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Момот Олександра Іванівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.02.1933 р., від хронічно-
го розладу харчування
Момот Олена Костянтинівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від емфіземи леге-
нів
Момот Павло Якович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Момот Сергій Максимович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.03.1933 р., від вади 
серця
Момохненко Михайло Михай-
лович, 47 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.02.1933 р., 
від апоплексії
Ненька Євдокія Іванівна, 96 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.02.1933 р., від старості
Ненька Пелагія Харитонівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.04.1933 р., від ста-
рості
Носик Анастасія Дмитрівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.08.1933 р., від нефриту
Носик Марія Дмитрівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Мотрона Дмитрівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.06.1933 р., від нефриту
Носик Мотрона Дмитрівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Носик Феодосія Григорівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від вади серця
Оберемко Парасковія Григорів-
на, 63 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., від хро-
нічного міокардиту
Погорелов Іван Савович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.03.1933 р., від старості
Поляшенко Віра Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.07.1933 р., від кору
Поляшенко Іван Трохимович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.08.1933 р., від вади 
серця

Поляшенко Микола Олексан-
дрович, 10 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.04.1933 р., 
від дифтериту
Попов Андрій Павлович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Попов Іван Антонович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.02.1933 р., від старості
Попов Іван Дмитрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Попов Іван Павлович, 7 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
14.03.1933 р., від гострого неф-
риту
Попов Павло Захарович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Попов Петро Павлович, 3 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.02.1932 р., від хро-
нічного розладу харчування
Попов Яків Іванович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.04.1933 р., від вади серця
Попов Яків Федорович, 51 р., 
українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від вади серця
Попова Федора Гнатівна, 
72 р., українка, член колгоспу, 
14.04.1933 р., від старості
Прайцузова Парасковія, 
50 р., українка, член колгоспу, 
22.04.1933 р., від вади серця
Прокопенко Олексій Гнатович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
23.03.1933 р., від старості
Прокопенко Павло Михайло-
вич, 17 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прокопенко Уляна, 75 р., укра-
їнка, член колгоспу, 01.05.1933 р., 
від старості
Різник Василь Макарович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Різник Герасим Михайлович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
18.08.1933 р., від висипного тифу
Різник Макар Тимофійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від старості

Різник Марія Кузьмівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
05.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Різник Павло Григорович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Рудова Єпистимія Йосипівна, 
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 01.04.1933 р., від запален-
ня легенів
Рудь Віра Василівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.04.1933 р., від плев-
риту
Рудь Гаврило Сидорович, 47 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Рудь Гнат Олександрович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.07.1933 р., від вади 
серця
Рудь Гнат Олександрович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.07.1933 р., від старо-
сті
Рудь Олексій Андрійович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Рудь Парасковія Михайлівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Рудь Семен Васильович, 12 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.05.1933 р., від ентероколіту
Свир Анастасія Семенівна, 
89 р., українка, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від старості
Свир Володимир Миколайович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.04.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Свир Іван Іванович, 55 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
30.03.1933 р., від вади серця
Свир Степан Пилипович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., від старості
Скрипник Антон Микитович, 
81 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 16.03.1933 р., 
від старості
Сливник Іван Овдійович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
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Соколовський Андрій Григоро-
вич, 54 р., українець, член колгос-
пу, 06.10.1933 р., від вади серця
Соколовський Василь Іванович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.04.1933 р., від вади 
серця
Соколовський Іван Андрійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 14.02.1933 р., 
від запалення легенів
Соколовський Олексій Ми-
колайович, 10 міс., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
07.01.1933 р., від запалення ле-
генів
Солошенко Василь Захарович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 08.04.1933 р., 
від гострого нефриту
Солошенко Віра Захарівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Солошенко Мотрона Захарів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Спіцин Василь Мартинович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1933 р., від старості
Спіцин Матвій Семенович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., від старості
Спіцина Віра Дмитрівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Спіцина Марія Дмитрівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.03.1933 р., від го-
строго нефриту
Спіцина Марія Матвіївна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
29.04.1933 р., від вади серця
Стариков Данила Якович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.08.1933 р., від старості
Стрілець Андрій Макарович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.06.1933 р., від вади 
серця
Стрілець Гаврило Андрійович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.02.1933 р., від дифте-
риту
Стрілець Іван Логвинович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від старості

Стрілець Микола Степано-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
15.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Темнохуд Анастасія Петрівна, 
1 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Темнохуд Борис Мусійович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
22.04.1933 р., від старості
Темнохуд Володимир Васи-
льович, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
24.04.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Темнохуд Ганна Андріївна, 
83 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.04.1933 р., від ста-
рості
Темнохуд Ілля Кузьмич, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.04.1933 р., від вади серця
Темнохуд Марина Петрівна, 
44 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.12.1933 р., від хро-
нічного нефриту
Темнохуд Марія Харитонівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
03.03.1933 р., від старості
Темнохуд Мотрона Данилівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.06.1933 р., від гострого 
нефриту
Темнохуд Орина Іванівна, 30 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Темнохуд Семен Михайлович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., від малярії
Темнохуд Федір Йосипович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від малярії
Темнохуд Федір Харитонович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
16.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Темнохуд Христина Прокопів-
на, 72 р., українка, член колгоспу, 
29.06.1933 р., від старечої слаб-
кості
Торяник Марфа, 16 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
01.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Торяник Федір, 52 р., українець, 
член колгоспу, 06.05.1933 р., 
від катару шлунка

Фурса Олександра Григорівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 27.06.1933 р., від нефриту
Христенко Андрій Іванович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.09.1933 р., від висна-
ження
Христенко Василь Васильович, 
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Христенко Іван Охрімович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від серце-
вої слабкості
Христенко Іван Пилипович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Христяникова Марія Терентіїв-
на, 32 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.03.1933 р., від вади 
серця
Христянин Ларіон Петрович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., від старо-
сті
Христянин Терентій Микито-
вич, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 18.04.1933 р., 
від старості
Чагівець Володимир Мико-
лайович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
09.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Чагівець Ганна Омелянівна, 
19 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.04.1933 р., від го-
строго нефриту
Чагівець Григорій Михайлович, 
87 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1933 р., від старо-
сті
Чагівець Марія Макарівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.03.1933 р., від вади 
серця
Чорнойванов Дмитро Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
06.03.1933 р., від вади серця
Швачка Прокіп Іванович, 82 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.05.1933 р., від старості
Шугаєва Марія Кирилівна, 14 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.12.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
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Юрченко Степан, 48 р., украї-
нець, член колгоспу, 14.06.1933 р., 
від запалення легенів

Яхно Данило Григорович, 77 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.03.1933 р., від старості

Яхно Єфросинія Сергіївна, 76 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.04.1933 р., від старості

Яхно Федот Леонтійович, 62 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.04.1933 р., від міокардиту

Яцюк Григорій Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
31.03.1933 р., від запалення легенів
Яцюк, ім’я нерозбірливе, Хо-
мівна, 40 р., українка, селянка-
одно осібниця, 29.03.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Яцюк Килина Лаврентіївна, 
51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Яцюк Макар Степанович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів

Яцюк Наум Микитович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.04.1933 р., від старості
Яцюк Олександр Прокопо-
вич, 82 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
24.01.1932 р., від старості
Яцюк Павло Антонович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Яцюк Федір Матвійович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від старості

Козіївська сільська рада
село Городнє 

(на 1932–1933 рр. Городнянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р., справа № 19 за 1933 р.).

Агеєв Іван Кирилович, 6 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.04.1933 р., від сухот
Агеєва Марія Кирилівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.04.1933 р., від скар-
латини
Акимова Ганна Іванівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 31.03.1933 р., від засту-
ди
Акимова Марія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.03.1933 р., від засту-
ди
Бараницький Опанас Петрович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від туберкульозу
Березна (Березка) Христи-
на Романівна, 78 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
22.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Березна Ганна, 6 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
12.04.1933 р., від скарлатини
Березна Марія Григорівна, 
14 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.05.1933 р., від туберку-
льозу
Березний Андрій Степанович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від вади серця
Березний Іван Степанович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
18.02.1933 р., від застуди

Біловус Ганна Юхимівна, 27 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.05.1933 р., від туберкульозу
Біловус Катерина Василівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.03.1933 р., 
від скарлатини
Біловус Марія Василівна, 8 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.07.1932 р., від скар-
латини
Біловус Марія Степанівна, 
5 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.07.1932 р., від скар-
латини
Біловус Федір Васильович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.03.1933 р., від засту-
ди
Білоус Іван Іванович, 8 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоус Максим Іванович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бобрицька Олександра Яківна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.05.1933 р., 
від сухот
Бобрицька Парасковія Василів-
на, 40 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бобрицький Дмитро Михайло-
вич, 32 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.04.1933 р., 
від вади серця

Бобрицький Іван Митрофа-
нович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
23.05.1933 р., від сухот
Бобрицький Іван Михайлович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.05.1933 р., від тубер-
кульозу
Бобрицький Левко Васильович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1932 р., від голоду
Бобрицький Микола Петрович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бобрицький Михайло Семено-
вич, 66 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 28.05.1932 р., 
від старості
Бобрицький Павло Матвійович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 16.01.1933 р., від скарла-
тини
Бобрицький Петро Іванович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.04.1933 р., 
від застуди
Бобрицький Семен Митро-
фанович, 13 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.05.1933 р., від застуди
Бобрицький Харитон Павлович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1932 р., від ревматизму
Бондаренко Мусій Петрович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від тифу
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Бордун Іван Сергійович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бурдун Микола Іванович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
12.05.1933 р., від туберкульозу
Бурлака Ганна Пилипівна, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.05.1933 р., від скарлатини
Вергун Марія Степанівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
05.04.1933 р., від застуди
Вергун Михайло Прокопович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1933 р., від старо-
сті
Вергун Олександр Іванович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гаврилова Орина Наумів-
на, 90 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
18.05.1933 р., від старості
Гавриш Андрій Петрович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.02.1933 р., від застуди
Гавриш Григорій Йосипович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гавриш Григорій Степанович, 
16 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.05.1933 р., від тубер-
кульозу
Гавриш Іван Васильович, 24 р., 
українець, робітник, 17.04.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Гавриш Марфа Семенівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.04.1933 р., від скар-
латини
Гавриш Михайло Семенович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.04.1933 р., 
від сухот
Гавриш Олексій Михайлович, 
73 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 16.03.1933 р., 
від старості
Гавриш Петро Васильович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1933 р., від вади серця
Горбенко Семен Данило-
вич, 72 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
17.02.1932 р., від старості

Готванська Наталія Григорівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.04.1933 р., вбито
Дмитренко Василь Оврамович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дудник Катерина Андріїв-
на, 87 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
30.08.1932 р., від старості
Єрмолаєв Петро Сергійович, 
72 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 08.03.1933 р., 
від старості
Зіненко Юхим Герасимович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кваша Дмитро Єлисейович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кваша Єлисей Якович, 70 р., 
українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від старості
Кваша Тетяна Сергіївна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломієць Ганна Прокопівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
12.05.1933 р., від застуди
Коломієць Ганна Федорівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коломієць Єгор Іванович, 43 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.06.1932 р., від застуди 
Коломієць Іван Андрійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коломієць Кузьма Степанович, 
51 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1933 р., від малярії
Коломієць Михайло Васильо-
вич, 26 р., українець, робітник, 
31.03.1933 р., від застуди
Коломієць Олена Василівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломієць Петро Максимович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.07.1932 р., від блю-
воти

Коломієць Пилип Іванович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костенко Іван Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
13.02.1933 р., від застуди
Костенко Олексій Степанович, 
85 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 18.04.1932 р., 
від старості
Котов Трифон Григорович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., від старо-
сті
Кузнецов Варивон Андрійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
12.05.1933 р., від застуди
Кузнецов Прохор Андрійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Ганна Петрівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Ганна Феодосіївна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 31.03.1933 р., від дифте-
риту
Лисенко Дмитро Кирилович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 16.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лисенко Іван Тимофійович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., від скар-
латини
Лисенко Іван Тимофійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1933 р., від старості
Лисенко Лукія Федорівна, 
90 р., українка, на утриманні, 
10.10.1932 р., від старості
Лисенко Михайло Леонтійович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 05.04.1932 р., від запален-
ня легенів
Лисенко Михайло Павлович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.02.1932 р., від сухот
Лисенко Михайло Павлович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 16.01.1933 р., зби-
то автомобілем
Лисенко Мотрона Гнатівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
31.03.1933 р., від паралічу
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Лисенко Олександр Іванович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лисенко Олександр Михай-
лович, 4 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
29.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Опанас Антонович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.04.1933 р., від застуди
Лисенко Павло Опанасович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.02.1933 р., 
від застуди
Лисенко Павло Тихонович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
12.05.1933 р., від застуди
Лисенко Петро Тимофійович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.03.1933 р., від застуди
Лисенко Феодосій Антонович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
15.02.1933 р., від застуди
Литвиненко Марфа Федорів-
на, 20 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1932 р., від ревматизму
Лісницька Зінаїда Дем’янівна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.07.1932 р., від проносу
Лісницька Мотрона Данилівна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 12.10.1933 р., від скарла-
тини
Лісницький Євдоким Юхимо-
вич, 50 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.04.1933 р., 
від вади серця
Макаренко Володимир Мико-
лайович, 8 міс., українець, дитина 
робітника радгоспу, 01.08.1932 р., 
від кашлюку
Макаренко Ганна Дмитрівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.01.1933 р., від скарла-
тини
Макаренко Дмитро Іванович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від застуди
Макаренко Захар Корнійович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.05.1933 р., від старості
Макаренко Іван Дмитрович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.03.1933 р., від скарлатини
Макаренко Іван Михайлович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Макаренко Олександра Андрі-
ївна, 30 р., українка, член колгос-
пу, 05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Макаренко Омелян Іванович, 
33 р., українець, службовець, 
10.09.1933 р., від черевного тифу
Макаренко Уляна Гаврилівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
30.03.1933 р., від застуди
Мешицька Пелагія Євтихіївна, 
13 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.03.1933 р., 
від застуди
Мисниченко Володимир Де-
нисович, 3 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 02.04.1932 р., 
від кашлюку
Мірошниченко Христина Мики-
тівна, 75 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 08.12.1932 р., 
від старості
Морозова Тетяна Тимофіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 31.12.1933 р., від засту-
ди
Нетипа Василь Андрійович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новоселенко Ганна Павлівна, 
12 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.05.1933 р., від застуди
Панчішний Павло Микитович, 
15 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.04.1933 р., 
від застуди
Пєтухов Григорій Григорович, 
4 дні, українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.09.1932 р., від ди-
зентерії
Півень Василь Омелянович, 
78 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
27.03.1933 р., від старості
Півень Іван Гаврилович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
24.04.1933 р., від скарлатини
Півень Іван Прокопович, 17 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.04.1933 р., від туберкульозу
Півень Килина Андріївна, 72 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 13.09.1932 р., від старості
Півень Мотрона Федорівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Півень Наталія Єрмолаїв-
на, 78 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.05.1933 р., від старості
Півень Олександр Гаврилович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Півненко Ганна Гаврилівна, 
53 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
12.03.1933 р., загинула в пожежі
Півненко Євгенія Федорівна, 
8 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.04.1933 р., 
від скарлатини
Решетник Орина Парамонівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.03.1932 р., від старо-
сті
Рибалка Анастасія Степанівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
30.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Дмитро Григорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Дмитро Дмитрович, 
14 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.04.1933 р., 
від скарлатини
Рибалка Пелагія Дмитрівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.04.1933 р., від сухот
Рибалка Яків Дмитрович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.05.1933 р., від скар-
латини
Рибалко Анастасія Іванівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.01.1932 р., від тубер-
кульозу легенів
Рибалко Іван Юхимович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
20.05.1933 р., від скарлатини
Рибалко Михайло Іванович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Ручка Оникій Євменович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.05.1933 р., від старості
Самоваренко Андрій Іванович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
12.04.1933 р., від туберкульозу
Сергієнко Марія Григорівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.10.1933 р., від тубер-
кульозу
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Сидак Никанор, 79 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
17.05.1933 р., від старості
Сидюк Микола Никанорович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.10.1932 р., від запа-
лення легенів
Січкар Горпина Йосипівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Січкар Дмитро Олександрович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від туберкульозу
Січкар Іван Петрович, 17 р., 
українець, член колгоспу, 
31.03.1933 р., від малярії
Січкар Марія Данилівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
09.08.1932 р., від грипу
Січкар Микола Олександро-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Січкар Петро Павлович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.04.1932 р., від рахіту
Спиридонов Василь Гаврило-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Спиридонов Григорій Єгорович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Спиридонов Захар Семенович, 
60 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 05.04.1933 р., від ста-
рості
Спиридонов Іван Володими-
рович, 68 р., українець, селянин-
одно осібник, 22.04.1933 р., 
від старості
Спиридонов Іван Якович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
20.08.1932 р., від кашлюку
Спиридонов Кузьма Володими-
рович, 67 р., українець, член кол-
госпу, 25.04.1933 р., від старості
Спиридонов Микола Васильо-
вич, 20 р., українець, член колгос-
пу, 12.04.1933 р., від застуди
Спиридонов Роман Гаврилович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., від застуди
Спиридонова Анастасія Іванів-
на, 47 р., українка, член колгоспу, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Спиридонова Ганна Сергіївна, 
14 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 26.11.1932 р., від малярії
Стороженко Марія Іванівна, 
49 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.12.1933 р., від засту-
ди
Стороженко Михайло Митрофа-
нович, 70 р., українець, член кол-
госпу, 20.05.1933 р., від старості
Стороженко Уляна Матві-
ївна, 65 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
27.02.1933 р., від старості
Ткаченко Гнат Степанович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1932 р., від застуди
Ткаченко Григорій Андрійович, 
80 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 18.04.1932 р., від ста-
рості
Ткаченко Григорій Федоро-
вич, 89 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
22.09.1932 р., від старості
Ткаченко Іван Гнатович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від туберкульозу
Ткаченко Іван Григорович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.04.1933 р., від старості
Ткаченко Катерина Яківна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., від скарлатини
Ткаченко Марія Гнатівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.04.1933 р., від скарлатини
Ткаченко Мартьян, 68 р., украї-
нець, член колгоспу, 10.04.1933 р., 
від старості
Ткаченко Михайло Гнатович, 
12 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.04.1933 р., від запалення 
легенів
Ткаченко Одарка Василівна, 
57 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.04.1933 р., від засту-
ди
Ткаченко Омелян Йосипович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
21.02.1933 р., від застуди
Ткаченко Степанида Яківна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.04.1933 р., від старо-
сті
Ткаченко Юхим Гнатович, 15 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.04.1933 р., від туберкульозу

Торяник Андрій Прокопович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 26.09.1932 р., від грипу
Торяник Варвара Яківна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.05.1933 р., від скар-
латини
Торяник Василь Омелянович, 
57 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 19.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Торяник Василь Якович, 69 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.02.1933 р., від старості
Торяник Ганна Яківна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.05.1933 р., від скар-
латини
Торяник Григорій Іванович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., від засту-
ди
Торяник Григорій Іларіонович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.10.1932 р., від крива-
вого проносу
Торяник Дмитро Васильович, 
67 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.11.1932 р., від ста-
рості
Торяник Дмитро Федорович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
10.03.1933 р., від туберкульозу
Торяник Іван Никифорович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.04.1933 р., від застуди
Торяник Кіндрат Федорович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
13.04.1933 р., від застуди
Торяник Клавдія Яківна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Торяник Марія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.05.1932 р., від тубер-
кульозу
Торяник Микита Ананійо-
вич, 87 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
26.01.1933 р., від старості
Торяник Микола Іванович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 21.03.1933 р., від скар-
латини
Торяник Михайло Іванович, 
1 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.06.1932 р., 
від застуди 
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Торяник Никифор Якимо-
вич, 65 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
19.03.1933 р., від старості
Торяник Олександр Іванович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.03.1933 р., 
від скарлатини
Торяник Омелян Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
14.07.1932 р., від старості
Торяник Петро Якович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Торяник Степан Григорович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., від ревматизму
Торяник Федір Ананійович, 
85 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
05.02.1933 р., від старості
Торяник Харитина Іванівна, 
46 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1932 р., від туберкульозу
Трекуш Марта Федорівна, 
10 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 09.07.1932 р., від засту-
ди
Трекуш Федір Фокович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від паралічу серця
Трекуш Фотій Єлизарович, 
68 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 27.02.1933 р., 
від старості
Трипілець Борис Дмитрович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
13.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Федоренко Варвара Опанасів-
на, 60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.09.1932 р., від ста-
рості
Федоренко Володимир Опа-
насович, 3 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 05.05.1933 р., 
від сухот
Федоренко Володимир Опа-
насович, 4 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.05.1933 р., 
від туберкульозу
Федоренко Григорій Опанасо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.04.1933 р., від скар-
латини
Федоренко Григорій Семено-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.08.1933 р., причину 
смерті не вказано

Федоренко Іван Кирилович, 
74 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від старості
Федоренко Марфа Михайлівна, 
21 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.01.1932 р., від тубер-
кульозу легенів
Федоренко Мотрона Євгенівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 13.05.1932 р., від ста-
рості
Федоренко Олександр Степа-
нович, 26 р., українець, селянин-
одно осібник, 10.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Федоренко Олександра Анто-
нівна, 50 р., українка, селянка-
одно осібниця, 03.05.1933 р., 
від паралічу серця
Федоренко Олексій Демидо-
вич, 52 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.02.1932 р., від ту-
беркульозу легенів
Федоренко Федір Іванович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1933 р., від малярії
Фоменко Анастасія Гнатівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.01.1932 р., від ста-
рості
Фоменко Іван Іванович, 55 р., 
українець, пенсіонер на утриманні 
страхкаси, 29.01.1933 р., від за-
студи
Фоменко Федот Сергійович, 
80 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 10.09.1933 р., 
від старості
Чаговець Василь Михайлович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.11.1932 р., 
від кашлюку
Чаговець Ганна Герасимівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
25.02.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Чаговець Григорій Омеляно-
вич, 16 р., українець, член колгос-
пу, 18.05.1933 р., від застуди
Чаговець Іван Харитонович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чаговець Марія Митрофанівна, 
63 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.07.1932 р., від вади 
серця
Чаговець Микита Захарович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.11.1932 р., від малярії

Чаговець Микола Петрович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.04.1933 р., від застуди
Чаговець Михайло Олексійо-
вич, 37 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.03.1933 р., 
від малярії
Чаговець Петро Іванович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
18.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чаговець Раїса Феодосіївна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.03.1933 р., від скарла-
тини
Чаговець Степан Павлович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від туберкульозу
Чаговець Феодосій Сильвес-
трович, 40 р., українець, селянин-
одно осібник, 06.03.1933 р., від за-
студи
Шиленко Одарка Павлівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
22.10.1932 р., засипано глиною 
у рівчаку
Шмаков Петро Митрофанович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шмакова Анастасія Гнатівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шмакова Софія Антонівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., від туберкульозу
Шмакова Тетяна Антонівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 07.05.1933 р., від скарла-
тини
Юхно Ганна Петрівна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхно Іван Несторович, 60 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 26.05.1932 р., від ста-
рості
Юхно Парасковія Феодосіївна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
12.04.1933 р., від вади серця
Юхно Феодосій Никифорович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
09.03.1933 р., від застуди
Яцюк Варвара Семенівна, 55 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 05.02.1933 р., 
від застуди
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Колонтаївська сільська рада
село Колонтаїв 

та населені пункти Капранський, Комарівка
(на 1932–1933 рр. Колонтаївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 7 за 1932 р.).

Боровенський Петро Павлович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.09.1932 р., від хроніч-
ного проносу
Боровенський Юхим Микола-
йович, 50 р., українець, селянин, 
06.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Іван Федорович, 18 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 02.09.1932 р., від гній-
ного запалення залоз
Ващенко Тимофій Федорович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Веретільник Олександр Єгоро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.09.1932 р., від дитя-
чого проносу
Власенко Парасковія Григорів-
на, 78 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 11.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Вчорашній Максим Філарето-
вич, 67 р., українець, член колгос-
пу, 19.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гарячуха Єфросинія Іванівна, 
61 р., українка, член колгоспу, 
18.09.1932 р., від старечого ма-
разму
Голубничий Максим Пилипо-
вич, 22 р., українець, член кол-
госпу, 12.08.1932 р., від водяного 
раку
Григоренко Іван Дмитро-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
26.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гришко Ганна Павлівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.07.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Гришко Д.П., 50 р., українець, 
соцстан не вказано, 30.06.1932 р., 
від запалення легенів
Жадан Анастасія Дмитрівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.07.1932 р., від запален-
ня легенів

Жадан Ганна Микитівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.10.1932 р., від дитя-
чого проносу
Жадан Григорій Тихонович, 
23 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 04.06.1932 р.
Жадан Микола Григоро-
вич, 63 р., українець, селянин, 
05.08.1932 р., від запалення леге-
нів
Жадан Оксана Григорівна, 72 р., 
українка, селянка, 03.08.1932 р., 
від старечого маразму
Жадан Павло Петрович, 12 р., 
українець, дитина, 22.07.1932 р., 
від проносу
Жадан Степан Федорович, 65 р., 
українець, селянин, 08.08.1932 р., 
від старечого маразму
Зарудна Софія Матвіївна, 
83 р., українка, член колгоспу, 
04.09.1932 р., від старечого ма-
разму
Зарудний Василь Несторович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1932 р., від туберкульозу
Зарудний Іван Григорович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.08.1932 р., від дитя-
чого проносу
Зіненко Іван Степанович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кальченко Іван Васильович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.06.1932 р., від диспепсії
Клочан Марія Василівна, 1 міс., 
українка, дитина, 21.09.1932 р., 
від розладу дитячого харчування
Коваль Марія Михайлівна, 70 р., 
українка, селянка, 02.09.1932 р., 
від старечого маразму
Комар Варвара Михайлівна, 
вік не вказано, українка, дитина 
селянина-одно осібника, 1932 р., 
причину смерті не вказано
Комар Герасим Іванович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1932 р., причину смерті 
не вказано

Комар Катерина Федорівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, червень 1932 р., 
причину смерті не вказано
Комар Павло Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 27.06.1932 р., 
від дитячого проносу
Крамаренко Митрофана Воло-
димирівна, 8 міс., українка, ди-
тина, 02.08.1932 р., від дитячого 
проносу
Крамаренко Пелагія Тимофіїв-
на, 63 р., українка, член колгоспу, 
04.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кришталян Іван Васильович, 
3 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кушнаренко Григорій Петро-
вич, 74 р., українець, соцстан 
не вказано, 30.08.1932 р., від ста-
речого маразму
Кушніренко Василь Кузьмич, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лісняк Микола Данилович, 2 р., 
українець, дитина, 04.07.1932 р., 
від занепаду харчування
Лісняк Парасковія Данилівна, 
9 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.09.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Марченко Борис Андрійович, 
6 міс., українець, дитина службов-
ця, 24.07.1932 р., від диспепсії
Науменко Іван Дем’янович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 12.06.1932 р., 
від дитячого проносу
Науменко Олексій Іванович, 
9 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.07.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Ноженкова Уляна Іванівна, 
24 р., національність не вказано, 
селянка, 23.07.1932 р., від скор-
боти
Овечка (Овечина) Тетяна Пе-
трівна, 66 р., українка, селянка-
одно осібниця, 13.08.1932 р., 
від старечого маразму
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Овечка Ганна Семенівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, липень 1932 р., причину 
смерті не вказано
Овечка Демид Данилович, 83 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 11.07.1932 р.
Овечка Мотрона Семенівна, 
20 днів, українка, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Олійникова Ганна, 80 р., українка, 
соцстан не вказано, 30.07.1932 р., 
від старості
Павличенко Марія Андріївна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 16.07.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Павлюк Василь Федорович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пахучий Михайло Петрович, 
1 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 24.08.1932 р., від розладу 
шлунка
Перепелиця Василь Григоро-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Перепелиця Василь Григо-
рович, 8 р., українець, дитина, 
18.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Перепелиця Єфросинія Кар-
півна, 82 р., українка, селянка, 
29.08.1932 р., від старечого мараз-
му
Піх(ова) Ганна Данилівна, 
10 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.07.1932 р., від дитячого 
проносу
Протас Пилип Андрійович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
30.06.1932 р., від вади серця

Прядка Євдокія Іванівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.09.1932 р., від черев-
ного тифу
Рашевський Андрій Григорович, 
29 р., українець, соцстан не вказа-
но, 27.06.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Руденко Микола Семенович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.06.1932 р., від за-
палення легенів
Рябокінь Михайло Юхимович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
30.08.1932 р., від туберкульозу
Семененко Іван Семенович, 
82 р., українець, соцстан не вка-
зано, 24.07.1932 р., від старечого 
маразму
Семененко Олександра Васи-
лівна, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сиротенко Костянтин Федо-
рович, 59 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Скряга Олексій Васильович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
16.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Собко Микола Олексійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.10.1932 р., від дитячого проносу
Собко Олексій Андрійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
22.09.1932 р., від дитячого проносу
Старченко Мусій Онисимович, 
55 р., українець, робітник радгос-
пу, 10.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Стеценко Григорій Степанович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1932 р., причину 
смерті не вказано

Твердохліб Іван Федорович, 
12 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.07.1932 р., від правця
Толмачова Ганна Михайлівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фурсова Ганна Іванівна, 3 міс., 
українка, дитина, 05.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шийка Гнат Євлампійович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
17.08.1932 р., від висипного тифу
Шийка Меланія Іванівна, 6 міс., 
українка, дитина, 02.08.1932 р., 
від розладу дитячого харчування
Шило Андрій Іванович, 10 р., 
українець, соцстан не вказано, 
25.07.1932 р., від вади серця
Шило Андрій Якович, 40 р., 
націо нальність та соцстан не вка-
зано, 25.07.1932 р., від вади сер-
ця
Шило Григорій Васильович, 
45 р., українець, соцстан не вказа-
но, 31.07.1932 р., від виснаження
Шило Євдокія Григорівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шило Остап Іванович, 38 р., 
українець, на утриманні робітника 
радгоспу, 15.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шилова Єфросинія Іванівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
18.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Щербина Марія Федорів-
на, 10 р., українка, дитина, 
16.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Юрченко Іван Павлович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.09.1932 р., причину смерті 
не вказано

Колонтаївська сільська рада
село Котелевка 

(на 1932–1933 рр. Котелевська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р., справа № 22 за 1933 р.).

Бондур Олексій Леонтійович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1933 р., від старості
Борисенко Яків Максимович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1932 р., причину смерті 
не вказано

Гавриленко Іван Тимофійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
10.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гавриленко Іван Якович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гальченко Іван Васильович, 
83 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від старості

Гальченко Микола Васильович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.02.1932 р., від менінгіту
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Гальченко(ва) Агафія Андріїв-
на, 74 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гришко Мар’яна Гнатівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гришко Микола Іларіонович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дмитренко Володимир Дми-
трович, 91 р., українець, член 
колгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дмитренко Іван Павлович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жадан Варвара Григорівна, 
6 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 27.07.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Жадан Ганна Павлівна, 8 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жадан Єгор Михайлович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Григорій Сергійович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
05.11.1933 р., від тифу
Зарудна Анастасія Павлівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Зарудна Марфа Михайлівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Зіненко Уляна Григорівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Зотенко Микола Михайлович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кальченко Варвара Іванівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Кальченко Кузьма Іванович, 
82 р., українець, член колгоспу, 
25.07.1932 р., причину смерті 
не вказано

Кальченко Софія Григорівна, 
43 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кіт Григорій Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кіт Іван Кузьмич, 70 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, роз-
куркулений, 15.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Клочан Василь Григорович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Клочан Григорій Трохимович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клочан Григорій Трохимович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клочан Євдоким Федорович, 
92 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1932 р., від старості
Клочан Іван Григорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клочан Марія Григорівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клочан Наталія, 45 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваль Михайло Дмитрович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Комар Василь Іванович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крамаренко Марія Герасимів-
на, 62 р., українка, член колгоспу, 
20.01.1933 р., від водяної хвороби
Крамаренко Онисим Іванович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крамаренко Тихін Онисимович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кушнаренко Іван Гаврилович, 
17 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кушнаренко Іван Гаврилович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кушнаренко Марія Гаврилів-
на, 14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кушніренко Гаврило Микито-
вич, 55 р., українець, член колгос-
пу, 12.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Тетяна Якимівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
20.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лісняк Андрій Григорович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
20.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лісняк Галина Андріївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лісняк Марія Трохимівна, 60 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 01.02.1933 р., від старості
Лісняк Парасковія Сергіївна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лісняк Петро Андрійович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лукаш Меланія Іванівна, 6 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лукаш Олексій Васильович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.06.1932 р., від водянки
Науменко Іван Лук’янович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овечка Іван Якович, 11 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овечка Пелагія Василівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Омеляненко Анастасія Де-
мидівна, 46 р., українка, член 
колгоспу, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Омеляненко Антон Ілліч, 
45 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Омеляненко Галина Антонів-
на, 13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Павлюк Марія Степанівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
23.02.1933 р., від старості
Пасько Ганна Олександрів-
на, 9 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пасько Іван Олександрович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пасько Марія Олександрів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 27.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пасько Мотрона Миколаївна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пасько Парасковія Олексан-
дрівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 07.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Петренко Василь Андрійович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.01.1933 р., від дизенте-
рії
Петренко Григорій Петрович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Петренко Іван Петрович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Петренко Марія Сергіївна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Олексій Петрович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Петренко Олена Андріївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.10.1933 р., від запалення ле-
генів
Піх Павло Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рудас Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рудас Пилип Якович, 52 р., 
українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Павло Васильович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.09.1931 р., від засту-
ди
Собко Андрій Григорович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Собко Василь Якович, 61 р., 
українець, член колгоспу, 
01.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Собко Дмитро Андрійович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Собко Іван Андрійович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Собко Марія Андріївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Собко Опанас Григорович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Собко Федір Григорович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Василь Тимофійо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Євдокія Тимофіїв-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Тимофій, 41 р., 
українець, член колгоспу, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Марфа Григорівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ткаченко Олександра Олек-
сандрівна, 2 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
02.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Федір Григорович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шило Василь Андрійович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шило Ганна Калинівна, 
33 р., українка, член колгоспу, 
30.11.1933 р., самогубство через 
повішення

Любівська сільська рада
село Любівка 

(на 1932–1933 рр. Любівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 7 за 1932 р.).

Баран Гнат Кузьмич, 63 р., 
українець, член колгоспу, 
12.06.1932 р., від старості
Баран Захарій Андрійович, 
97 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1932 р., від старе-
чої слабкості

Баранова Ганна Яківна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.08.1932 р., від кашлюку
Баранова Харитина Іванівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.08.1932 р., від ста-
рості

Боряк Микола Михайлович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.07.1932 р., від го-
строго проносу
Боряк Парасковія Самсонівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.05.1932 р., 
від запалення легенів
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Ващенко Андрій Тихонович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.04.1932 р., 
від запалення легенів
Ващенко Дем’ян Григорович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.05.1932 р., від старо-
сті
Ващенко Євгенія, 85 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
23.07.1932 р., від старечої слаб-
кості
Ващенко Євлампія Яківна, 22 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.06.1932 р., від вади серця
Ващенко Микола Вікторович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.01.1932 р., від запален-
ня мозку
Ващенко Михайло Павлович, 
11 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1932 р., від запа-
лення легенів
Ващенко Олександр Федо-
тович, 7 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 18.07.1932 р., 
від розладу шлунка
Ващенко Олександра Григорів-
на, 39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1932 р., від запа-
лення легенів
Ващенко Пелагія Олексіївна, 
22 дні, українка, дитина члена кол-
госпу, 10.07.1932 р., від гострого 
проносу
Ващенко Родіон Гаврилович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
13.04.1932 р., від старості
Воробйов Савелій Данилович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1932 р., від старості
Горденко Іван Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.08.1932 р., від кашлюку
Григоренко Андрій Іванович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 27.08.1932 р., від кашлюку
Гурин Антон Трохимович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1932 р., від вади серця
Гурин Іван Іванович, 48 р., 
українець, член колгоспу, 
29.02.1932 р., від вади серця
Гурина Катерина Миколаївна, 
11 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.07.1932 р., від каш-
люку
Дзюбак Анастасія Василівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
18.04.1932 р., від вади серця

Дубина Никифор Савелійович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
21.05.1932 р., від вади серця
Дубина Павло Григорович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.06.1932 р., від гострого про-
носу
Задорожній Андрій Павлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 16.08.1932 р., від сухот
Задорожній Іван Гнатович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 31.07.1932 р., від го-
строго катару кишок
Задорожній Микола Опанасо-
вич, 2 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 27.01.1932 р., від за-
палення легенів
Задорожній Олексій Іванович, 
2 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 19.05.1932 р., від слаб-
кості харчування
Задорожній Федір Михайло-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 27.05.1932 р., від запалення 
легенів
Задорожній Федір Онисійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1932 р., від старості
Задорожній Федір Степанович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1932 р., від старості
Задорожня Онисія Мусіївна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
05.06.1932 р., від старості
Зорка Гнат Григорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1932 р., від дефективності
Зоркина Серафима Іванівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
02.02.1932 р., від сепсису
Каплоух Євдокія Семенівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.07.1932 р., від гострого 
проносу
Каплоух Леонтій Степанович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.03.1932 р., від старо-
сті
Каплоух Марія Іллівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
21.05.1932 р., від виразки шлунка
Каплоух Марія Матвіївна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 31.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Каплоух Петро Іванович, 9 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.02.1932 р., від запалення ле-
генів

Каплоух Сергій Омелянович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.06.1932 р., від старо-
сті
Каплоух Юхим Григорович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.04.1932 р., від старо-
сті
Каплоух Юхим Григорович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
29.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Карайков Федір Іванович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1932 р., від вади серця
Кіктенко Марія Логвинівна, 
7 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.07.1932 р., від дитячої 
слабкості
Кіктенко Марія Миронівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.04.1932 р., від обкладу
Кіктенко Марфа Корніївна, 
14 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.03.1932 р., 
від туберкульозу суглобів
Ковалевська Катерина Іванів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.07.1932 р., від каш-
люку
Ковалевська Марія Федорів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ковалевська Олександра Ан-
дріївна, 1 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 26.08.1932 р., 
від кашлюку
Ковалевський [Клим] Самсоно-
вич, 57 р., українець, член колгос-
пу, 22.04.1932 р., від старості
Козкина Єфросинія Миколаїв-
на, 73 р., українка, член колгоспу, 
09.01.1932 р., від старості
Колісникова Явдоха Андріївна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.03.1932 р., від обкладу
Кулакова Федора Іллівна, 20 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.02.1932 р., від запалення ни-
рок
Любинська Марія Мефодіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 12.04.1932 р., від запален-
ня легенів
Педорченко Іван Микито-
вич, 10 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
05.07.1932 р., від гострого про-
носу
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Перепелиця Ганна Андріївна, 
вік не вказано, українка, на утри-
манні селянки, 08.06.1932 р., 
від запалення легенів
Перепелиця Катерина Петрів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.08.1932 р., від каш-
люку
Перепелиця Марфа Федорівна, 
73 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.04.1932 р., від ста-
рості
Петреченко Влас Степанович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1932 р., від виразки 
шлунка
Пономаренко Іван Йосипович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1932 р., від раку 
шлунка
Пономаренко Олександра Яв-
тухівна, 65 р., українка, селянка-
одно осібниця, 16.01.1932 р., 
від старечої слабкості

Рашевський Дмитро Михайло-
вич, 45 р., українець, селянин-
одно осібник, 29.12.1932 р., 
від божевілля
Рибалко Іван Кузьмич, 25 р., 
українець, член колгоспу, 
15.04.1932 р., від паралічу
Рич Ганна Іванівна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
30.08.1932 р., від кашлюку
Рич Олександра Євменівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.04.1932 р., 
від запалення легенів
Сагайдачний Олексій Мефоді-
йович, 11 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 27.06.1932 р., 
від гострого проносу
Скочко Прокіп Костянтинович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Сургай Катерина Севастянівна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.07.1932 р., 
від запалення нирок

Сургай Микола Федото-
вич, 8 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
24.07.1932 р., від гострого про-
носу
Сургай Мокрина Михайлівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.08.1932 р., від вади 
серця
Сусла Одарка Степанівна, 
85 р., українка, член колгоспу, 
24.08.1932 р., від старості
Суслова Ольга Іванівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1932 р., повісилася
Ткаченко Марфа Іванівна, 
59 р., українка, член колгоспу, 
02.02.1932 р., від пухлини
Чередник Ілля Іванович, 10 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.06.1932 р., від запалення ле-
генів
Шевченко Іван Федорович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.06.1932 р., причину 
смерті не вказано

Мурафська сільська рада
село Мурафа

(на 1932–1933 рр. Мурафська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справи № 8 і 9 за 1932 р.).

Бабанська Євгенія Кузьмівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
28.01.1932 р., від туберкульозу
Бикецький Корній Васильович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1932 р., від старечого брон-
хіту
Бідило Володимир Федорович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 18.10.1932 р., від катару 
кишок
Бідило Іван Федорович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.03.1932 р., від тубер-
кульозу
Бідило Катерина Іванівна, 27 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
14.07.1932 р., від туберкульозу
Бідило Микола Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Бідило Микола Степанович, 
9 днів, українець, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1932 р., від слаб-
кої діяльності серця

Бідило Сергій Трохимович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.02.1932 р., від старо-
сті
Богомол Анастасія Устимівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
16.09.1932 р., від дифтериту
Богомол Іван Семенович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
18.01.1932 р., від рахіту
Богомол Микола Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.03.1932 р., від запален-
ня мозку
Богомол Михайло Тихонович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.09.1932 р., від вади 
серця
Бондар Микола Іванович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
червень 1932 р., від запалення 
легенів
Борзий Василь Савелійович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 11.01.1932 р., від занепаду 
харчування 

Буцька Любов Павлівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.02.1932 р., від дифтериту
Буцький Веремій Іванович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1932 р., від слабкої діяльно-
сті серця
Буцький Володимир Харито-
нович, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 14.06.1932 р., 
від старечого бронхіту
Буцький Костянтин Дем’яно-
вич, 33 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.03.1932 р., 
від менінгіту
Буцький Федір Кузьмич, 
26 р., українець, член колгоспу, 
01.11.1932 р., від туберкульозу
Буцький Яків Андрійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
13.10.1932 р., від розладу шлунка
Волошин Зіновій Онуфрійович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
лютий 1932 р., від вади серця
В’юник Анастасія Юхимівна, 
3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.03.1932 р., від диф-
териту
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В’юник Віра Федотівна, 6 р., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
08.08.1932 р., від гострого катару
В’юник Марія Пилипівна, 19 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
28.10.1932 р., від туберкульозу
В’юник Марія Тихонівна, 
10 днів, національність не вказа-
но, дитина, 16.04.1932 р., від роз-
ладу шлунка
В’юник Петро Іванович, 15 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.05.1932 р., від туберкульозу
В’юник Петро Пантелійович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.03.1932 р., від розладу 
шлунка
В’юник Уляна Никифорівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
11.08.1932 р., від катару кишок
В’юник Іван Андрійович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.01.1932 р., від диф-
териту
В’юник Марія Полікарпівна, 
14 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 11.05.1932 р., 
від нариву
В’юник Текля Остапівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
15.02.1932 р., від туберкульозу
Гнуч Тетяна Петрівна, вік не вка-
зано, українка, селянка-одно-
осібниця, 08.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Головко Євмен Макарович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
25.10.1932 р., від старості
Головко Марія Степанівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.02.1932 р., від туберкульозу
Голубченко Тимур Федорович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Горбань Мотрона Дмитрівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.10.1932 р., 
від дифтериту
Грищенко Андрій Федоро-
вич, 46 р., українець, селянин-
одно осібник, розкуркулений, 
22.09.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Грищенко Андрій Якович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.09.1932 р., від висипного тифу

Грищенко Антон Калинович, 
83 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
15.09.1932 р., від слабкої діяльно-
сті серця
Грищенко Василь Івано-
вич, 6 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
18.03.1932 р., від розриву серця
Грищенко Демид Петрович, 
82 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.02.1932 р., від старо-
сті
Грищенко Єлизавета Єрофіїв-
на, 90 р., українка, член колгоспу, 
24.09.1932 р., від старості
Грищенко Іван Михайло-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
29.10.1932 р., від розладу шлунка
Грищенко Михайло Кирило-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
16.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Грищенко Никон Петрович, 
74 р., українець, селянин-
одно осібник, розкуркулений, 
10.02.1932 р., від туберкульозу
Грищенко Петро Павлович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.11.1932 р., від туберкульозу
Грищенко Федора Григорівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.03.1932 р., від тубер-
кульозу легенів
Гура Оксана Мефодіївна, 71 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.09.1932 р., від вади серця
Давидич Анастасія Василівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.10.1932 р., від дифте-
риту
Давидич Оксана Тимофіївна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
10.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Дикань Петро Іванович, 3 тижні, 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 25.08.1932 р., 
від запалення мозку
Домнич Федір Андрійович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.05.1932 р., від виразки 
шлунка
Дончик Іван Олександрович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.11.1932 р., від старо-
сті

Желновач Варвара Олексіївна, 
67 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.10.1932 р., від ста-
рості
Желновач Євдокія Андріївна, 
5 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.07.1932 р., від розладу 
шлунка
Желновач Марія Володимирів-
на, 23 р., українка, член колгоспу, 
11.05.1932 р., повісилася
Желновач Михайло Павло-
вич, 3 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.06.1932 р., від розладу шлунка
Желновач Олександр Петро-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.02.1932 р., від пси-
хічно-нервового захворювання
Желновач Парасковія Охрімів-
на, 77 р., українка, член колгоспу, 
03.05.1932 р., від старості
Золочевська Анастасія Васи-
лівна, вік, національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
16.09.1932 р., від дифтериту
Золочевський Григорій Павло-
вич, 80 р., українець, селянин-
одно осібник, 11.10.1932 р., 
від старості
Золочевський Григорій Сте-
панович, 1 р., національність 
не вказано, дитина, 10.09.1932 р., 
від дифтериту
Зятько Віра Василівна, 8 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Зятько Максим Андрійович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
29.02.1932 р., вбито
Івахненко Михайло Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.05.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Івахненко Олександра Юхи-
мівна, 2 тижні, українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
25.06.1932 р., від розладу шлунка
Івахненко Семен Омелянович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 12.02.1932 р., від запа-
лення легенів
Івахненко Явдоха Степанівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 03.04.1932 р., 
від розладу шлунка
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Калюжний Володимир Мики-
тович, 3 міс., українець, дитина, 
03.10.1932 р., від розладу шлун-
ка
Касяненко Мартин Силович, 
70 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 17.09.1932 р., 
від старечого дифтериту
Катарган Іван, 80 р., націо-
нальність не вказано, селянин-
одно осібник, розкуркулений, 
04.09.1932 р., від старості
Катаржик Марія, 55 р., українка, 
член колгоспу, 16.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Келеберда Андрій Петрович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, розкуркулений, 
19.10.1932 р., від старості
Келеберда Варвара Олексан-
дрівна, 3 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.07.1932 р., 
від менінгіту
Келеберда Василь Андрійович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.03.1932 р., 
від запалення легенів
Келеберда Мартин Федорович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1932 р., від старості
Келеберда Олена Іванівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.11.1932 р., від ста-
рості
Келеберда Павло, 83 р., націо-
нальність не вказано, член колгос-
пу, 16.08.1932 р., від старості
Келебирда Артем Дмитрович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кислинський Микола Федо-
тович, 58 р., росіянин, робітник, 
14.07.1932 р., від вади серця
Коваль Іван Афанасійович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.10.1932 р., від диф-
териту
Кондратенко Марія, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.03.1932 р., від старечої 
дряхлості
Кондратенко Мокрина Лук’я-
нівна, 45 р., національність 
не вказано, селянка-одно-
осібниця, розкуркулена, 
06.08.1932 р., від черевного тифу

Кондратенко Олександра Єго-
рівна, 14 р., українка, дитина чле-
на колгоспу, 08.11.1932 р., від за-
палення мозку
Кондратенко Парасковія Іванів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Кондратенко Уляна Прокопіїв-
на, 64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Коротков Омелян Михайлович, 
76 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 03.05.1932 р., від старо-
сті
Котелевська Мотрона Афанасі-
ївна, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.09.1932 р., від рахіту
Котелевська Оксана Осипівна, 
68 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 16.01.1932 р., від ста-
рості
Котелевська Олександра Фе-
дорівна, 45 р., українка, член 
колгоспу, 30.03.1932 р., від запа-
лення легенів
Котелевська Уляна Дмитрівна, 
5 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
04.08.1932 р., від туберкульозу
Котелевський Микола Пав-
лович, 3 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
29.10.1932 р., від дифтериту
Котелевський Петро Дмитро-
вич, 1 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 30.04.1932 р., 
від сухот
Кривецький Іван Романович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 14.02.1932 р., від запален-
ня легенів
Кропот Карпо Федорович, 44 р., 
українець, службовець, агроном, 
06.03.1932 р., від вади серця
Кручак Василь Степано-
вич, 6 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
26.02.1932 р., від розриву серця
Кука Варвара Павлівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.06.1932 р., від отруєння
Левченко Якилина Костянтинів-
на, 80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.04.1932 р., від струсу 
мозку
Лисенко Євграф (Єврах) Мар-
кович, 70 р., українець, член кол-
госпу, 29.05.1932 р., від старості

Лисенко Сава Мусійович, 70 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 07.08.1932 р., від слаб-
кої діяльності серця
Малько Марія Іванівна, 5 р., на-
ціональність не вказано, дитина 
члена колгоспу, 24.08.1932 р., 
від грипу
Малько Микола Трохимович, 
5 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, березень 1932 р., 
від запалення легенів
Марченко Олексій Юдович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Маслова Парасковія Назарів-
на, 9 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1932 р., від диф-
териту
Медяник Андрій Власович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Медяник Ларіон (Варивон) Ге-
расимович, 56 р., українець, член 
колгоспу, 01.04.1932 р., від раку 
прямої кишки
Медяник Катерина Макарівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1932 р., від туберкульозу
Медяник Лука Григорович, 
80 р., національність не вказано, 
селянин-одно осібник, розкурку-
лений, 02.08.1932 р., від старості
Медяник Федосія Мусіївна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
20.10.1932 р., від водянки
Мозгова Катерина Андріївна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
13.04.1932 р., від розладу печінки
Нестеренко Олександр Іл-
ліч, 2 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
03.07.1932 р., від гострого недо-
крів’я
Овчаренко Ганна Єгорівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.10.1932 р., від розла-
ду травлення
Перець Сава Дмитрович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
07.11.1932 р., від старості
Підбуцька Марія Тихонівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1932 р., від старості
Підбуцький Федір Григорович, 
83 р., українець, член колгоспу, 
06.01.1932 р., від старечої слаб-
кості
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Підбуцький Яків Опанасо-
вич, 64 р., українець, селянин-
одно осібник, розкуркулений, 
30.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Пісна Анастасія Ларіонівна 
(Варивонівна), 7 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
31.10.1932 р., від недостатнього 
харчування
Пісна Марія Ларіонівна (Ва-
ривонівна), 11 міс., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
жовтень 1932 р., від проносу
Пісна Марія Олександрівна, 
1 р., українка, член колгоспу, 
24.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Пісна Марія Омелянівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
19.04.1932 р., від старості
Пісна Уляна Григорівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
15.10.1932 р., від старості
Приходько Ганна Іванівна, 22 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Проходько Єгор Григорович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 06.11.1932 р., 
від туберкульозу
Проходько Марія Яківна, 3 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.11.1932 р., від розла-
ду шлунка
Пшонка Петро Іванович, 4 дні, 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.10.1932 р., від розладу шлунка
Радченко Любов Федорівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина, 28.07.1932 р., від тубер-
кульозу легенів
Рарог Василь Калинович, 
90 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
16.08.1932 р., від старості
Решетник Андрій Кіндратович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
вчитель, дата смерті не вказана, 
від туберкульозу легенів
Рідкокаша Йосип Іванович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.06.1932 р., від старе-
чого бронхіту
Рідкокаша Олександра, 9 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.07.1932 р., від розладу шлунка

Різак Трохим Єрофійович, 76 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.06.1932 р., від старості
Рудь Василій Йосипович, 8 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, листопад 1932 р., від розладу 
шлунка
Рудь Віра Данилівна, 1 р., націо-
нальність не вказано, дитина члена 
колгоспу, 09.09.1932 р., від диф-
териту
Рудь Єфросинія Ларіонівна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1932 р., від висипного тифу
Рудь Іван Миколайович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.09.1932 р., від запалення леге-
нів
Рудь Іван Миколайович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1932 р., від черевного тифу
Савченко Ганна Онуфріївна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, розкуркуленого, 
24.10.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Савченко Марія Онуфріїв-
на, 17 р., українка, селянка-
одно осібниця, розкуркулена, 
09.11.1932 р., від запалення
Савченко Олексій Якович, 3 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.10.1932 р., від про-
носу
Савченко Орина Михайлівна, 
18 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 29.08.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Савченко Харитон Тимофійо-
вич, 84 р., українець, член колгос-
пу, 29.06.1932 р., від старечого 
бронхіту
Солонинка Мусій Григорович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1932 р., від старечого брон-
хіту
Солонинка Параскева Іванівна, 
41 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.03.1932 р., від диф-
териту
Стопка Горпина Іванівна, 
73 р., українка, член колгоспу, 
26.09.1932 р., від старості
Стороженко Марія Овксентіївна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.10.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Студинка Максим Якович, 90 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1932 р., від старості

Супрун Лаврін Антонович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Текля Серафимівна, 
50 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 12.09.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Таран Михайло Григорович, 
60 р., українець, робітник конюш-
ні, 13.11.1932 р., від раку шлунка
Тимченко Володимир Павло-
вич, 11 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.10.1932 р., 
від проносу
Тимченко Ганна Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.10.1932 р., від запалення моз-
ку
Тимченко Олександра Ва-
силівна, 4 міс., національність 
не вказано, дитина, 28.07.1932 р., 
від запалення мозку
Тищенко Василина Павлівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.10.1932 р., від вади 
серця
Тищенко Марія Петрівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.02.1932 р., від розриву серця
Тищенко Павло Петрович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.06.1932 р., від розла-
ду шлунка
Тищенко Пелагія Павлівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
25.01.1932 р., від хвороби
Тищенко Сергій Григорович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.03.1932 р., вбито
Токар Ганна Олександрівна, 
8 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 14.07.1932 р., від розладу 
шлунка
Толок Секлета Карпівна, 90 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, липень 1932 р., від старості
Тубелець Андрій Самсонович, 
9 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 28.09.1932 р., від запален-
ня мозкової оболонки
Тубелець Марія Іванівна, 
29 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
21.08.1932 р., від тифу
Філонов Всеволод Мартино-
вич, 64 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.06.1932 р., від зу-
пинки серця
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Філонов Гаврило, 70 р., 
українець, член колгоспу, 
25.01.1932 р., від вади серця
Цовма Горпина Пилипівна, 
73 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
29.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цовма Калина Михайлович, 
78 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 18.07.1932 р., 
від старості
Цовма Катерина Михайлівна, 
5 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 14.05.1932 р., від запален-
ня легенів
Цовма Кирило Антонович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
16.04.1932 р., від старості
Цовма Надія Федотівна, 8 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 29.03.1932 р., від запа-
лення легенів

Чуб Андрій Макарович, 19 р., 
українець, робітник, 12.01.1932 р., 
від дизентерії
Швець Іван Лук’янович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
розкуркулений, 09.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шокун Іван Семенович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Щербак Павло Антонович, 59 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.07.1932 р., від слабкої діяльно-
сті серця
Юхно Ганна Іванівна, 8 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.10.1932 р., від розладу шлунка
Юхно Ганна Михайлівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.06.1932 р., від грипу та запа-
лення легенів

Юхно Іван Федорович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.10.1932 р., від ненормального 
харчування
Юхно Катерина Свиридівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.07.1932 р., 
від запалення легенів
Юхно Марія Устимівна, 63 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.01.1932 р., від вади серця
Юхно Меланія Никонівна, 8 міс., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
15.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Юхно Мусій Іванович, 75 р., 
українець, член колгоспу, 
21.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Яцик Калина Олексійович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.05.1932 р., від хвороби

Мурафська сільська рада
село Мирне та населений пункт Перше Травня

(на 1932–1933 рр. Мирнянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 8 за 1932 р., справа № 22 за 1933 р.).

Бабак Касян Наумович, 
85 р., українець, на утриманні, 
08.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бабак Мотрона Миколаївна, 
21 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.07.1932 р., від тифу
Бабак Олександр Матвійович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Безкоровайний Дмитро Федо-
рович, 1 міс., українець, дитина 
селянина-одно осібника, березень 
1932 р., причину смерті не вказа-
но
Галушко Надія Борисівна, 
6 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 26.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гиль Федір Андрійович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1932 р., від туберкульозу
Гончаров Олександр [Севас-
тянович], 1 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
09.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Горденко Антон, 45 р., українець, 
член колгоспу, 19.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Горденко Єфросинія Мик[о-
лаївна], 60 р., національність 
не вказано, на утриманні, 
01.12.1932 р., від старості
Дзюбенко Терентій Кузьмич, 
69 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 21.05.1932 р., 
від старості
Дзюбенко Яків, 48 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
07.12.1932 р., від запалення ле-
генів
Жолновач Марко Пантелей-
монович, 33 р., українець, трак-
торист радгоспу, 22.01.1932 р., 
вбито машиною
Коломієць Іван Савович, 14 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.01.1932 р., від тубер-
кульозу
Коломієць Лука Степанович, 
80 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 02.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Коломієць Олександра Федо-
рівна, 6 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 12.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Коноваленко Ганна Федорівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
25.01.1933 р., від туберкульозу

Коноваленко Дмитро Ми-
колайович, 60 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
30.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коноваленко Павло Іванович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1932 р., від сухот
Коноваленко Петро Петрович, 
1 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
29.09.1932 р., від запалення 
Левченко Опанас, 75 р., укра-
їнець, на утриманні селянина-
одно осібника, 04.02.1933 р., 
від старості
Лобойко Ганна Павлівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.09.1932 р., від скарлатини
Лобойко Олександра Степа-
нівна, 1 р., українка, дитина, 
10.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лобойко Олена Прокопіївна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
08.11.1932 р., від запалення ле-
генів
Махота Іван Тимофійо-
вич, 7 міс., українець, дитина 
селянина-одно осібника, лютий 
1932 р., від запалення легенів
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Махота Наталія Артемівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1932 р., від грипу
Махота Наталія Яківна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Минаєва Ганна Захарівна, 
11 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.02.1932 р., від запа-
лення легенів
Мозгова Ганна Федорівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.12.1932 р., від диф-
териту
Мозгова Меланія, 70 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
07.08.1932 р., від старості
Піднебесний Петро Федо-
рович, 8 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
22.05.1932 р., від ангіни
Самойленко Мотрона Семенів-
на, 26 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
02.12.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Світлична Євдокія Іванівна, 
77 р., українка, на утриманні, 
01.09.1932 р., від старості
Світлична Катерина Титівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.04.1932 р., від ангіни

Світлична Марфа Лук’янівна, 
6 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, дата смерті не вка-
зана, причину смерті не вказано
Світлична Парасковія Іванівна, 
23 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.09.1932 р., від ту-
беркульозу
Світличний Іван Дмитрович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Семененко Віра Андріївна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.10.1932 р., від запа-
лення легенів
Семененко Олександр, 2 міс., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.12.1932 р., 
від ангіни
Солоній Олексій Сидорович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.10.1932 р., від вади 
серця
Субота Трохим, 2 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
01.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Таран Валерій Миколайович, 
2 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 04.04.1932 р., від ангіни

Таран Олександр Васильович, 
9 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 13.07.1932 р., 
від туберкульозу кишок
Тимошенко Павло Федорович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.06.1932 р., від отруєння
Типиніс Михайло Матвійович, 
18 р., українець, робітник рад-
госпу, 21.05.1932 р., від катару 
шлунка
Типиніс Тим[офій] Костянти-
нович, 19 р., українець, селянин-
одно осібник, 14.10.1932 р., від ту-
беркульозу
Ткаченко Марія, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
28.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цюпко Михайло Йосипович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.04.1932 р., від тубер-
кульозу
Ширна Євдокія Микитівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.07.1932 р., від запалення 
Шутько Анастасія Павлівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.03.1932 р., 
від ангіни
Шутько Ганна Павлівна, 3 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.05.1932 р., від запа-
лення легенів

Олексіївська сільська рада
село Олексіївка та населений пукт Новоіванівка

(на 1932–1933 рр. Олексіївська сільська рада Валківського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р., справа № 22 за 1933 р.).

Божко Григорій Петрович, 51 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Божко Мотрона Леонідівна, 
53 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
05.05.1932 р., від тривалої хвороби
Вельможна Мотрона Андріїв-
на, 21 р., українка, на утриманні, 
01.07.1932 р., від золотухи
Глобіна Василина Іванівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
18.03.1933 р., від старості
Гребінник Анастасія Романівна, 
20 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.01.1933 р., причину 
смерті не вказано

Гриценко Марія Йосипівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
16.02.1933 р., причину смерті 
не вказано

Грубник Володимир Кузьмич, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.08.1932 р., від хвороби

Данильченко Ганна Михайлів-
на, 3 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
28.04.1932 р., від запалення ле-
генів

Данильченко Катерина Пор-
фирівна, 8 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.02.1933 р., від скарлатини

Данильченко Порфир Іванович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дроваль Антон Никифорович, 
26 р., українець, службовець, 
23.08.1932 р., збито поїздом
Єременко Ганна Володимирів-
на, 70 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 13.03.1933 р., 
від старостi
Заковоротна Феодосія Яківна, 
61 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.10.1932 р., від ста-
рості
Зіненко Іван Васильович, 32 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.04.1933 р., від хвороби
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Зінченко Анастасія Миколаїв-
на, 85 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 26.11.1932 р., 
від старості
Зінченко Давид Федорович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1932 р., від тривалої хворо-
би
Зінченко Роман Іванович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
13.11.1932 р., від туберкульозу
Зінченко Софія Данилівна, 
13 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
10.02.1932 р., самогубство через 
повішення
Зуєнко Касян Петрович, 65 р., 
українець, на утриманні селянки-
одно осібниці, 17.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Зуєнко Лукія Петрівна, 82 р., на-
ціональність не вказано, на утри-
манні, 26.02.1932 р., від старості
Коваленко Андрій Васильович, 
82 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 07.05.1932 р., 
від старості
Коваленко Гаврило, 8 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Іван Пилипович, 
7 міс., українець, дитина члена ко-
муни, 28.01.1933 р., від кашлюку
Коваленко Марфа Гаврилівна, 
48 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 27.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коврига Сергій Євдокимович, 
80 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 05.02.1933 р., 
від старостi
Кожушко Антоніна Григорівна, 
2 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.09.1932 р., 
від кашлюку
Кондратенко Олексій Павло-
вич, 7 р., національність не вка-
зано, дитина селянина-одно-
осібника, 08.10.1932 р., від зара-
ження крові
Котенко Василь Сидорович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.03.1933 р., від старо-
сті
Котенко Іван Остапович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., від старості

Котенко Павло Остапович, 
79 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 17.12.1932 р., 
від старості
Котусенко Ганна Михайлівна, 
59 р., українка, член колгоспу, 
29.03.1932 р., від застуди та пух-
лини
Котусенко Микола Денисович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.09.1932 р., від каш-
люку
Котусенко Оврам Філонович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.02.1933 р., від хворо-
би
Котусенко Парасковія Федо-
рівна, 75 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
08.04.1933 р., від старості
Кулик Давид Іванович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.03.1933 р., від хвороби
Кулик Уляна Сергіївна, 
78 р., українка, на утриманні, 
02.09.1932 р., від хвороби
Литвиненко Микола Микито-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.07.1932 р., від хво-
роби
Литвяк Катерина Григорівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.08.1932 р., від запален-
ня легенів
Литвяк Уляна Василівна, 24 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 24.04.1932 р., від тубер-
кульозу
Мигаль Іван Федорович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.03.1933 р., від старості
Мигаль Семен Іванович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Милюта Мефодій Степанович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
30.07.1932 р., від тривалої хворо-
би
Мироненко Ганна Іванівна, 
74 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 08.03.1933 р., від ста-
ростi
Овчаренко Олександр Олек-
сійович, 2 міс., національність 
не вказано, дитина члена колгос-
пу, 09.10.1932 р., від скарлатини

Однороб Володимир Петро-
вич, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 10.05.1932 р., 
від запалення легенів
Однороб Микола Йосипович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Однороб Тихін Іванович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Полупан Олександр Корнійо-
вич, 46 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Романов Василь Григорович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.08.1932 р., від каш-
люку
Романов Сергій Олександро-
вич, 63 р., українець, селянин-
одно осібник, 11.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сербин Василь Максимович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сербин Михайло Васильович, 
13 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
02.05.1932 р., самогубство через 
повішення
Сороксобака Архип Йосипо-
вич, 50 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.03.1933 р., 
від хвороби
Спичаков Павло Миколайович, 
7 міс., українець, дитина робіт-
ника, 11.08.1932 р., від хвороби 
зубів
Спичаков Хома Архипович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.02.1933 р., від вади 
серця
Фесуненко Іван Кирило-
вич, 7 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
01.11.1932 р., від кашлюку
Чубов Іван Михайлович, 1 міс., 
українець, дитина, 26.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шелягов Семен Антонович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яременко Андрій Якович, 
21 р., українець, член колгос-
пу, 10.07.1932 р., від запалення 
хребта
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Богдан Мотрона Андріїв-
на, 22 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.02.1933 р.
Богданова Євдокія Пантеліїв-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.04.1932 р., від скар-
латини
Галич Ілля Пилипович, 56 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 03.05.1933 р.
Глобенко Григорій Федоро-
вич, 8 р., українець, дитина, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глобенко Марія Федорів-
на, 14 р., українка, дитина, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глобенко Олена Лаврівна, 44 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 22.06.1933 р.
Глобенко Остап Родіоно-
вич, 2 р., українець, дитина, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глобенко Остап Федоро-
вич, 4 р., українець, дитина, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глобенко Павло Федоро-
вич, 5 р., українець, дитина, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глобенко Родіон Семено-
вич, 49 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
08.03.1933 р.
Глобенко Тимофій Федоро-
вич, 20 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
28.07.1933 р.
Глобенко Федір Семено-
вич, 50 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.07.1933 р.
Головко Гнат Іванович, 41 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 05.07.1933 р.
Головко Іван Тимофійович, 8 р., 
українець, дитина, 01.07.1933 р., 
причину смерті не вказано

Головко, ім’я не вказано, Архи-
пович, вік не вказано, українець, 
соцстан та причину смерті не вка-
зано, березень 1933 р.
Головко Марія Іванівна, 25 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 16.07.1933 р.
Головко Остап, 3 р., українець, 
дитина, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Данильченко Марія, 29 р., укра-
їнка, соцстан та причину смерті 
не вказано, 26.07.1933 р.
Дмитрієв Пантелій Андрійо-
вич, 69 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.03.1933 р.
Дмитрієв Прокіп Григоро-
вич, 45 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.07.1933 р.
Жуков Яків Герасимович, 60 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 10.04.1933 р.
Журавська Устина Григо-
рівна, 35 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
05.07.1933 р.
Зайченко Денис, 39 р., украї-
нець, соцстан та причину смерті 
не вказано, 28.03.1933 р.
Зінченко Марія Антонівна, 29 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Зінченко Петро Микитович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 26.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Зуєнко Аркадій Явтухович, 
61 р., українець, соцстан та 
причину смерті не вказано, 
11.05.1933 р.
Зуєнко Ганна Тимофіївна, 50 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 26.08.1933 р.
Зуєнко Макар Олексійо-
вич, 54 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.06.1933 р.
Коврига Данило Платоно-
вич, 52 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.06.1933 р.

Коновалов Ілля Григорович, 
75 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 10.01.1932 р., 
від старості
Коновалов Максим Онисимо-
вич, 75 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
03.05.1933 р.
Коновалова Марія Андріївна, 
1 р., українка, дитина робітника 
ґуральні, 02.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коновалова Наталія Мики-
тівна, вік не вказано, українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Котусенко Антон Касяно-
вич, 50 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
08.06.1933 р.
Котусенко Євгенія, 65 р., укра-
їнка, соцстан та причину смерті 
не вказано, 03.05.1933 р.
Котусенко Касян, 65 р., украї-
нець, соцстан та причину смерті 
не вказано, 24.03.1933 р.
Кочеровський Василь Йоси-
пович, 71 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.03.1933 р.
Кулик, ім’я, по батькові, вік, на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 04.07.1933 р.
Кулик Марія Трохимівна, 45 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 08.06.1933 р.
Кулик Олена Демидівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лінник Михайло Миколайо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мошна Карпо Никифорович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Носик Гнат Євлампійович, 52 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 08.06.1933 р.
Носик Іван Гнатович, 4 р., укра-
їнець, дитина, 19.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Олексіївська сільська рада
село Княжа Долина 

(на 1932–1933 рр. село Червоний Прапор Червонопрапорної сільської ради Валківського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 8 за 1932 р., справа № 18 за 1933 р.).
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Носик Олексій Гнатович, 8 р., 
українець, дитина, 28.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Однороб Домнікія Федорів-
на, вік не вказано, українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
04.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Однороб Іван Григорович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Однороб Мотрона Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Однороб Степан Омеляно-
вич, 1 р., українець, дитина, 
18.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Очеретенко Іван Андрійович, 
33 р., українець, соцстан не вка-
зано, 22.02.1933 р., від виразки 
шлунка
Покуль Антоніна Опанасівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 28.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Покуль Григорій Тимофійо-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Покуль Євдокія Олексіївна, 8 р., 
українка, дитина, 04.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Покуль Федір, вік не вказано, 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 15.06.1933 р.

Пугач Гаврило Костянтинович, 
52 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 27.02.1933 р.
Пугач Федосія Аврамівна, 60 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 25.07.1933 р.
Ревака Кирило Карпович, 65 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 28.06.1933 р.
Ринкова Галина Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 29.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ринковий Роман Іванович, 26 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 26.07.1933 р.
Ринковий Степан Тимофійо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
18.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сербин Кузьма, 52 р., українець, 
соцстан та причину смерті не вка-
зано, 10.03.1933 р.
Сиворакша Іван Юхимович, 
56 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 25.06.1933 р.
Сиворакша Серафим, 50 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 04.07.1933 р.
Сиворакша Федосія Іванівна, 
28 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 28.07.1933 р.
Сиворожна Марія Михайлівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.04.1932 р., від скарла-
тини

Сиворожна Олександра Вере-
міївна, 32 р., українка, селянка-
одно осібниця, 18.07.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Синчук Марія Федорівна, 85 р., 
українка, на утриманні робітни-
ка, 16.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сірик Олександр Григорович, 
74 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 03.04.1933 р.
Сірик Тетяна, 65 р., українка, соц-
стан та причину смерті не вказано, 
16.06.1933 р.
Тищенко Іван Євдокимо-
вич, 9 р., українець, дитина, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тищенко Микола Євдокимо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тищенко Олексій Євдокимо-
вич, 10 р., українець, дитина, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Христенко Артем Петрович, 
45 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 28.06.1933 р.
Шевельов Устим Федорович, 
75 р., українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 01.02.1933 р.
Шевченко Парасковія Васи-
лівна, 21 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
24.08.1933 р.
Шевченко Юхимія Вереміївна, 
48 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 16.08.1933 р.

Пархомівська сільська рада
село Пархомівка та хутір Декрешівка 

і Пархомівська цукроварня, артілі «Вперед», «Червоний орач», ім. Калініна, ім. Молотова, ім. Дзер-
жинського, філія Павлівського радгоспу, Володимирівська комуна

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 7 за 1932 р., справи № 19 і 20 за 1933 р.).

Алексєєва М. Я., 15 р., українка, 
селянка, 01.08.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Алістов Степан, 78 р., українець, 
член колгоспу, 16.06.1933 р., 
від старечої дряхлості
Барбиш Гнат, 39 р., українець, 
член колгоспу, 24.04.1933 р., са-
могубство через повішення
Барбиш Наталія, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
27.06.1933 р., від безбілкового 
набряку

Барибонова Марія, 77 р., укра-
їнка, член колгоспу, 10.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Барибська Парасковія Олексі-
ївна, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1932 р., від го-
строго дитячого ентериту

Батовська Клавдія, 7 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
03.04.1933 р., від безбілкового 
набряку

Батовська Марія, 4 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
01.04.1933 р., від безбілкового 
набряку

Батовська Орина, 46 р., україн-
ка, член колгоспу, 06.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Батовський Іван, 47 р., 
українець, член колгоспу, 
17.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
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Бітовська Катерина Іванівна, 
55 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 26.09.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Богдан Іван Васильович, 
вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
25.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Богданова Василина Петрівна, 
55 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 16.05.1932 р., від вади 
серця
Богданова Катерина Михайлів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1932 р., від запа-
лення легенів
Бондар Ганна Іванівна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.07.1932 р., від дитячої хвороби
Бондар Марія, 75 р., українка, 
член колгоспу, 18.05.1933 р., 
від старечої дряхлості
Бондар Марія Іллівна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.[05].1932 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Микола Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.02.1933 р., від сухот
Бондар Михайло Дмитро-
вич, 4 р., українець, дитина, 
25.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бондар Михайло Михайлович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 12.10.1933 р., 
від обкладу
Бондар Олександр Микитович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 12.06.1932 р., 
від гострого дитячого ентериту
Бондар Петро Йосипович, 57 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Бондар Софія Федорівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бутилка Анастасія Олексіївна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бутилка Дарія Леонтіївна, 50 р., 
українка, селянка, 28.08.1933 р., 
від вади серця
Бутрим Герасим Михайло-
вич, 39 р., українець, робітник, 
06.05.1933 р., від черевного тифу

Буць Анастасія, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., від дитячого го-
строго ентериту
Буць Анастасія, 5 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Буць Іван Кирилович, вік не вка-
зано, українець, член колгоспу, 
01.10.1932 р., від різачки
Буць Петро, 40 р., українець, 
член колгоспу, 03.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Буць Семен, 80 р., українець, 
член колгоспу, 24.04.1933 р., 
від старечої слабкості
Буць Степан Петрович, 7 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.09.1932 р., від гострого дитя-
чого ентериту
Василенко Василь Андрійович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
01.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Василенко Семен Андрі-
йович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
14.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Веприцька Ганна Захарівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 03.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Веприцька Марія Григорівна, 
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 17.03.1932 р., від старечої 
слабкості
Веприцька Парасковія Корніїв-
на, 13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 18.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Веприцький [Оксентій Охрімо-
вич], вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 15.02.1932 р., 
від вади серця
Веприцький Іван Олексійович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
16.12.1933 р., від хвороби печінки
Веприцький Феодосій Охрімо-
вич, 50 р., українець, член колгос-
пу, 15.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Виниченко Петро Єлисе-
йович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
26.04.1933 р., від слабкості серця

Висюкова Олександра Дми-
трівна, 67 р., українка, член кол-
госпу, 19.10.1932 р., від старечої 
слабкості
Геленко Анастасія Григорівна, 
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 19.09.1932 р., від запален-
ня легенів
Голубов Олексій Михайлович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гонтаренко Дмитро Михай-
лович, 4 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
20.04.1932 р., від виснаження
Гонтаренко Іван Микола-
йович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
28.06.1932 р., від хвороби легенів
Гончаренко Іван Іванович, 1 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 14.07.1932 р., від гострого 
ентериту
Гончаренко Іван Наумович, 
53 р., українець, слюсар у комуні, 
24.04.1933 р., застрелився з руш-
ниці
Гончаренко Марія Василівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Горетка Сава, 15 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Горобець Марія Олексіївна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.05.1933 р., від на-
ростаючої слабкості серцевої 
діяльності
Горпинко Анастасія Василівна, 
33 р., українка, службовець цукро-
заводу, 22.12.1932 р., від запа-
лення легенів
Горстка Іван Антонович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.02.1933 р., від дис-
трофії
Горстка Олександр Максимо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.09.1932 р., від крива-
вого проносу
Горстка Павло, 12 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
19.04.1933 р., від слабкості
Горстка Парасковія Олексіївна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.04.1933 р., 
від вади серця
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Горстка Устина Василівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.04.1933 р., від вади 
серця
Гребенник Андрій, 39 р., 
українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від слабкості
Гребенюк Ганна Харитонівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
01.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Григоренко Микола Федоро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.08.1932 р., від го-
строго дитячого ентериту
Даниленко Андрій Іванович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Даниленко Андрій Миколайо-
вич, 79 р., українець, член кол-
госпу, 13.08.1933 р., від старечої 
дряхлості
Даниленко Василь Семенович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
04.08.1933 р., від струсу мозку
Даниленко Василь Якович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
12.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Даниленко Зінаїда Федорівна, 
вік не вказано, українка, дитина 
члена колгоспу, 09.08.1932 р., 
від гострого дитячого ентериту
Даниленко Микола Олексі-
йович, вік не вказано, украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
19.07.1932 р., від гострого енте-
риту
Даниленко Олександр, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 11.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Даниленко Парасковія Михай-
лівна, 67 р., українка, член кол-
госпу, 01.07.1933 р., від старечої 
дряхлості
Дасько Наталія Федорівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.04.1933 р., від запалення ле-
генів 
Дацюк Дмитро Васильович, 
15 р., українець, дитина члена 
комуни, 10.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Дацюк Комунар Васильович, 
7 р., українець, дитина члена ко-
муни, 15.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку

Дацюк Марія Василівна, 13 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 22.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Дацюк Марія Прокопівна, 44 р., 
українка, робітниця, 02.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Дідусь Данило Андрійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.09.1932 р., від хвороби легенів
Дідусь Наталія Максимівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.01.1933 р., від вади 
серця
Довгопол Марія Павлівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
07.05.1932 р., від запалення моз-
ку
Довгополий Семен Іванович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
12.05.1933 р., самогубство через 
повішення
Дронь Сидір, вік не вказа-
но, українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Дронь Федір Максимович, 
78 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
12.02.1933 р., від старості
Друзь Антон, 7 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
27.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Друзь Варвара, 67 р., україн-
ка, член колгоспу, 03.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Друзь Володимир Андрійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.08.1933 р., 
від безбілкового набряку
Друзь Іван, 76 р., українець, член 
колгоспу, 03.05.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Друзь Іван Іванович, 64 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Друзь Максим, 53 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
16.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Друзь Олександр Якович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.06.1933 р., від дитя-
чого гострого ентериту
Друзь Олексій, вік не вказа-
но, українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від безбілкового 
набряку

Друзь Олексій, 11 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Друзь Сергій Миколайович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Дяченко Катерина Петрівна, 
10 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 19.07.1932 р., від го-
строго ентериту
Завгородній Борис Тихонович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.07.1932 р., від го-
строго дитячого ентериту
Завгородній Василь, вік не вка-
зано, українець, на утриманні 
члена колгоспу, 14.09.1932 р., 
від гангрени ноги
Завгородній Григорій, 47 р., 
українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Завгородній Йосип Степано-
вич, 32 р., українець, член колгос-
пу, 05.02.1933 р., від сухот
Завгородній Іван Андрійович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.06.1933 р., від слабкої 
серцевої діяльності
Завгородній Іван Іванович, 
18 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 01.07.1932 р., 
від сухот
Завгородній Іван Трохимо-
вич, 75 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
15.03.1933 р., від старості
Завгородній Микола Васильо-
вич, 45 р., українець, член колгос-
пу, 26.03.1933 р., від старості
Завгородній Микола Дмитро-
вич, вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 24.08.1932 р., 
від старечої слабкості
Завгородній Павло Петро-
вич, 6 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
22.04.1932 р., від виснаження
Завгородній Петро Іванович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від раку шлунка
Завгородній Петро Іванович, 
19 р., українець, робітник цукро-
варні, 30.01.1933 р., від сухот
Завгородня Анастасія Яківна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
15.02.1933 р., від висипного тифу 
та серцевої слабкості
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Завгородня Горпина Іванівна, 
52 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Завгородня Зінаїда, 8 днів, 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Завгородня Марія, 5 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
29.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Завгородня Парасковія, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Завгородня Пелагія Павлівна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загурська Лариса Григорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.10.1932 р., від гострого 
дитячого ентериту
Загурський Василь Данило-
вич, вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
28.06.1932 р., від запалення ле-
генів
Загурський Василь Дмитрович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 28.05.1932 р., від запален-
ня легенів
Загурський Євдоким Давидо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 05.03.1933 р., від сухот
Загурський Степан Трохимо-
вич, 85 р., українець, селянин-
одно осібник, 02.08.1932 р., 
від старечої слабкості
Затуряка Юхимія Степанівна, 
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 15.02.1932 р., від паралічу 
серця
Зверова Марія Макарівна, 
35 р., українка, робітниця радгос-
пу, 30.01.1932 р., від запалення 
легенів
Качайло Євгенія Тимофіївна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.06.1933 р., від ста-
рості
Качайло Іван, 79 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
21.05.1932 р., від старечої слаб-
кості
Качайло Іван Андрійович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.09.1932 р., від обкладу

Качайло Микола Михайлович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.04.1933 р., від серцевої 
слабкості
Качайло Михайло Андрійович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.09.1932 р., від криваво-
го проносу
Качайло Михайло Маркович, 
69 р., українець, пенсіонер, 
13.03.1933 р., від старості
Качайло Михайло Степанович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., від вади серця
Качайло Надія Тарасівна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.12.1932 р., від черев-
ного тифу
Качайло Павло, 15 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Качайло Павло Трохимович, 
65 р., українець, робітник цукро-
варні, 06.04.1933 р., від старості
Качайло Парасковія, 58 р., укра-
їнка, член колгоспу, 17.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Качайло Парасковія Оксентіїв-
на, 80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 15.03.1933 р., 
від старості
Качайло Петро Михайлович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., від сер-
цевої слабкості
Качайло Петро Пилипович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Квітчата Марія Петрівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.09.1932 р., від гострого дитя-
чого ентериту
Квітчатий Михайло Семенович, 
7 міс., українець, дитина робітни-
ка радгоспу, 21.04.1933 р., від за-
палення легенів
Кепочников Василь Іванович, 
80 р., українець, на утриманні ро-
бітника радгоспу, 19.04.1933 р., 
від старечої дряхлості
Кириченко Парасковія Андріїв-
на, 64 р., українка, на утриманні 
службовця, 19.09.1933 р., від про-
гресуючого паралічу
Кисільов Денис Денисович, 
50 р., українець, робітник радгос-
пу, 26.01.1933 р., від запалення 
легенів

Коваль Ганна, 8 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
03.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваль Ганна Данилівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
05.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Коваль Іван, 7 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
17.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Коваль Іван Опанасович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
16.04.1933 р., від гострого енте-
риту
Коваль Максим Маркович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваль Марко Іванович, 73 р., 
українець, селянин, 07.08.1933 р., 
від безбілкового набряку
Коваль Мусій Наумович, 88 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 29.03.1933 р., від ста-
рості
Коваль Сергій, 2 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
22.04.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Коваль Степан, 5 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
03.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваль Федір Данилович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.01.1932 р., від обкладу
Ковтун Федір Миколайович, 
78 р., українець, службовець рад-
госпу, 01.10.1932 р., від раку
Колонтаївська Віра, 44 р., укра-
їнка, член колгоспу, 01.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Колонтаївська Ганна, 37 р., 
українка, селянка, 30.09.1933 р., 
від черевного тифу
Колонтаївська Ганна Яківна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
28.10.1933 р., від запалення ле-
генів
Колонтаївська Марія Глібівна, 
63 р., українка, член колгоспу, 
22.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колонтаївська Софія, 43 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
27.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
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Колонтаївський Микола Івано-
вич, 45 р., українець, член колгос-
пу, 15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колонтаївський Павло Михай-
лович, 3 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 21.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Колонтаївський Семен Федо-
рович, 50 р., українець, член кол-
госпу, 18.05.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Колонтаївський Федір Ми-
хайлович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
19.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колонтаївський Яків Каленико-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 07.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Кондар Василь Якович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.01.1933 р., від старечої 
дряхлості
Копил Володимир, 49 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
13.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Копил Ганна Петрівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
06.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Копил Іван Каленикович, 65 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 11.03.1933 р., від ста-
рості
Копил Іван Павлович, 3 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.07.1932 р., потонув
Копил Марія Герасимівна, 46 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.06.1932 р., від сухот
Копил Михайло Петрович, 2 р., 
українець, дитина робітника цу-
кроварні, 22.04.1933 р., від менін-
гіту
Кравченко Яким Охрімович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.09.1932 р., від непро-
хідності кишок
Кравченко Яків Мусійович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Крикунов Олексій Олексійо-
вич, 80 р., українець, пенсіонер, 
05.04.1933 р., від старості

Кузьменко Петро Софро-
нович, вік не вказано, украї-
нець, селянин-одно осібник, 
25.05.1932 р., від старечої слаб-
кості
Кучуй Єгор Андрійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від наростаючої 
слабкості серцевої діяльності
Ластівка Анастасія Семенівна, 
вік не вказано, українка, селянка, 
19.12.1933 р., від хвороби легенів
Ластівка Парасковія Марківна, 
вік не вказано, українка, робітниця 
радгоспу, 08.10.1932 р., від заво-
роту кишок
Лижко Федір Степанович, 66 р., 
українець, робітник радгоспу, 
10.04.1932 р., від старечої слаб-
кості
Литвиненко Іван Калістрато-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 25.03.1933 р., від старості
Литвиненко Микола Олек-
сандрович, 1 р., українець, 
дитина робітника цукроварні, 
01.01.1933 р., від захворювання 
легенів
Литвиненко Олена Олексан-
дрівна, 4 р., українка, дитина ро-
бітника цукроварні, 16.02.1933 р., 
від запалення легенів
Литовченко Антон Остапович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Литовченко Володимир Федо-
рович, 4 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 04.07.1932 р., 
від гострого ентериту
Литовченко Григорій Во-
лодимирович, вік не вказа-
но, українець, член колгоспу, 
31.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Литовченко Григорій Корні-
йович, 6 р., українець, дитина, 
23.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Литовченко Дем’ян Михайло-
вич, 84 р., українець, член колгос-
пу, 17.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Литовченко Дмитро, 55 р., 
українець, член колгоспу, 
21.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Литовченко Євдокія, 55 р., укра-
їнка, член колгоспу, 19.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Литовченко Іван, 30 р., 
українець, член колгоспу, 
08.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Литовченко Іван Михайлович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.04.1933 р., від слабко-
сті серцевої діяльності
Литовченко Іван Федорович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Литовченко Катерина Єгорівна, 
16 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 30.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Литовченко Кость Леонтійович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1932 р., від старечої слаб-
кості
Литовченко Лідія Єгорівна, вік 
не вказано, українка, дитина ро-
бітника, 02.07.1932 р., від гостро-
го дитячого ентериту
Литовченко Марія Павлівна, вік 
не вказано, українка, дитина чле-
на колгоспу, 05.06.1932 р., від ди-
тячої хвороби
Литовченко Марко Сильвес-
трович, 80 р., українець, на утри-
манні колгоспу, 15.03.1933 р., 
від старості
Литовченко Наталія, 52 р., укра-
їнка, член колгоспу, 29.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Литовченко Наум Степано-
вич, 18 р., українець, селянин, 
01.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литовченко Оксана, 50 р., укра-
їнка, член колгоспу, 22.04.1933 р., 
від слабкості
Литовченко Павло Іванович, вік 
не вказано, українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
19.09.1932 р., від запалення ни-
рок
Литовченко Пелагія Петрівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., від ста-
рості
Литовченко Степан Єгорович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
09.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Литовченко Тимофій Васильо-
вич, 95 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 20.03.1933 р., 
від старечої дряхлості
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Литовченко Феодосій, 
94 р., українець, член колгос-
пу, 17.04.1933 р., від старечої 
дряхлості
Литовченко Яків, 38 р., 
українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Литовченко Яків Сильвестро-
вич, 77 р., українець, член кол-
госпу, 12.07.1933 р., від старечої 
дряхлості
Лінивенко Борис Михайлович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 23.07.1932 р., 
від гострої дитячої хвороби
Лінивенко Борис, вік не вказано, 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.07.1932 р., від гострого енте-
риту
Лінивенько Катерина Петрівна, 
вік не вказано, українка, член кол-
госпу, 22.12.1932 р., від сухот
Максименко Варвара Яківна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.03.1933 р., від ста-
рості
Малико Володимир Дмитро-
вич, вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 17.03.1932 р., 
від запалення легенів
Малиш Андрій Федоро-
вич, 70 р., українець, селянин, 
25.07.1933 р., від старечої слаб-
кості
Малиш Ілля Васильович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
18.05.1933 р., від слабкості серця
Малиш Микола Васильович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Манич Парасковія Іванівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 13.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Анастасія Семенівна, 
12 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Масенко Катерина Семенівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.04.1932 р., від запален-
ня легенів
Масенко Максим Петрович, 
вік не вказано, українець, робіт-
ник цукрозаводу, 30.05.1932 р., 
від старечої слабкості

Масенко Олександр Григоро-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 12.05.1933 р., від слабкості
Мисик Василь Петрович, 14 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.04.1933 р., від слабкої серце-
вої діяльності
Мисик Володимир Григорович, 
вік не вказано, українець, дитина 
робітника радгоспу, 02.10.1932 р., 
від дитячого ентериту
Мисик Володимир Михай-
лович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
21.07.1932 р., від сухот
Мисик Іван Петрович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисик Кирило Григорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Мисик Раїса Іванівна, 1 міс., 
українка, дитина службовця цу-
крозаводу, 30.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Міщанський Микола Іванович, 
5 р., українець, дитина робітника 
МТС, 03.01.1933 р., від різачки
Міщенко Василь Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Міщенко Геннадій, 15 р., 
українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Міщенко Іван Іванович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Міщенко Наталія, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Муковоз Ганна Яківна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Муковоз Ганна Яківна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
13.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Муковоз Євдокія Михайлівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від безбілкового 
набряку

Муковоз Єгор Каленикович, 
70 р., українець, член колгос-
пу, 28.05.1933 р., від старечої 
дряхлості
Муковоз Іван Миколайович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.03.1933 р., від старо-
сті
Муковоз Карпо Олексійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
24.07.1932 р., від вади серця
Муковоз Марія Аврамівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
30.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Муковоз Марія Павлівна, 3 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 24.02.1933 р., від запален-
ня легенів
Муковоз Мирон Тимофійович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Муковоз Надія Миколаївна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Муковоз Наум Степанович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., від старості
Муковоз Павло Іванович, 12 р., 
українець, дитина службовця цу-
крозаводу, 26.08.1932 р., від бе-
шихи
Муковоз Яків Якович, 60 р., 
українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від старості
Нацяк Олексій Федорович, 
30 р., українець, робітник, 
04.08.1932 р., від слабкості орга-
нізму
Недоповз Дмитро Якимович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
30.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Недоповз Катерина Григорівна, 
26 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.05.1932 р., від сухот
Недоповз Микола, 4 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
26.04.1933 р., від слабкості
Недоповз Михайло Олексан-
дрович, 55 р., українець, член 
колгоспу, 28.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Недоповз Мотрона Григорівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.02.1933 р., від ста-
рості
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Недоповз Павло Олександро-
вич, вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, тра-
вень 1932 р., від сухот
Незитдінов Фатіх, вік не вказа-
но, українець, на утриманні члена 
колгоспу, 05.09.1932 р., від тубер-
кульозу
Неліпа Ганна Андріївна, вік 
не вказано, українка, дитина чле-
на колгоспу, 12.06.1932 р., від го-
строго дитячого ентериту
Неліпа Іван, 62 р., українець, 
член колгоспу, 22.04.1933 р., 
від старечої дряхлості
Овчаров Антон Юхимович, 
38 р., українець, робітник цукро-
заводу, 10.03.1932 р., від черев-
ного тифу
Овчаров Юхим Кирилович, 
81 р., українець, на утриманні ро-
бітника цукроварні, 16.03.1933 р., 
від старечої дряхлості та слабко-
сті серцевої діяльності
Олексієв Павло Іванович, 7 р., 
українець, дитина робітника, 
18.05.1933 р., від гострої інфекції
Олексієва Марія, вік не вка-
зано, українка, член колгоспу, 
01.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Охмат Андрій, 25 р., українець, 
член колгоспу, 20.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Охмат Гаврило, 12 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
30.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Охмат Ганна Мусіївна, 4 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.07.1932 р., від хво-
роби
Охмат Микола Іванович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 05.03.1932 р., від запален-
ня легенів
Охмат Михайло Микитович, 
87 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Охмат Михайло Михайлович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
06.08.1932 р., від сухот
Охмат Надія Гаврилівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Охмат Наталія Сергіївна, 4 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 07.04.1933 р., від запален-
ня легенів
Охмат Олена Михайлівна, 
3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 17.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Охмат Петро Олексійович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 24.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Охмат Петро Савович, 84 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.07.1932 р., від старечої слаб-
кості
Охмат Федір Гаврилович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1932 р., від старечої слаб-
кості
Охтирченко Василь Прокопо-
вич, 64 р., українець, селянин-
одно осібник, 14.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Охтирченко Ганна Петрівна, 
78 р., українка, член колгос-
пу, 16.07.1933 р., від старечої 
дряхлості
Охтирченко Павло, 64 р., 
українець, член колгоспу, 
16.05.1933 р., від старечої слаб-
кості
Пархоменко Ганна Федорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.09.1932 р., від гострого 
дитячого ентериту
Пархоменко Тимофій Григоро-
вич, 55 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.06.1933 р., 
від старечої дряхлості
Пелих Володимир Остапович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.05.1932 р., від запален-
ня легенів
Пелих Олександра Василівна, 
1 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 24.08.1933 р., від го-
строго ентериту
Петренко Володимир Макси-
мович, вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
25.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Петриченко Дмитро Якович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1932 р., від загального вис-
наження
Петров Микола Іванович, вік 
не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 10.06.1932 р., 
від гострого ентериту

Петрова Євдокія Андріївна, вік 
не вказано, українка, дитина чле-
на колгоспу, 20.07.1932 р., від го-
строго дитячого ентериту
Півторацький Іван Павлович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Півторацький Микола Якович, 
2 тижні, українець, дитина служ-
бовця, 19.01.1933 р., від немов-
лячого
Поважна Анастасія Яків-
на, 90 р., українка, селянка, 
19.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономаренко Надія Іванівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
17.01.1932 р., від грудної жаби
Прасоленко Мусій Павлович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1933 р., від розла-
ду серцевої діяльності
Раїна Федір Панфілович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.02.1933 р., від старості
Рушниченко Одарка, 80 р., укра-
їнка, на утриманні робітника рад-
госпу, 05.01.1933 р., від тифу
Салко Катерина Іванівна, вік 
не вказано, українка, член кол-
госпу, 09.08.1932 р., від дитячого 
отруєння
Сало Василь Іванович, 67 р., 
українець, робітник, 02.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Сало Іван Купріянович, 77 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 01.02.1933 р., від ста-
рості
Сало Меланія Мусіївна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
02.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Салова Єфросинія Іванівна, 
45 р., українка, службовець, 
28.05.1933 р., від запалення оче-
ревини
Самійло Марія Іванівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 26.08.1932 р., 
від хвороби кишечника
Самійло Олексій Павлович, 
74 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.04.1933 р., від старо-
сті
Сасько Марія Василівна, 
88 р., українка, член колгоспу, 
07.10.1932 р., від старечої слаб-
кості
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Світайло Ганна Романівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 31.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Світайло Дмитро Дмитрович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
17.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Світайло Михайло, 67 р., украї-
нець, член колгоспу, 07.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Ситник Василь Семенович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 10.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ситник Ілля Миколайович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.05.1932 р., від дитя-
чої [епілепсії]
Скляр Іван Каленикович, 79 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 20.02.1933 р., від старості
Скляренко Андрій Миколайо-
вич, 18 р., українець, член колгос-
пу, 20.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Скляренко Данило Андрійович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
16.03.1932 р., від старечої слаб-
кості
Скляренко Іван Тимофійо-
вич, 72 р., українець, селянин, 
08.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Скляренко Лідія Семенівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Скляренко Марія Михайлівна, 
44 р., українка, член колгоспу, 
09.04.1933 р., від ендокардиту
Скляренко Меланія Антонівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
22.05.1933 р., самогубство через 
повішення
Скляренко Микола Семенович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Скляренко Микола Степанович, 
19 р., українець, робітник цукро-
варні, 07.04.1933 р., від сухот
Скляренко Наталія Максимівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 11.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Скляренко Олексій С[емено-
вич], 9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1933 р., від без-
білкового набряку

Скляренко Серафима, вік 
не вказано, українка, службовець, 
03.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сорочан Олександр Дем’яно-
вич, вік не вказано, українець, 
робітник радгоспу, 06.02.1932 р., 
від старечої слабкості
Старченко Федір Степанович, 
58 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 22.02.1933 р., 
від вади серця
Стецюра Анастасія, 15 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
08.05.1933 р., від сухот
Стецюра Іван Григорович, 40 р., 
українець, селянин, 06.09.1933 р., 
від туберкульозного запалення 
очеревини
Стецюра Марія Пилипівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
19.10.1932 р., від вади серця
Стецюра Микола Іванович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 24.02.1932 р., від паралічу 
серця
Стецюра Михайло, 77 р., украї-
нець, член колгоспу, 26.05.1933 р., 
від старечої слабкості
Стецюра Степан Михайло-
вич, 33 р., українець, селянин, 
08.10.1933 р., від прогресуючого 
туберкульозу
Стецюра Юхимія, 18 р., україн-
ка, член колгоспу, 18.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Стецюра Якилина Титівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 05.07.1932 р., 
від старечої слабкості
Сулима Григорій Іванович, вік 
не вказано, українець, службо-
вець цукрозаводу, 22.08.1932 р., 
від старечої слабкості
Таран Семен Іванович, 55 р., 
українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Тарасенко Петро Гаврилович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 22.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Тарасова Мотрона Михай-
лівна, 55 р., українка, селянка, 
11.11.1933 р., від запалення нирок
Таруш Семен Іванович, 55 р., 
українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., від безбілкового 
набряку

Твердохліб Варвара Пилипівна, 
24 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 13.11.1933 р., померла 
в лікарні
Твердохліб Оврам Сергійович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., від старості
Твердохліб Федір Прокопович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Тесар Дмитро Петрович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
02.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Тесар Омелян Герасимович, 
57 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 13.01.1933 р., 
від апоплексичного удару
Ткаченко Варвара Олексіївна, 
51 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 11.01.1932 р.
Ткаченко Іван Дмитрович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
12.04.1933 р., від старості
Тур Валентина Миколаївна, 
5 міс., українка, дитина робітника 
цукрозаводу, 02.09.1932 р., від за-
вороту тонких кишок
Урда Максим Ілліч, 47 р., украї-
нець, член колгоспу, 19.01.1933 р., 
від розриву серця
Федоренко Євгенія Костянти-
нівна, 87 р., українка, селянка, 
10.07.1933 р., від старечої слаб-
кості
Федоренко Іван Каленикович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Федоренко Федір Олексійович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.12.1932 р., від старе-
чої слабкості
Федоряка Артем Михайлович, 
56 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 27.05.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Федоряка Борис Степанович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 02.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Федоряка Катерина Опанасів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 17.03.1933 р., слабка 
від народження
Федоряка Марія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.08.1933 р., від дитя-
чого гострого ентериту



529

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Федоряка Микола Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.05.1932 р., від запа-
лення легенів
Федоряка Олексій, 65 р., украї-
нець, член колгоспу, 25.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Федоряка Степан Якович, 23 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.04.1933 р., від вади серця
Федоряка Степанида, 70 р., укра-
їнка, член колгоспу, 05.04.1933 р., 
від старечої слабкості
Федоряка Федір Васильович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 17.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Федоряка Яків Васильович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 14.02.1932 р., від старечої 
слабкості
Цеберко Михайло Федорович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 20.07.1932 р., 
від гострого дитячого ентериту
Швайка Людмила Петрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.05.1933 р., від запалення мозку
Шевченко Григорій Дмитрович, 
50 р., українець, робітник радгос-
пу, 18.04.1933 р., від вади серця

Шерицький Василь Миронович, 
88 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 17.03.1932 р., від ста-
речої слабкості
Шерстюк Василь Юхимович, 
94 р., українець, службовець, 
27.07.1932 р., від старечої слаб-
кості
Шерстюк Єфросинія Пав-
лівна, 71 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
16.03.1933 р., від старечої дряхло-
сті та слабкості серцевої діяльно-
сті
Шерстюк Марія, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
02.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шерстюк Мина (Минько) Трохи-
мович, вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 02.04.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Шерстюк Оксен Юхимович, 
105 р., українець, на утриманні, 
18.01.1933 р., від старості
Шерстюк Опанас Павлович, 
14 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 31.05.1932 р., від запалення 
мозкової оболонки

Шерстюк Семен Васильович, 
60 р., українець, робітник цукро-
варні, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шерстюк Трохим Федотович, 
24 р., українець, робітник радгос-
пу, 05.02.1933 р., збитий машиною
Шерстюк Федот Ілліч, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.04.1933 р., від вади серця
Шульга Анастасія Михайлівна, 
83 р., українка, член колгоспу, 
23.03.1933 р., від старечої дряхло-
сті
Шульга Ганна Калинівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
23.09.1932 р., від вади серця
Шульга Михайло Іванович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шульга Петро Дмитрович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
05.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Якубовський Віктор Іванович, 
вік не вказано, українець, член кол-
госпу, 07.07.1932 р., від загально-
го виснаження
Якунін Кузьма, 65 р., українець, 
робітник, 09.05.1933 р., від старе-
чої слабкості

Рябоконівська сільська рада

село Березівка та населені пункти Михайлівка, Ходунайка
(на 1932–1933 рр. Березівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р.).

Рябоконівська сільська рада

село Ковалівка
(на 1932–1933 рр. Ковалівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р., справа № 20 за 1933 р.).

Боженко Віра Кузьмівна, 2 р., 
українка, дитина члена  
колгоспу, 16.03.1932 р.,  
від скарлатини
Зіненко Марія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-

осібника, 24.03.1932 р., від скар-
латини
Кравченко Парасковія Павлів-
на, 80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 23.02.1932 р., 
від старості

Шпала Парасковія Василівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.02.1932 р., від скарла-
тини

Бойко Іван Федорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.08.1931 р., причину смерті 
не вказано

Варава Олена Яківна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ващенко Юхим Михайлович, 
59 р., національність не вказано, 
селянин, 08.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Вегеря Яків Антонович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.04.1932 р., від ослаблення після 
хвороби
Веретільник Іван Миколайович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.06.1932 р., від запа-
лення легенів
Власенко Василь Іванович, 
80 р., українець, на утриманні, 
11.04.1932 р., від старості
Власенко Одарка Миколаївна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Власенко Пелагія Петрівна, 
6 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1932 р., 
від запалення легенів
Голуб Андрій Пилипович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голуб Андрій Федорович, 34 р., 
українець, селянин, 21.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Голуб Парасковія Андріївна, 
16 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голуб Христина Трохимівна, 
34 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гришко Андрій Іванович, 
75(64) р., українець, член колгос-
пу, 20.03.1933 р., від старості
Гришко Марія Олексіївна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гришко Парасковія Кирилівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 16.07.1932 р., 
від загальної кволості
Гришко Тимофій Наумович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.03.1933 р., від старості
Жадан Андрій Іванович, 62 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 08.07.1932 р., від туберку-
льозу гортані
Жадан Павло Олексійо-
вич, 8 міс., українець, дитина, 
25.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жадан Явдоха Іванівна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Журавка Йосип Немнонович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ковган Іван Опанасович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 18.06.1932 р., від розла-
ду харчування
Ковган Опанас Гаврилович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.06.1932 р., від розладу 
харчування
Комар Олексій Григорович 
(Якович), 5 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.11.1933 р., 
причину смерті не вказано
Корнієнко Павло Андрійович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крамаренко Григорій Андрійо-
вич, 10 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 15.07.1932 р., 
від шлунково-кишкового розладу
Меглей Василь Максимович, 
17 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.12.1931 р., 
від черевного тифу
Меглей Максим Давидович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.02.1933 р., від старості
Меглей Прокіп Архипович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.11.1932 р., від старечої слаб-
кості
Овечка Іван Іванович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.06.1932 р., від розладу шлунка
Овечка Михайло Іванович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.01.1932 р., від запа-
лення легенів
Омеляненко Олександра 
Яківна, 2 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Захар Омелянович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Марія Іванівна, 
64 р., українка, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Софія Іванівна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Павленко Степан Захарович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пушкар Марія Іванівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.01.1932 р., від туберкульозу
Пушкар Пилип Павлович, 20 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 20.01.1932 р., від тубер-
кульозу
Рудас Федір Сергійович, 10 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
27.06.1932 р., від розладу шлунка
Савченко Ганна Андріївна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.04.1932 р., від розладу шлунка
Савченко Марта Корніївна, 
81 р., українка, на утриманні, 
04.02.1932 р., від старості
Семененко Микола Григорович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.08.1932 р., від шлун-
ково-кишкового розладу
Собко Зінаїда Павлівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.01.1932 р., від тубер-
кульозу
Собко Олександра Павлівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Собко Федір Євтихійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Солона Ганна Тихонівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.04.1932 р., від запа-
лення легенів
Фурсова Марія Андріївна, 
70 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
21.10.1932 р., від старечої слаб-
кості
Хаївна Ганна Омелянівна, 105 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 04.06.1932 р., від старечої 
слабкості
Шило Андрій Іванович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шило Григорій Павлович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.07.1932 р., від розладу шлунка
Юрченко Іван Кузьмич, 43 р., 
українець, член колгоспу, 
18.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Богодущенко Варвара Петрів-
на, 51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Богодущенко Василь Гаврило-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Богодущенко Василь Пили-
пович, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богодущенко Ганна Василівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.12.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Богодущенко Іван Гаврилович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богодущенко Іван Семенович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., від старості
Богодущенко Одарка Григорів-
на, 24 р., українка, член колгоспу, 
11.01.1932 р., збожеволіла 
Богодущенко Парасковія Семе-
нівна, 67 р., українка, член колгос-
пу, 07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богодущенко Тетяна Яківна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.03.1932 р., від грипу
Божко Захар Ілліч, 37 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Божко Іван Захарович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Божко Катерина Антонівна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
15.05.1932 р., вбито невідомим
Божко Марія Миколаївна, 21 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Божко Пелагія Омелянівна, 75 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 09.11.1932 р., від старості
Божко Улита Захарівна, 35 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Булига Анастасія Трохимівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Ганна Дмитрівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Єфросинія, 37 р., українка, 
член колгоспу, 25.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Булига Іван Гнатович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Іван Корнійович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Булига Костянтин Трохимович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Марія Михайлівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Олексій Гнатович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Булига Парасковія Гнатівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Вишняк Микола Якович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Власенко Петро Семенович, 
9 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Власенко Семен Степанович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Власенко Степан Філонович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волох Анастасія Федотівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
01.01.1932 р., причину смерті 
не вказано

Волох Григорій Федорович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волох Дмитро Якович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волох Микола Григорович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Волох Федір Федорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волох Федір Якович, 5 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Василь Матвійович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Іван Іванович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Головко Катерина Федорівна, 
37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Марія Кузьмівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Микола Олексійович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Головко Олександр Кузьмич, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 24.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Головко Олексій Григорович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Степан Кузьмич, 
вік не вказано, українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Рябоконівська сільська рада

село Слобідка
(на 1932–1933 рр. Слобідська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 4, справа № 9 за 1932 р., справи № 20 і 21 за 1933 р.).
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Головко Тетяна Кузьмівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Федосія, 12 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карайкоза Григорій Івано-
вич, вік не вказано, українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кіплик Кирило Тарасович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Агафія Василівна, 
41 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Варвара Дмитрівна, 
12 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Галина Романівна, 
1 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Григорій Наумович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1932 р., від старості
Клименко Дем’ян Наумович, 
80 р., українець, на утриманні члена 
колгоспу, 19.01.1933 р., від старості
Клименко Дмитро Григорович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Євдокія Андріївна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Єфросинія Семенів-
на, 51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Марина Максимівна, 
48 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Марія Андріївна, 12 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Марія Гнатівна, 
78 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Клименко Марія Микитівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Микола Васильович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Наталія Андріївна, 
6 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Петро Дмитрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Петро Трохимович, 
81 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Семен Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Т.С., 45 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Яків Іванович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Яків Степанович, 21 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Галина Михайлівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Колісник Ганна Тихонівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Іван Олексійович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Омелян Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Сергій Михайлович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Феона Іванівна, 64 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Красножон Петро Васильо-
вич, 78 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крищенко Митрофан, 65 р., укра-
їнець, член колгоспу, 03.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Латиш Іван Малафійович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Латиш Малафій Степанович, 
73 р., українець, на утриманні члена 
колгоспу, 27.07.1932 р., від розриву 
серця
Латиш Олексій Олексійович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Латиш Софія Олексіївна, 60 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Володимир Гордійо-
вич, 32 р., українець, член колгос-
пу, 04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Ганна Петрівна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Григорій Сидоро-
вич, 57 р., українець, член колгос-
пу, 04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Іван Микитович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Логвиненко Карпо Іванович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
21.05.1932 р., від старості
Логвиненко Костянтин Михайло-
вич, 38 р., українець, член колгос-
пу, 25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Кузьма Михайло-
вич, 28 р., українець, член колгос-
пу, 06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Марія, 71 р., українка, 
член колгоспу, 10.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Логвиненко Наталія Костянтинів-
на, 6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Устина Трохимів-
на, 36 р., українка, член колгоспу, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Логвиненко Федір Трохимович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маньківська Мотрона Петрівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маньківський Павло Іванович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслій Василь Полікарпович, 
12 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Віталій Никифорович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Дмитро Андрійович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
12.09.1932 р., від дифтериту
Маслій Іван Полікарпович, 14 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Іван Федорович, вік 
не вказано, українець, член колгос-
пу, 11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Михайло Пилипович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Никифор Карпович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Олексій Тимофійович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Олена Савеліївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Полікарп Антонович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Сергій Максимович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1932 р., від старості
Маслій Соломія Матвіївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
28.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Федір Степанович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Маслій Юхим Матвійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Варвара Антонів-
на, 7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мірошниченко Василь Мак-
симович, 11 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Дмитро Мак-
симович, 7 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Микола Антоно-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Михайло Пили-
пович, 41 р., українець, селянин-
одно осібник, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Мотрона Мак-
симівна, 6 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нищій Іван Трохимович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нищій Микола Васильович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нищій Сергій Васильович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носовська Мотрона Федорів-
на, 46 р., українка, член колгоспу, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носовська Оксана Степанівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Охмат Наталія Іванівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Охмат Петро Йосипович, 50 р., 
українець, робітник цукроварні, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Павло Климович, 67 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 19.01.1933 р., від старості

Пахом Ганна Демидівна, 70 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пахом Іван Максимович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Анастасія Степанівна, 
13 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Ганна Савеліївна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Передерій Ганна Степанівна, 
4 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Григорій Павлович, 
13 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Іван Петрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Іван Степанович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Марія Степанівна, 
6 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Микола, 8 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Павло Григорович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Степан Федорович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Федір Степанович, 
8 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передерій Федір Якович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передрій [Юхим] Якович, вік 
не вказано, українець, член колгос-
пу, 11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Передрій Кирило Якович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передрій Меланія Євдокимів-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
25.05.1932 р., від паралічу серця
Передрій Микита Тимофійович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Передрій Степанида Іванівна, 
74 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 13.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Передрій Яків Павлович, 96 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 01.05.1932 р., від старості
Рідна Анастасія Марківна, 6 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідна Василина Михайлівна, 
41 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рідна Катерина Семенівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рідна Марія Семенівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рідна Парасковія Семенівна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 11.11.1932 р., від старості
Рідна Софія Іванівна, 8 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Андрій Маркович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Василь Маркович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Василь Маркович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Іван Іванович, 7 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Іван Ілліч, 70 р., українець, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, 20.12.1932 р., від старості

Рідний Максим Маркович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Марко Іванович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Микола Маркович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Микола Семенович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рідний Олександр Маркович, 
10 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Олексій Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Роман Маркович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рідний Сергій Ілліч, 59 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рогова Ганна Пилипівна, 83 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.05.1932 р., від старості
Рогова Єфросинія Андріївна, 
52 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рогова Єфросинія Федорівна, 
47 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Роговий Іван Андрійович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сапан Парамон Антонович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.04.1932 р., від старості
Сапан Орина Денисівна, 
61 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сапан Федір Андрійович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сипко Меланія Василівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Скляр Віра Пилипівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Євдокія, 64 р., українка, 
член колгоспу, 28.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Скляр Іван Панкратович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.02.1933 р., від старості
Скляр Іван Сергійович, 8 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Іван Степанович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Катерина Іванівна, 18 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Катерина Пилипівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Марія Іванівна, 21 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Микита Касянович, 46 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.05.1932 р., від старості
Скляр Одарка Мартинівна, 41 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скляр Тихін Сергійович, 43 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сокіл Анатолій Григорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сокіл Микола Григорович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сокіл Степан Петрович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
15.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стрижак Анастасія Микитівна, вік 
не вказано, українка, дитина члена 
колгоспу, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стрижак Єфросинія Микитівна, 
6 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Стрижак Марія Микитівна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стрижак Микола Микитович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стрижак Федір Омелянович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.10.1932 р., від старості
Ткаченко Федір Якович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тронько Іван Корнійович, 51 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тронько Михайло Іванович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Труш Євдокія Петрівна, 51 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Труш Євдокія Пилипівна, 32 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Труш Ілля Прокопович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Труш Ірина Василівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.07.1932 р., від старості
Труш Микола Іванович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Труш Наталія Федотівна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.02.1932 р., від грипу
Труш Одарка Семенівна, 
69 р., українка, член колгоспу, 
20.07.1932 р., від старості
Труш Олексій Васильович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
19.08.1932 р., від грипу
Труш Орина Олексіївна, 71 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Труш Петро Федотович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Труш Тетяна Павлівна, 66 р., укра-
їнка, член колгоспу, 17.03.1932 р., 
від старості

Труш Федот Семенович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Філіпенко Євдокія Марківна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.05.1932 р., від старості
Циганок Микита Васильович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чернявський Пилип Григорович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чіплик Василь Данилович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чучмар Сидір Пантелейович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
23.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чучмар Яків Сидорович, 
13 р., українець, член колгоспу, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шерстюк Анастасія Іванівна, 
46 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шерстюк Андрій Федоро-
вич, 101 р., українець, селянин, 
18.01.1933 р., від старості
Шерстюк Варвара Іллівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шерстюк Віра Андріївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1932 р., від грипу
Шерстюк Ганна, 101 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
18.01.1933 р., від старості
Шерстюк Іван Гнатович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шерстюк Михайло Іванович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шерстюк Парасковія Дми-
трівна (Митрофанівна), 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
14.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шерстюк Пелагія Іванівна, 20 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Юхименко Анастасія Василів-
на, 50 р., українка, член колгоспу, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юхименко Дмитро Романович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
04.02.1933 р., від старості
Юхименко Катерина Миколаїв-
на, 7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юхименко Лідія Іванівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхименко Марія Савеліївна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхименко Марія Савеліївна, 
85 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1932 р., від старості
Юхименко Марія Савівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхименко Микола Йосипович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 29.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Юхименко Микола Семенович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.04.1932 р., від застуди
Юхименко Олексій Федорович, 
11 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.12.1932 р., від туберку-
льозу
Юхименко Омелян Федорович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхименко Орина Тимофіївна, 
33 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхименко Павло Григорович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Юхименко Софія Федорів-
на, 85 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
15.10.1932 р., від старості
Юхименко Федір Петрович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.09.1932 р., від старості
Прізвище нерозбірливе, Іван 
Антонович, 13 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Анисимова Марія Степанівна, 
96 р., українка, на утриманні, 
12.09.1933 р., від старості
Антипов Федір Олексійович, 
88 р., українець, на утриманні, 
01.12.1932 р., від старості та па-
ралічу
Антонов Віктор Петрович, вік 
не вказано, українець, дитина ро-
бітника залізниці, 30.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Антонюк Феодосій Трохимо-
вич, 60 р., українець, робітник, 
03.09.1933 р., від гострого енте-
риту
Аполосов Анатолій Олексан-
дрович, 35 р., українець, вчитель, 
07.10.1933 р., від висипного тифу
Артюхов Валентин Павло-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
28.06.1933 р., від туберкульозу
Артюхова Олександра Леон-
тіївна, 20 р., українка, на утри-
манні, 05.08.1933 р., від туберку-
льозу
Архипова Ганна Олексіївна, 
70 р., українка, на утриманні, 
27.08.1932 р., від вади серця
Бабенко Юхим Никифорович, 
46 р., українець, робітник птахо-
радгоспу, 11.08.1932 р., від не-
щасного випадку
Бабкіна Марія Сергіївна, 75 р., 
українка, на утриманні службовця, 
31.03.1932 р., від старості
Баканова Галина Устимівна, 
80 р., українка, домогосподарка, 
09.05.1933 р., від слабкості серця
Балаба Єлизавета Григорівна, 
82 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 15.09.1932 р., від старості
Балакіна Марія Павлівна, 69 р., 
росіянка, на утриманні службовця, 
01.09.1933 р., від гангрени легенів
Баланов Микола Дмитрович, 
38 р., українець, службовець, 
12.05.1933 р., від слабкості серця

Барабаш Олександра Леонтіїв-
на, 88 р., українка, на утриманні 
службовця, 30.11.1933 р., від пе-
релому шийки тазостегнового 
суглобу
Барашкова Горпина Тимофіїв-
на, 70 р., українка, на утриманні 
робітника, 20.09.1933 р., від ста-
речої дряхлості
Барвинов Ілля Федорович, 
67 р., українець, робітник, 
03.03.1933 р., від хронічного ката-
ру шлунка
Барвіко В’ячеслав Іванович, 
8 р., українець, дитина, учень, 
28.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Басова Пелагія, 93 р., україн-
ка, пенсіонерка, 14.02.1932 р., 
від старості
Батюк Володимир Несторович, 
2 р., українець, дитина службовця, 
02.10.1933 р., від дизентерії
Батюк Тимофій Юхимович, 
58 р., українець, робітник, 
02.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Безпалий Микита Федото-
вич, 70 р., українець, робітник, 
04.05.1933 р., від хвороби
Бережанський Геннадій Іва-
нович, 1 р., українець, дитина, 
12.10.1932 р., від проносу
Беседин Володимир Дмитро-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
16.10.1932 р., від менінгіту
Беседин Петро Сергійович, 
60 р., українець, директор радгос-
пу, 09.12.1933 р., від висипного 
тифу
Беседин Федір Сергійович, 
49 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 18.09.1933 р., від висипного 
тифу
Бикова Ніна Архипівна, 7 р., 
українка, дитина робітника, 
14.06.1933 р., від проносу
Бикова Олександра Архипівна, 
15 р., українка, дитина робітника, 
01.09.1932 р., від слабкості серця

Битюгина Горпина Михайлівна, 
68 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 26.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Бібик В’ячеслав Миколайович, 
13 днів, українець, дитина служ-
бовця, 24.03.1932 р., від тифу
Бідак Макар Петрович, 44 р., 
українець, робітник, 17.03.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Біла Клавдія Купріянівна, 16 р., 
українка, робітниця, 25.04.1933 р., 
від запалення легенів
Білашова Ксенія Олексіївна, 
78 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 11.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Біликова Антоніна Олексан-
дрівна, 11 р., українка, дитина 
робітника, 24.04.1933 р., від скар-
латини
Біликова Ганна Степанівна, 
58 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 30.08.1933 р., від дистро-
фії
Білогуров Анатолій Васильо-
вич, 1 міс., українець, дитина 
службовця, 24.03.1933 р., від роз-
ладу шлунка
Білогуров Євдоким Євграфо-
вич, 77 р., українець, на утри-
манні робітника, 21.09.1933 р., 
від старечого маразму
Білогуров Леонід Омелянович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
13.02.1933 р., від слабкості серця
Білогуров Лука Андрійович, 
74 р., українець, пенсіонер, 
16.06.1932 р., від старості
Білогуров Омелян Архипо-
вич, 36 р., українець, робітник, 
31.05.1933 р., від виснаження
Білогуров Спиридон Опанасо-
вич, 66 р., українець, робітник, 
03.04.1933 р., від міокардиту
Білогурова Віра Омелянівна, 
4 р., українка, дитина робітника, 
25.03.1933 р., від кашлюку та ту-
беркульозу легенів

КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Куп’янська міська рада
(на 1932–1933 рр. Куп’янська міська рада)

місто Куп’янськ 
Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  

(Державний архів Харківської області, фонд Р-6532, опис 1, справи № 4 і 6 за 1932 р., справи № 4, 5, 6 за 1933 р.).
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Білогурова Софія Григорів-
на, 22 р., українка, робітниця, 
20.06.1933 р., від висипного тифу
Білогурова Тетяна Костянти-
нівна, 67 р., українка, пенсіонер-
ка, 04.06.1933 р., від старечого 
маразму
Білогурова Устина Микитівна, 
90 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 16.06.1932 р., від старо-
сті
Білоцерківська Пелагія Петрів-
на, 43 р., українка, робітниця, 
23.11.1932 р., від інфекційної 
жовтяниці
Білоцерківський Григорій Пе-
трович, 17 р., українець, робіт-
ник, 15.06.1933 р., втопився
Білоцерківський Леонід Кузь-
мич, 2 р., українець, дитина, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоцерківський Сергій Павло-
вич, 28 р., українець, робітник, 
13.04.1933 р., від слабкості серця 
та хронічного катару кишківника 
та шлунка
Біляєв Олексій Олександро-
вич, 18 р., українець, студент, 
01.12.1932 р., від запалення моз-
ку
Боброва Ганна Андріївна, 32 р., 
росіянка, на утриманні робітника, 
05.06.1933 р., від висипного тифу
Богуславський Віктор Мико-
лайович, 4 р., українець, дитина 
робітника, 24.09.1933 р., від кору 
з ускладненням на легені
Бодякова Ольга Василівна, 
1 день, українка, дитина робітни-
ка радгоспу, 07.12.1931 р., слаб-
ка від народження
Болдир Анатолій Іванович, 
4 міс., українець, дитина робіт-
ника птахоферми, 14.02.1932 р., 
від дитячих судом
Бондарева Наталія Іванівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
03.12.1932 р., від скарлатини
Бондаренко Володимир Петро-
вич, 21 р., українець, робітник, 
26.09.1933 р., від вогнепального 
поранення
Бондаренко Гнат Михайло-
вич, 54 р., українець, робітник, 
06.06.1933 р., самогубство через 
повішення

Бондаренко Григорій Іванович, 
5 р., українець, дитина робітника, 
11.08.1933 р., від кривавого про-
носу та голоду
Бондаренко Іван Євграфович, 
3 р., українець, дитина робітника, 
21.02.1933 р., від кору
Бондаренко Катерина Макси-
мівна, 6 міс., українка, дитина 
робітника, 16.07.1932 р., від го-
строго коліту
Бондаренко Марфа Лаврентіїв-
на, 44 р., українка, на утриманні 
робітника, 23.08.1933 р., від ди-
строфії та слабкості серцевої 
діяльності
Бондаренко Олександра Йо-
сипівна, 40 р., українка, на 
утриманні робітника залізниці, 
15.07.1932 р., від виснаження 
через недоїдання
Бондаренко Прокіп Андрійо-
вич, 58 р., українець, на утриман-
ні, 02.07.1933 р., від слабкості 
серця
Бондаренко Спиридон Григо-
рович, 65 р., українець, робітник, 
31.07.1933 р., від вади серця
Бондаренко Юлія Володими-
рівна, 2 р., українка, дитина, 
31.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борисенко Яків Федорович, 
70 р., українець, на утриманні ро-
бітниці, 09.03.1933 р., від старе-
чої слабкості
Бородай Валентин Андрійович, 
1 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 30.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Брагіна Лідія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина робітника, 
27.07.1933 р., від дизентерії
Бражников Савелій Данило-
вич, 82 р., українець, пенсіонер, 
17.04.1932 р., від паралічу серця
Брайчевська Катерина Михай-
лівна, 90 р., українка, на утри-
манні службовця, 12.11.1933 р., 
від старечого маразму
Братушкин Іван Степанович, 
58 р., росіянин, робітник на заліз-
ниці, 08.08.1933 р., від паралічу
Брунько Наталія Сергіївна, 
27 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 11.07.1932 р., повісилася
Бугайов Ігор Володимирович, 
7 міс., українець, дитина служ-
бовця, 14.08.1932 р., слабкий 
від народження

Будаков Михайло, 52 р., 
українець, соцстан не вказано, 
31.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Буймер Андрій Вікторович, 
93 р., українець, на утриманні, 
27.10.1932 р., від старості
Буймер Дмитро Михайло-
вич, 75 р., українець, селянин, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Буймер Іван Андрійович, 40 р., 
українець, на утриманні робітника 
залізниці, 29.03.1933 р., від запа-
лення мозкової оболонки
Булименко Лідія Артемів-
на, 4 р., українка, дитина, 
12.07.1933 р., від кривавого про-
носу
Булименко Надія Артемів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
17.08.1933 р., від дистрофії 
Булименко Ольга Артемів-
на, 6 р., українка, дитина, 
15.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Булименко Петро Артемо-
вич, 9 р., українець, дитина, 
18.08.1933 р., від дистрофії 
Бурлака Іван Семенович, 46 р., 
українець, інвалід, 27.08.1933 р., 
від туберкульозу
Бутник Павло Прокопович, 
79 р., українець, пенсіонер, 
01.06.1933 р., від старості
Васильєва Ніна Михайлівна, 
43 р., росіянка, домогосподарка, 
30.05.1933 р., від висипного тифу 
Васильченко, 61 р., укра-
їнець, соцстан не вказано, 
17.08.1932 р., від старості
Вевериця Ганна Федорівна, 
80 р., українка, на утриманні 
службовця, 22.01.1933 р., від ста-
речої слабкості
Величко Іван Михайлович, 
67 р., українець, на утриманні 
робітника, 03.04.1932 р., від вади 
серця
Величко Степан Іванович, 
44 р., українець, робітник, 
19.02.1933 р., від вади серця
Величко Тетяна Іванівна, 
56 р., українка, на утриманні, 
02.07.1933 р., від висипного тифу
Веприцький Григорій Яко-
вич, 72 р., українець, пенсіонер, 
18.06.1933 р., від старечого ма-
разму
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Веприцький Микола Федоро-
вич, 5 міс., українець, дитина, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Веремкович Іван Климентійо-
вич, 64 р., росіянин, пенсіонер, 
13.04.1932 р., від туберкульозу 
легенів та міокардиту
Верняковська Віра Микола-
ївна, 38 р., росіянка, робітниця, 
01.06.1933 р., від висипного тифу
Верченко Людмила Омеля-
нівна, 21 р., українка, студентка, 
08.12.1933 р., від слабкості серця
Ветров Петро Васильович, 
80 р., українець, пенсіонер, 
31.01.1933 р., від слабкості серця
Висоцький Степан Єлисейо-
вич, 35 р., українець, робітник, 
25.08.1933 р., від слабкості сер-
цевої діяльності
Вишнивецька Ганна Дмитрів-
на, 40 р., українка, вчителька, 
24.06.1933 р., від висипного тифу
Вікторова Марія Трохимівна, 
24 р., українка, на утриманні, 
22.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Вінниченко Ілля Павлович, 
40 р., українець, робітник, 
03.05.1933 р., від паралічу серця
Вінниченко Меланія, вік не вка-
зано, українка, соцстан не вказа-
но, 30.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Вінниченко Олександра Яки-
мівна, 67 р., українка, на утри-
манні, 08.03.1933 р., від старечої 
слабкості
Власовська Таїсія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина, 11.02.1932 р., 
від запалення мозку
Водолаженко Варвара Мусіїв-
на, 55 р., українка, на утриманні 
безробітного, 26.03.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Водолазька Мотрона Петрів-
на, 65 р., українка, на утриманні, 
15.09.1933 р., від старості
Водолазька Наталія, 53 р., 
українка, соцстан не вказано, 
21.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Водолазький Олександр Во-
лодимирович, 3 міс., українець, 
дитина, 12.08.1933 р., причину 
смерті не вказано

Водолазька Лідія Миколаївна, 
9 р., українка, дитина робітника, 
27.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Водолазький Віктор, 
53 р., українець, робітник, 
23.04.1933 р., від тифу
Водолазький Омелян Федо-
рович, 67 р., українець, кустар, 
10.03.1932 р., від внутрішньої 
хвороби
Водоп’янов Григорій Іванович, 
20 р., українець, робітник агроба-
зи, 22.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Водоп’янов Іван Петрович, 
62 р., українець, робітник, 
08.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Водоп’янов Федір Петро-
вич, 64 р., українець, селянин, 
15.05.1933 р., від вади серця
Водоп’янова Ганна Омелянів-
на, 86 р., українка, на утриманні 
службовця, 25.03.1932 р., від ста-
рості
Водоп’янова Ірина Іванівна, 
29 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 15.03.1933 р., від вади 
серця
Водоп’янова Наталія Макси-
мівна, 90 р., українка, на утри-
манні, 05.04.1933 р., від старості
Войтова Людмила Петрівна, 
72 р., українка, пенсіонерка, 
26.10.1932 р., від старості
Волков Авель Михайлович, 
68 р., українець, робітник, 
04.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Волков Іларіон Вавилович, 
26 р., українець, робітник, 
09.03.1933 р., від паралічу серця
Волков Сергій Дмитрович, 
67 р., українець, на утриманні ро-
бітника залізниці, 07.04.1933 р., 
від вади серця
Волкова Феодосія Дмитрівна, 
78 р., українка, домогосподар-
ка, 31.07.1933 р., від старечої 
дряхлості
Волобуєв Василь Васильо-
вич, 1 р., росіянин, дитина, 
15.04.1933 р., від травми черепа
Волошенко Євгеній Архипо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
18.07.1933 р., від дизентерії

Вороненко Анатолій Степа-
нович, 2 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
16.01.1933 р.
Воронін Анатолій Андрійович, 
1 р., українець, дитина службов-
ця, 03.10.1932 р., від слабкості 
Воскресенський Костянтин 
Олександрович, 83 р., украї-
нець, на утриманні, 29.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Воцька Антоніна Генріхів-
на, 45 р., полька, робітниця, 
05.06.1933 р., від висипного тифу
Гаврилова Клавдія Трифонів-
на, 5 міс., українка, дитина робіт-
ника, 26.08.1932 р., від гострого 
гастроентериту
Гаврилова Ксенія Павлівна, 
69 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 16.07.1932 р., від старо-
сті
Газарх Ніна Миколаївна, 
25 р., українка, службовець, 
16.11.1932 р., від слабкості серця 
після пологів
Гайдамака Василь Андрійо-
вич, 78 р., українець, жебрак, 
18.02.1933 р., від старечого ма-
разму
Гайденко Опанас Кузь-
мич, 46 р., українець, кустар, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Галкін Дмитро Іванович, 6 р., 
українець, дитина службовця, 
25.08.1932 р., від дифтериту
Ганюкова Федора Іванівна, 
95 р., українка, домогосподарка, 
02.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Гаращенко Оксана Данилів-
на, 22 р., українка, службовець, 
22.05.1932 р., потрапила під по-
тяг
Гарбуз Тетяна Полікарпівна, 
17 р., українка, на утриманні, 
02.08.1933 р., від тифу
Гаркава Ганна Степанівна, 
25 р., українка, на утриманні 
службовця, 21.08.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Гаркавий Василь Порфирі-
йович, 21 р., українець, соц-
стан не вказано, 22.05.1933 р., 
від тифу
Гаркавий Володимир Леон-
тійович, 9 р., українець, дитина 
робітника, 20.01.1933 р., від кору
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Гаркавий Микита Іванович, 
72 р., українець, на утриманні 
службовця, 14.03.1933 р., від за-
палення легенів через загаль-
не виснаження
Гаркавий Микола Порфирі-
йович, 16 р., українець, дитина, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гаркавий Сергій Микитович, 
75 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 24.04.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Гармаш Ганна Іванівна, 97 р., 
українка, на утриманні робітника, 
04.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Гармаш Катерина Олексіїв-
на, 56 р., українка, пенсіонерка, 
28.06.1933 р., від вади серця
Гармаш Пилип Кіндратійович, 
75 р., українець, на утриманні ро-
бітниці, 30.03.1933 р., від водянки
Гармаш Раїса Петрівна, 3 міс., 
українка, дитина, 05.08.1933 р., 
від дизентерії
Гарніцин Олексій Тихомирович, 
13 р., українець, дитина робітниці, 
25.06.1933 р., від завороту кишок
Гарновська Надія Казимирів-
на, 38 р., українка, службовець, 
12.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Гелеверя Софія Сергіївна, вік 
не вказано, українка, на утриманні 
робітника, 14.08.1932 р., від ста-
рості
Гелеверя Терентій Пантелей-
монович, вік не вказано, украї-
нець, на утриманні, 27.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гета Никифор Данилович, 
38 р., українець, службовець, 
06.05.1933 р., від висипного тифу
Гетлінг Еріх Августович, 
59 р., німець, службовець, 
13.07.1933 р., від висипного тифу
Гизова Євдокія Андріївна, 
63 р., українка, пенсіонерка, 
15.09.1932 р., від раку матки
Гиренко Никифор Никифо-
рович, 49 р., українець, робіт-
ник на залізниці, 09.06.1933 р., 
від  висипного тифу
Гиря Петро Миколайович, 45 р., 
українець, робітник, 17.07.1933 р., 
від тифу
Гладишева Євдокія Андріїв-
на, 65 р., росіянка, робітниця, 
22.01.1932 р., від паралічу серця

Глушко Володимир Олексі-
йович, 7 міс., українець, дитина 
робітника залізниці, 22.07.1932 р., 
від немовлячого
Глушко Максим Олексійо-
вич, 68 р., українець, пенсіонер, 
25.04.1933 р., від слабкості серця
Глушко Максим Онисимо-
вич, 66 р., українець, пенсіонер, 
21.05.1933 р., від слабкості серця
Глушко Марія Іванівна, 70 р., 
українка, домогосподарка, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Петро Тимофійо-
вич, 80 р., українець, селянин, 
12.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Глушко Яків Михайлович, 48 р., 
українець, робітник, 11.07.1933 р., 
від висипного тифу
Глущенко Павло Григорович, 
вік не вказано, українець, робітник 
на залізниці, 22.04.1933 р., від ви-
сипного тифу
Гогін Іван Степанович, 
67 р., українець, пенсіонер, 
09.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гожа Іван Іванович, 63 р., укра-
їнець, робітник на залізниці, 
06.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Головня Віктор Кузьмич, 5 р., 
українець, дитина, 08.07.1933 р., 
від гострого катару кишок
Голохвостов Степан Пантелійо-
вич, 54 р., українець, службовець, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубніченко Ганна Миколаїв-
на, 46 р., українка, службовець, 
12.09.1933 р., від висипного тифу
Гоман Іван Михайлович, 
65 р., українець, пенсіонер, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Олександр Іванович, 
6 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 17.12.1933 р., від скар-
латини
Гончаров Степан Тихонович, 
76 р., українець, пенсіонер, 
22.03.1933 р., від вади серця 
та старечої слабкості
Гончарова Ганна Олексан-
дрівна, 25 днів, українка, ди-
тина службовця, 24.02.1932 р., 
від слабкості

Горбатенко Іван Іванович, 68 р., 
українець, соцстан не вказано, 
23.10.1932 р., від крупозного за-
палення легенів
Горбатов Василь Трохимо-
вич, 57 р., українець, робітник, 
04.05.1933 р., від вади серця
Горбатов Василь Якович, 56 р., 
українець, робітник, 11.02.1933 р., 
від крововиливу у мозок
Горбатова Клавдія Василівна, 
13 р., українка, дитина робітника 
птахорадгоспу, 25.10.1933 р., 
причину смерті не вказано
Горбатовська Марія Артемів-
на, 69 р., українка, пенсіонерка, 
19.10.1932 р., від старості
Горбашова Марія Гнатівна, 
61 р., українка, на утриманні ро-
бітника радгоспу, 11.12.1933 р., 
від старечої слабкості
Горбокінь Іван Захарович, 27 р., 
українець, студент, 17.04.1933 р., 
вбито потягом
Гордієнко Олександр Дмитро-
вич, 1 міс., українець, дитина 
робітника залізниці, 18.03.1933 р., 
від природної кволості
Готовцева Февронія Григорів-
на, 87 р., українка, на утриманні 
робітника, 17.09.1933 р., від ста-
речої дряхлості
Грабченко Володимир Іва-
нович, 1 р., українець, дитина, 
03.10.1932 р., від запалення моз-
ку
Грабченко Єгор Васильович, 
56 р., українець, службовець, 
16.03.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Грабченко Марія Єгорів-
на, 30 р., українка, робітниця, 
09.06.1933 р., від висипного тифу
Грабченко Микола Єгоро-
вич, 20 р., українець, робітник, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Грибова Римма Михайлів-
на, 2 р., українка, дитина, 
26.04.1933 р., від менінгіту
Гривцова Марія Єгорівна, 33 р., 
українка, робітниця, 27.01.1933 р., 
від туберкульозу
Григоренко Василь Омеляно-
вич, 82 р., українець, пенсіонер, 
27.09.1932 р., від старості
Григоренко Євгенія Трохимів-
на, 70 р., українка, пенсіонерка, 
14.04.1933 р., вбито
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Григоренко Тимофій Тихоно-
вич, 11 р., українець, на утри-
манні робітниці, 20.06.1933 р., 
від проносу
Григоренко Тихін Дем’яно-
вич, 44 р., українець, робітник, 
12.03.1933 р., від слабкості серця
Григор’єв Михайло Сергійо-
вич, 55 р., українець, робітник, 
07.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Григоров Афанасій Ілліч, 67 р., 
українець, робітник, 11.12.1932 р., 
від захворювання серця
Григоров Віктор Микитович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
02.06.1933 р., від проносу
Григоров Дмитро Васильо-
вич, 58 р., українець, робітник, 
09.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Іван Васильо-
вич, 10 р., українець, дитина, 
11.06.1933 р., від тифу
Григоров Олексій Васильович, 
69 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 12.04.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Григоров Павло Андрійович, 
60 р., українець, соцстан не вка-
зано, 03.07.1933 р., від тифу
Григоров Федір Іванович, 85 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 19.03.1932 р., від старості
Григоров Яків Степанович, 
24 р., українець, службовець, 
23.07.1932 р., від туберкульозу
Григорова Євгенія Яківна, 27 р., 
українка, на утриманні службовця, 
29.07.1933 р., від туберкульозу
Григорова Клавдія Іванівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
03.06.1933 р., від захворювання 
горла
Григорова Римма Миколаївна, 
2 р., українка, дитина службовця, 
31.03.1932 р., від менінгіту
Грицева Катерина Степанівна, 
46 р., українка, домогосподарка, 
травень 1933 р., від тифу
Гриценко Марія Дмитрів-
на, 44 р., українка, робітниця, 
15.09.1932 р., від вади серця
Гриценко Михайло Максимо-
вич, 58 р., українець, робітник 
радгоспу, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гриценко Мотрона Олексіївна, 
64 р., українка, домогосподарка, 
19.05.1933 р., від висипного тифу

Гришкіна Пелагія Гаврилів-
на, 75 р., українка, пенсіонерка, 
12.10.1932 р., від старості
Губіна Євдокія Андріївна, 
34 р., росіянка, службовець, 
01.08.1933 р., потонула
Гуртовий Борис Васильович, 
5 р., українець, дитина службовця, 
02.06.1932 р., від серцевої слаб-
кості
Гуртовий Олександр Сергійо-
вич, 38 р., українець, робітник 
на залізниці, 14.02.1933 р.,  
від менінгіту
Гусєва Євгенія Володимирівна, 
3 р., українка, дитина робітника, 
26.12.1932 р., від туберкульозно-
го перитоніту
Гущенко Дем’ян Федорович, 
53 р., українець, службовець, 
01.02.1932 р., від отруєння
Давидов Пилип Васильо-
вич, 57 р., росіянин, пенсіонер, 
09.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Данильченко Андрій Олексійо-
вич, 50 р., українець, робітник на 
залізниці, 14.09.1933 р., від пара-
лічу серця
Данько Марія Федорівна, 70 р., 
українка, на утриманні робітника, 
20.10.1933 р., від старечого ма-
разму
Данько Марфа Федорівна, 
108 р., українка, пенсіонерка, 
27.09.1932 р., від старості
Дворниченко Іван Якович, 
25 р., українець, службовець, 
17.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Дворниченко Олександр Зіно-
війович, 44 р., українець, службо-
вець, 20.01.1932 р., від запалення 
черевної порожнини
Дворниченко Яків Зіновійо-
вич, 53 р., росіянин, робітник, 
17.03.1932 р., від паралічу серця
Дегальцев Микола Васильо-
вич, 71 р., українець, робітник, 
26.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Деджуліс Аделія Гнатівна, 
60 р., полька, на утриманні, 
20.09.1932 р., від старості
Дедюнова Марфа Федорівна, 
67 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 21.04.1933 р., від старе-
чого маразму

Дєєв Олексій Степанович, 56 р., 
росіянин, службовець на залізни-
ці, 26.04.1933 р., від запалення 
легенів
Дєєва Марія Михайлівна, 
47 р., українка, пенсіонерка, 
16.06.1933 р., від висипного тифу
Демченко Варвара Микитів-
на, 19 р., українка, робітниця, 
11.12.1932 р., від черевного тифу
Демченко Ольга Федорівна, 
40 р., українка, на утриманні, ли-
пень 1933 р., від тифу
Демченко Петро Іванович, 52 р., 
українець, робітник, 17.07.1933 р., 
від хвороби
Дем’яненко Йосип Ларіоно-
вич, 34 р., українець, робітник, 
07.08.1933 р., травмований потя-
гом
Дем’яненко Олександра Іванів-
на, 52 р., українка, на утриманні 
робітника, 15.09.1932 р., від вади 
серця
Дем’яненко Сергій Федорович, 
58 р., українець, соцстан не вка-
зано, 21.05.1933 р., від тифу
Деніжкін Павло Іванович, 57 р., 
українець, службовець на заліз-
ниці, 09.06.1933 р., від запалення 
легенів
Деренг Ніна Олександрівна, 
48 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 23.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Дзгоєва Зінаїда Семенівна, 
55 р., українка, домогосподарка, 
30.05.1933 р., від виснаження
Дзюба Євграф Васильович, 
65 р., українець, пенсіонер, 
15.03.1933 р., від вади серця
Дзюба Іван Онисимович, 
90 р., українець, на утриманні, 
28.02.1933 р., від старечого ма-
разму
Дзюбанов Анатолій Іванович, 
1 р., українець, на утриманні, 
21.04.1933 р., від тифу
Дзюбанов Костянтин Іванович, 
69 р., українець, на утриманні ро-
бітника залізниці, 08.03.1933 р., 
від вади серця
Дзюбанов Микола Кузь-
мич, 65 р., українець, кустар, 
26.12.1933 р., від паралічу серця
Дирдовський Олександр 
Опанасович, 72 р., українець, 
на утриманні, 31.05.1932 р., 
від туберкульозу легенів
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Діденко Григорій Опанасо-
вич, 97 р., українець, пенсіонер, 
14.03.1932 р., від старості
Діденко Леонід Андрійович, 
4 міс., українець, дитина робітни-
ка, 15.04.1932 р., вчадів
Діденко Пелагія Якимівна, 73 р., 
українка, на утриманні робітника, 
16.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Діденко Яків Миколайович, 
75 р., українець, робітник цукро-
заводу, 14.03.1933 р., від старечої 
слабкості
Долбехін Трохим Іванович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1932 р., від старості
Домбровська Софія Дмитрів-
на, 75 р., українка, на утриманні, 
11.06.1933 р., від висипного тифу
Дорофеєнко Антоніна Йоси-
півна, 19 р., українка, робітниця, 
14.07.1933 р., від проносу
Доценко Олег Олександрович, 
2 р., українець, дитина службовця, 
15.07.1933 р., від кору та кашлюку
Дралов Павло Андрійович, 
49 р., українець, робітник, 
09.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Дробаха Карпо Тимофійо-
вич, 47 р., українець, робітник, 
31.08.1933 р., від туберкульозу 
кишківника
Дробаха Трохим Іванович, 65 р., 
українець, робітник, 26.12.1933 р., 
від старечої слабкості
Дробоченко Трохим Івано-
вич, 80 р., українець, пенсіонер, 
10.01.1933 р., від старечої слаб-
кості та запалення легенів
Друшляк Володимир Гаврило-
вич, 2 р., українець, дитина служ-
бовця залізниці, 05.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Друшляк Петро Сергійо-
вич, 50 р., українець, рибалка, 
28.04.1933 р., від вади серця
Дубинін Федір Трохимович, 
26 р., українець, службовець, 
06.02.1933 р., від туберкульозу
Дудник Марфа Михайлівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 19.03.1932 р., потрапила 
під потяг
Дьоміна Пелагія Архипів-
на, 61 р., українка, робітниця, 
22.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Дядюнова Ганна Федорівна, 
89 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 05.07.1932 р., від старості
Євсюков Володимир Георгі-
йович, 2 р., українець, дитина 
службовця, 07.09.1933 р., від ту-
беркульозу
Євсюков Никифор Павлович, 
72 р., українець, пенсіонер, 
08.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Євсюкова Тетяна Іванівна, 
66 р., українка, пенсіонерка, 
05.07.1932 р., від старечої слаб-
кості та раку матки
Єременко Анатолій Павло-
вич, 5 р., українець, дитина, 
05.09.1933 р., від дизентерії
Єфименко Любов Іванівна, 
9 міс., українка, дитина робітника, 
26.02.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Єфименко Матвій Федорович, 
68 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 25.04.1933 р., від старе-
чого маразму
Єфименко Матвій Федотович, 
72 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 25.06.1933 р., від слабко-
сті серця
Єфременко Галина Васи-
лівна, 4 р., українка, дитина, 
19.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Єфременко Ганна Павлівна, 
80 р., українка, на утриманні 
службовця, 29.08.1932 р., від раку 
шлунка
Жало Микита, 60 р., украї-
нець, на утриманні службовця, 
28.04.1933 р., від старості
Жало Петро Йосипович, 65 р., 
українець, робітник, 03.09.1933 р., 
від старечого маразму
Жестовська Мотрона Петрів-
на, 80 р., українка, на утриманні, 
06.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Житова Зоя Володимирівна, 
2 р., росіянка, дитина робітника, 
09.12.1933 р., від кашлюку
Жовтобородова Єфросинія 
Никифорівна, 78 р., україн-
ка, на утриманні робітника, 
08.12.1932 р., від старості 
Жовтоніг Анатолій Андрійович, 
2 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 18.08.1932 р., від коліту

Жуковська Нінель Іванівна, 2 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 23.09.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Жучинська Олександра Мусіїв-
на, 80 р., українка, пенсіонерка, 
01.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Андрій Олексійо-
вич, 60 р., українець, робітник, 
15.04.1933 р., від старості
Загоруйко Віктор Максимович, 
1 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 11.10.1933 р., від опіку
Загоруйко Віталій Васильович, 
11 міс., українець, дитина служ-
бовця, 03.09.1932 р., від запален-
ня мозку
Загоруйко Ганна Кузьмівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
27.11.1933 р., від паралічу серця
Загоруйко Кирило Федоро-
вич, 70 р., українець, робітник, 
13.08.1933 р., від паралічу серця
Загоруйко Марія Полікарпівна, 
3 міс., українка, дитина робітника 
залізниці, 26.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Загорулько Андрій Максимо-
вич, 80 р., українець, селянин-
одно осібник, 07.04.1933 р., 
від старечої дряхлості
Загребельний Тарас Федото-
вич, 71 р., українець, робітник, 
28.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Загрудний Дмитро, 85 р., 
українець, соцстан не вказано, 
01.07.1932 р., від малярії
Заїграєва Агафія Олексіївна, 
80 р., українка, на утриманні, 
11.12.1933 р., від старості
Зайцев Іван Григорович, 
66 р., українець, на утриманні, 
07.09.1932 р., від запалення киш-
ківника
Закопайло Анфіса Дмитрів-
на, 50 р., українка, на утриманні, 
18.02.1933 р., від виразки шлунка
Закопайло Варвара Максимів-
на, 76 р., українка, пенсіонерка, 
28.07.1932 р., від крововиливу 
у мозок
Закопайло Варвара Харитонів-
на, 34 р., українка, на утриманні 
робітника, 10.07.1933 р., від ви-
сипного тифу
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Закопайло Євдоким Іванович, 
82 р., українець, на утриманні 
службовця, 10.12.1932 р., від ста-
рості 
Закопайло Іван Назарович, 
46 р., українець, робітник, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Марія Григорів-
на, 56 р., українка, службовець, 
27.01.1932 р., від старості
Закопайло Микола Антонович, 
5 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 07.05.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Закопайло Микола Родіоно-
вич, 20 р., українець, службо-
вець на залізниці, 07.11.1933 р., 
від серцевої слабкості
Закопайло Олексій Івано-
вич, 86 р., українець, селянин, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Роман Григоро-
вич, 75 р., українець, пенсіонер, 
09.05.1933 р., від паралічу серця
Закурдай Марія Климентіївна, 
50 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 08.07.1933 р., від слабко-
сті серця
Замула Володимир Сергійо-
вич, 20 р., українець, робітник, 
23.04.1933 р., від сухот
Затула Василь Юхимович, 7 р., 
українець, дитина, 13.01.1933 р., 
від запалення товстої кишки
Захарівська Тетяна Іванівна, 
50 р., українка, пенсіонерка, 
31.03.1932 р., від вади серця
Захаров Микола Михайлович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
02.01.1932 р., від завороту кишок
Згонников Федір Євграфо-
вич, 73 р., українець, пенсіонер, 
22.05.1933 р., від слабкості серця
Зеленська Раїса Митрофанів-
на, 6 міс., українка, дитина робіт-
ника, 20.05.1933 р., від голоду
Зеленський Григорій Степано-
вич, 66 р., українець, робітник, 
02.07.1933 р., від міокардиту
Земборська Катерина Олек-
сіївна, 58 р., українка, на утри-
манні службовця, 05.08.1933 р., 
від слабкості серця
Землянський Трохим Костян-
тинович, 87 р., українець, пенсіо-
нер, 31.03.1932 р., від вади серця

Зміївський Володимир Панте-
лійович, 12 р., українець, дитина 
службовця, 11.08.1933 р., від ди-
зентерії
Зміївський Микола Пантелі-
йович, 2 міс., українець, дитина 
службовця, 17.08.1933 р., від при-
родної кволості
Золотарева Уляна Григорів-
на, 50 р., українка, на утриманні, 
19.09.1933 р., від паралічу серця
Зубарева Марія Іванівна, 73 р., 
українка, на утриманні службовця, 
02.04.1933 р., від вади серця
Іваненко Іван Максимович, 
85 р., українець, службовець, 
23.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Іваненко Олександр Дмитро-
вич, 1 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 30.12.1933 р., 
від запалення легенів
Іванченко Олександра Григо-
рівна, 34 р., українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 27.02.1932 р., 
від сепсису
Іващенко Агафія Юхимівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 02.10.1933 р., від старе-
чого маразму
Іващенко Анатолій Михайло-
вич, 2 міс., українець, дитина 
робітника, 07.11.1933 р., від кру-
позного захворювання
Іващенко Гнат Сергійович, 
85 р., українець, робітник, 
13.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Іващенко Євген Іванович, 3 р., 
українець, дитина робітника, 
04.08.1933 р., від внутрішньої кро-
вотечі
Ізюмський Василь Івано-
вич, 37 р., українець, робітник, 
04.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Калашников Федір Якович, 
70 р., українець, на утриманні, 
16.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Калашникова Наталія Григорів-
на, 77 р., українка, на утриманні 
робітниці, 01.10.1933 р., від ста-
речої дряхлості
Калиниченко Антоніна Васи-
лівна, 1 р., українка, дитина, 
01.08.1933 р., від дизентерії
Калініна Ганна Іларіонівна, 
28 р., українка, домогосподарка, 
10.06.1933 р., від виразки шлунка

Калініченко Микола Миколайо-
вич, 1 р., українець, дитина служ-
бовця, 23.08.1932 р., від токсич-
ного коліту
Канівець Ольга Йосипівна, 
67 р., українка, домогосподарка, 
15.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Канцедал Андрій Васильович, 
35 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 11.08.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Канцедал Марія Афанасіїв-
на, 35 р., українка, робітниця, 
30.06.1932 р., від нещасного ви-
падку
Капленко Варвара Яківна, 75 р., 
українка, на утриманні робітни-
ка цукрозаводу, 23.01.1933 р., 
від старечої слабкості
Капленко Лук’ян Григорович, 
78 р., українець, на утриманні 
робітника, 21.12.1932 р., від вади 
серця
Капленко Надія Олександрівна, 
4 р., українка, дитина службовця, 
17.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Капленко Опанас Митрофано-
вич, 52 р., українець, робітник, 
25.04.1933 р., від вади серця
Каравайцева Дар’я Леонтіївна, 
48 р., росіянка, домогосподарка, 
27.05.1933 р., від проносу
Карайбог Анатолій Миколайо-
вич, 7 р., українець, дитина робіт-
ника, 25.01.1933 р., від запалення 
легенів
Карталов Валентин Іванович, 
61 р., українець, службовець, 
19.07.1933 р., від вади серця
Касаткіна Антоніна Миколаївна, 
7 р., росіянка, дитина службовця, 
07.07.1932 р., від менінгіту
Кашенко Яків Сидорович, 78 р., 
українець, на утриманні робітника 
залізниці, 18.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кашуба Анатолій Якович, 12 р., 
українець, дитина робітника, 
25.07.1932 р., від туберкульозно-
го менінгіту
Кашуба Валентина Артемівна, 
3 р., українка, дитина робітника, 
13.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Дмитро Якович, 
43 р., українець, службовець, 
22.09.1933 р., від висипного тифу 
та слабкості серцевої діяльності
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Кашуба Євген Васильович, 
5 р., українець, дитина робітника, 
08.08.1933 р., від проносу
Кашуба Кузьма Дорофійо-
вич, 68 р., українець, робітник, 
22.01.1933 р., від запалення сечо-
вого міхура
Кашуба Микола Іванович, 
11 міс., українець, дитина робіт-
ника, 17.06.1933 р., від двосто-
ронньої пневмонії
Кашуба Олександр Васильо-
вич, 8 р., українець, дитина робіт-
ника, 27.07.1933 р., від кривавого 
проносу
Кашуба Петро Дмитрович, 
38 р., українець, пенсіонер, 
17.04.1933 р., від хронічного ката-
ру кишківника
Кашуба Степанида Василівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 29.07.1933 р., від старе-
чого маразму
Кашуба Федір Прокопович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Квасов Прокіп, 49 р., росіянин, 
робітник, 19.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кирсанова Марфа Микитівна, 
65 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 25.09.1933 р., від старе-
чого маразму
Кисилевська Парасковія Іванів-
на, 52 р., росіянка, службовець, 
24.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Ківшар Ганна Петрівна, 18 р., 
українка, на утриманні робітниці, 
19.01.1932 р., від нариву
Ківшар Єгор Макарович, 
88 р., українець, пенсіонер, 
20.08.1932 р., від старості
Ківшар Максим Трохимович, 
80 р., українець, на утриманні, 
01.04.1933 р., від старості
Ківшар Ніна Володимирівна, 
5 міс., українка, дитина робітника, 
07.07.1932 р., від проносу
Ківшар Раїса Іванівна, 7 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 23.09.1932 р., від запалення 
шлунка
Ківшар Семен Михайло-
вич, 60 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
21.05.1933 р.

Ківшар Устинія Юхимівна, 
58 р., українка, на утриманні, 
03.11.1933 р., від паралічу серця
Кірша Казимир Францович, 
72 р., українець, пенсіонер, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клевіна Олександра Андрі-
ївна, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
26.07.1933 р., від старості
Клочко Август Михайло-
вич, 47 р., росіянин, робітник, 
16.05.1933 р., від висипного тифу
Клюшник Костянтин Петрович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
31.08.1932 р., від опіків
Кльова Єгор Олексійович, 74 р., 
українець, на утриманні робітника, 
10.01.1932 р., від старості 
Книш Алла Андріївна, 2 р., 
українка, дитина, 08.10.1932 р., 
від дифтериту
Книш Віктор Григорович, 1 р., 
українець, дитина, 19.02.1933 р., 
від запалення легенів
Книш Віктор Семенович, 1 р., 
українець, дитина, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Володимир Семено-
вич, 4 р., українець, дитина, 
19.03.1933 р., від кору
Книш Євдокія Тимофіївна, 
67 р., українка, на утриманні, 
26.06.1933 р., від тифу
Книш Любов Олександрівна, 
1 міс., українка, дитина службов-
ця, 03.03.1933 р., слабка від на-
родження
Книш Максим Мелентійович, 
75 р., українець, на утриманні 
службовця, 03.12.1933 р., від де-
компенсації серця
Книш Олена Василівна, 
90 р., українка, пенсіонерка, 
21.11.1932 р., від старості
Ковалева Євдокія Андріївна, 
35 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 06.03.1933 р., від виразки 
шлунка та перитоніту
Коваленко Кузьма Микитович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.02.1933 р., від паралі-
чу серця
Коваленко Марія Іванівна, 13 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 11.10.1933 р., від проносу

Коваленко Микита Назаро-
вич, 75 р., українець, робітник, 
14.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Коваленко Пелагія Трохимівна, 
60 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 20.11.1932 р., від паралі-
чу серця
Коваленко Пилип Митрофано-
вич, 85 р., українець, робітник, 
08.06.1933 р., від старості
Коваленко Платон Назаро-
вич, 76 р., українець, робітник, 
02.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Коваленко Федір Іванович, 
71 р., українець, пенсіонер, 
23.04.1932 р., від старості
Ковальова Надія Федорів-
на, 40 р., українка, робітниця, 
22.06.1932 р., потрапила під потяг
Когтєв Костянтин Григорович, 
29 р., українець, службовець, 
24.10.1932 р., від висипного тифу
Козаков Віктор Павлович, 
7 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 12.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Козир Дмитро Тимофійович, 
77 р., українець, соцстан не вка-
зано, 02.05.1933 р., від голоду
Козир Лідія Тимофіївна, 8 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 17.03.1933 р., від запалення 
легенів
Козир Марія Максимівна, 10 р., 
українка, дитина, 08.09.1933 р., 
від дизентерії
Козир Олександр Тимофійо-
вич, 69 р., українець, соцстан 
не вказано, 25.04.1933 р., від па-
ралічу серця
Козир Спиридон Єлисейович, 
60 р., українець, соцстан не вказа-
но, 16.05.1933 р., від старості
Козир Тихон Петрович, 33 р., 
українець, робітник, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Козлов Федір Родіонович, 61 р., 
українець, робітник, 07.06.1932 р., 
від раку шлунка
Козлова Алла Василівна, 3 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 21.04.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Козьменко Василь Кузьмич, 
75 р., українець, на утриманні 
службовця, 29.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Козьменко Григорій Івано-
вич, 85 р., українець, робітник, 
23.05.1933 р., від старості
Козьменко Іван Григоро-
вич, 41 р., українець, робітник, 
08.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Колесник Іван Антонович, 
48 р., українець, службовець, 
09.05.1933 р., від запалення
Колесник Леонтій Дмитро-
вич, 70 р., українець, пенсіонер, 
08.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колесников Віктор Микола-
йович, 1 р., українець, дитина, 
22.07.1933 р., від дизентерії
Колесникова Наталія Петрів-
на, 30 р., українка, медична 
сестра, 04.06.1933 р., від тубер-
кульозу
Коломієць Валентин Терентійо-
вич, 2 міс., українець, на утри-
манні робітника, 20.05.1932 р., 
від дизентерії
Коломієць Марія Яківна, 
68 р., українка, пенсіонерка, 
19.11.1932 р., від старості
Коломійцева Василина Васи-
лівна, 40 р., українка, робітниця, 
04.09.1933 р., від дистрофії
Коломійцева Жанна Терентіїв-
на, 3 р., українка, дитина робітни-
ка, 13.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Олександра Ге-
расимівна, 56 р., українка, домо-
господарка, 23.04.1933 р., від за-
палення легенів
Коломійцева Олександра Ге-
расимівна, 45 р., українка, домо-
господарка, 23.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Комаровський Степан Семе-
нович, 34 р., українець, робітник, 
14.03.1933 р., від вади серця
Кондратіна Домна Іванівна, 
58 р., росіянка, на утриманні, 
20.12.1933 р., від вади серця
Конюхін Олександр Володими-
рович, 24 р., українець, службо-
вець, 22.11.1932 р., від туберку-
льозу легенів
Копійченко Тимофій Олексійо-
вич, 72 р., українець, робітник, 
20.06.1933 р., від старечого ма-
разму

Коренко Марфа Василівна, 
50 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 10.09.1933 р., від крива-
вого проносу
Корецька Клавдія Трохимівна, 
22 р., українка, домогосподарка, 
15.05.1933 р., від туберкульозу
Корецька Парасковія Гнатівна, 
97 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 10.08.1932 р., від старості
Корецька Раїса Миколаївна, 
1 р., українка, дитина робітниці, 
29.06.1933 р., від дифтериту
Корецький Володимир Васи-
льович, 65 р., українець, робіт-
ник, 29.06.1933 р., від декомпен-
сованої вади серця
Корецький Захар Васильо-
вич, 55 р., українець, пенсіонер, 
12.07.1933 р., від апендициту
Корецький Максим Трохимо-
вич, 30 р., українець, соцстан 
не вказано, 15.11.1932 р., від ту-
беркульозу 
Корецький Семен Трохимович, 
7 р., українець, вихованець дитбу-
динку, 28.06.1933 р., від запален-
ня легенів
Корінний Фелікс Михайлович, 
4 міс., українець, дитина службов-
ця, 13.09.1932 р., від проносу
Коротилов Віталій Степано-
вич, 6 р., українець, дитина, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корх Галина, 4 р., українка, соц-
стан не вказано, 14.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Корчиков Олександр Ва-
сильович, 82 р., українець, 
на утриманні робітника залізниці, 
28.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Корчиков Семен Платоно-
вич, 52 р., українець, робітник, 
02.03.1933 р., від вади серця
Корчикова Софія Якимівна, 
67 р., українка, пенсіонерка, 
22.09.1932 р., від вади серця
Костенко Олександр Іванович, 
27 р., українець, службовець, 
05.05.1932 р., загинув в аварії 
потягу
Косторний Василь, 65 р., 
українець, соцстан не вказано, 
23.07.1932 р., від малярії
Котелевська Марфа Петрівна, 
82 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 21.05.1932 р., 
причину смерті не вказано

Котелевський Андрій Захаро-
вич, 68 р., українець, селянин, 
розкуркулений, 14.07.1933 р., 
від старечого маразму
Кочин Олександр Миколайо-
вич, 5 р., українець, дитина служ-
бовця, 30.01.1932 р., від запален-
ня мозкової оболонки
Кочицька Василина Андріївна, 
75 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 16.04.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Кошеленко Лідія Михайлівна, 
1 міс., українка, дитина робітника, 
20.10.1933 р., від природної кво-
лості
Кошельова Катерина Михай-
лівна, 53 р., українка, на утриман-
ні, 12.11.1933 р., від вади серця
Красилов Віталій Федорович, 
7 міс., українець, дитина службов-
ця, 15.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Краснокутська Агафія Омеля-
нівна, 25 р., українка, на утриман-
ні, 23.06.1933 р., від запалення 
очеревини
Краснонос Левко Арсенійович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красуля Килина Ничипорівна, 
80 р., українка, на утриманні, 
06.09.1933 р., від старечого ма-
разму
Кривокінна Олександра Іванів-
на, 75 р., українка, пенсіонерка, 
11.03.1932 р., від вади серця
Кривохижин Максим Тимофі-
йович, 80 р., українець, робітник, 
30.12.1933 р., від старості
Кривошеїн Петро Михайло-
вич, 38 р., українець, робітник, 
10.07.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Крикун Тамара Яківна, 1 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 07.06.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Крикунова Євдокія Федорівна, 
84 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 12.12.1933 р., 
від старості
Крилевський Гаврило Лаврен-
тійович, 32 р., українець, член 
колгоспу, 31.10.1932 р., від тубер-
кульозу 
Крилов Микола Олександро-
вич, 83 р., українець, пенсіонер, 
17.08.1932 р., від старості
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Кринченко Семен Іванович, 
57 р., українець, службовець 
на залізниці, 14.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Кужевський Леонід Іванович, 
4 міс., українець, дитина робітни-
ка, 15.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кузнецова Ольга Василівна, 
54 р., росіянка, на утриманні, 
27.09.1932 р., від вади серця
Кузниченко Петро Івано-
вич, 65 р., українець, робітник, 
03.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Кузьменко Олександр Пав-
лович, 1 р., українець, дитина 
службовця, 17.10.1933 р., від за-
палення
Кузьменко Ольга Василівна, 
65 р., росіянка, на утриманні, 
14.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулага Йосип Кирилович, 
48 р., українець, на утриманні, 
16.08.1933 р., від тифу
Кулага Йосип Кирилович, 48 р., 
українець, робітник, 16.08.1933 р., 
від тифу та дистрофії
Куличенко Григорій Григо-
рович, 4 р., українець, дитина, 
01.06.1933 р., від кору
Куличенко Петро Іванович, 
75 р., українець, на утриманні, 
22.10.1933 р., від вади серця
Куличенко Раїса Михай-
лівна, 7 р., українка, дитина, 
26.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулібаба Василь Григорович, 
38 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 02.05.1933 р., від запалення 
нирок
Купріянова Ганна Філандів-
на, 78 р., росіянка, на утриманні 
службовця, 16.02.1932 р., від вади 
серця
Куриленко Микола Йосипович, 
53 р., українець, службовець, 
05.03.1933 р., від вади серця
Курило Владислав Тихонович, 
4 р., українець, дитина службовця, 
17.10.1933 р., від менінгіту
Курило Єгор Якимович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., від старості
Курило Леонід Григорович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
03.02.1933 р., від кашлюку, кору 
та запалення легенів

Курило Максим Денисо-
вич, 36 р., українець, робітник, 
03.03.1933 р., від паралічу 
Курило Микола Артамоно-
вич, 48 р., українець, робітник, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Михайло Іванович, 2 р., 
українець, дитина, 18.08.1933 р., 
від кору
Курило Михайло Федоро-
вич, 37 р., українець, робітник, 
23.01.1933 р., від вади серця
Курило Олександр Антонович, 
23 р., українець, службовець, 
27.03.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Курило Опанас Йосипович, 
60 р., українець, робітник, 
20.08.1933 р., від вади серця
Курило Опанас Кирилович, 
67 р., українець, на утриманні, 
06.03.1933 р., від старості
Курило Опанас Омеляно-
вич, 21 р., українець, робітник, 
23.05.1932 р., від туберкульозу
Курилов Андрій Васильо-
вич, 67 р., українець, робітник, 
19.07.1933 р., від висипного тифу
Курилова Ганна Терентіївна, 
70 р., українка, домогосподарка, 
25.01.1932 р., від вади серця
Курилова Килина Матвіївна, 
55 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 06.08.1933 р., від вади 
серця
Курман Дмитро Тимофійо-
вич, 63 р., українець, робітник, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курочка Павло Костянтино-
вич, 25 р., українець, робітник, 
16.07.1933 р., від дистрофії
Кутепа Дмитро Іванович, 5 р., 
українець, дитина, 18.08.1933 р., 
зарізаний потягом
Куценко Дмитро Мусійович, 
60 р., українець, пенсіонер, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Куценко Трохим Іванович, 70 р., 
українець, на утриманні робітника, 
01.08.1932 р., від вади серця
Кучеренко Віктор Васильович, 
3 міс., українець, дитина робітни-
ка, 21.09.1932 р., від проносу
Лазарев Олексій Михайло-
вич, 57 р., українець, кустар, 
23.06.1933 р., від вади серця

Лебеденко Мотрона Трохимів-
на, 1 р., українка, дитина робітни-
ка залізниці, 03.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Лебеденко Олександр Федо-
рович, 21 р., українець, робітник, 
26.07.1933 р., від дистрофії
Лебединська Парасковія Ва-
силівна, 70 р., українка, на утри-
манні робітника цукрозаводу, 
26.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Левадна Лідія Марківна, 16 р., 
українка, робітниця, 09.04.1933 р., 
від отруєння миш’яком
Левадна Феодосія Семенів-
на, 33 р., українка, пенсіонерка, 
18.06.1932 р., від вади серця
Левадний Іван Євдокимо-
вич, 30 р., українець, робітник, 
20.06.1933 р., від висипного тифу
Левадний Леонід Іванович, 
6 р., українець, дитина робітника, 
04.02.1932 р., від гострого коліту
Левадний Олексій Тимофійо-
вич, 3 р., українець, дитина робіт-
ника, 21.07.1932 р., від кору
Левигіна Клавдія Семенівна, 
15 р., українка, дитина робітника, 
31.05.1932 р., від туберкульозу
Левіна Марія Василівна, 
75 р., українка, пенсіонерка, 
25.02.1933 р., від вади серця 
та старечої слабкості
Леняков Іван Якович, 65 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 04.05.1933 р.
Лещенко Іван Іванович, 80 р., 
українець, на утриманні робітника, 
15.12.1932 р., від старості 
Лимар Анатолій Опанасович, 
вік не вказано, українець, соц-
стан не вказано, 23.04.1933 р., 
від слабкості серця
Лимар Андрій Пилипович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.11.1933 р., від застуди
Лимар Данило Якович, 
68 р., українець, пенсіонер, 
21.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лимар Лукерія Никонорівна, 
64 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 17.09.1933 р., від старечо-
го маразму
Лимар Омелян Дмитрович, 
50 р., українець, робітник, 
07.04.1933 р., від паралічу серця
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Лимар Семен Михайлович, 
85 р., українець, на утриманні 
робітника, 24.06.1932 р., від ста-
рості
Лимар Тимофій Дмитро-
вич, 67 р., українець, робітник 
Кооппта ху, 05.02.1933 р., від ста-
речої слабкості
Лимар Федір Омелянович, 
19 р., українець, робітник, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лимар Феодосія Яківна, 51 р., 
українка, на утриманні робітника, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Липова Олександра Михайлів-
на, 36 р., українка, пенсіонерка, 
22.05.1933 р., від виразки шлунка
Литвинов Анатолій Івано-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
31.07.1933 р., від дизентерії
Лихопекина Марія Леонтіївна, 
72 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 24.06.1933 р., від старе-
чого маразму
Лісицька Мотрона Іванівна, 
78 р., українка, соцстан не вказа-
но, 17.06.1933 р., від старечого 
маразму
Лобас Данило Дмитрович, 
43 р., українець, робітник, 
17.11.1933 р., від висипного тифу
Лобас Дмитро Дмитрович, 
72 р., українець, робітник, 
02.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Захар Романович, 
28 р., українець, робітник, 
07.05.1933 р., від туберкульозу
Лобас Іван Микитович, 
60 р., українець, робітник, 
12.07.1933 р., від запалення ле-
генів
Лобас Мотрона Миронівна, 
70 р., українка, соцстан не вказа-
но, травень 1933 р., від тифу
Лобас Олександра Петрівна, 
9 міс., українка, дитина робітника, 
02.07.1932 р., від диспепсії
Лозова Тетяна Макарівна, 
48 р., українка, на утриманні 
службовця, 16.04.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Ломтєв Микола Іванович, 
62 р., українець, робітник, 
13.11.1932 р., від запалення сер-
ця

Лотник Зоя Яківна, 8 міс., 
українка, дитина службовця, 
28.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лотник Микола Петрович, 8 р., 
українець, дитина, 05.08.1933 р., 
від дизентерії
Луговська Тамара Яківна, 16 р., 
українка, дитина, учень ФЗД, 
01.09.1933 р., від вади серця
Лук’яненко Марія, 75 р., 
українка, соцстан не вказано, 
11.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Віктор Омелянович, 
9 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 03.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Ляшенко Лідія Анатоліївна, 1 р., 
українка, дитина, 30.08.1933 р., 
від природної кволості та дистро-
фії
Ляшенко Людмила Іванівна, 
72 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 03.06.1932 р., від старості
Ляшенко Марія Василівна, 
60 р., українка, домогосподарка, 
07.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Марко Михайлович, 
59 р., українець, робітник ков-
басної майстерні, 27.03.1933 р., 
від вади серця
Ляшенко Федір Сергійо-
вич, 55 р., українець, робітник, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Федір Тимофійович, 
40 р., українець, службовець, 
08.04.1933 р., від травми черепа
Максименко Ксенія Федорів-
на, 80 р., українка, пенсіонерка, 
20.04.1932 р., від старості та вади 
серця
Максимченко Домна Григорів-
на, 90 р., українка, на утриманні 
службовця, 25.03.1933 р., від ста-
речої слабкості
Макулев Корній Федоро-
вич, 77 р., українець, робіт-
ник, 13.04.1933 р., від старечої 
дряхлості
Малікова Ірина Олександрів-
на, 44 р., українка, службовець, 
26.10.1933 р., від висипного тифу
Маловічко Текля Тимофіївна, 
70 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 16.03.1933 р., від старечої 
слабкості

Манухин Андрій Іванович, 67 р., 
українець, на утриманні служ-
бовця заготзерна, 04.11.1933 р., 
від запалення легенів
Мараховська Меланія Ни-
кифорівна, 23 р., українка, 
на утриманні робітника залізни-
ці, 03.08.1932 р., від висипного 
тифу
Марков Іван Якович, 
90 р., українець, пенсіонер, 
12.11.1932 р., від старості
Маркова Зінаїда Іванівна, 
6 р., українка, дитина робітника, 
16.06.1933 р., від проносу
Маркова Олександра Іванівна, 
76 р., росіянка, на утриманні, 
13.06.1933 р., від паралічу серця
Мартиненко Василь Васильо-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні робітника, 18.02.1933 р., 
від вади серця
Мартинов Василь Васильо-
вич, 48 р., росіянин, кустар, 
19.06.1933 р., від алкоголізму
Марцек Максим Савелійович, 
3 р., українець, дитина робітни-
ка, 13.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марцек Микола Савелійович, 
1 р., українець, дитина робітни-
ка, 24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марцек Савелій Сидоро-
вич, 50 р., українець, робітник, 
30.07.1933 р., від дизентерії
Марченко Михайло Ілліч, 32 р., 
українець, робітник на залізниці, 
19.03.1933 р., вбито потягом
Маслій Тихін Іванович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
24.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Матвієнко Володимир Федо-
рович, 20 р., українець, службо-
вець, 06.05.1932 р., вбито
Матвієнко Галина Володи-
мірівна, 2 р., українка, дитина 
службовця, 03.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мацукіна Наталія Павлівна, 
65 р., українка, домогосподарка, 
02.04.1932 р., від старості 
Мекоткіна Ніна Степанів-
на, 3 р., українка, дитина, 
30.12.1932 р., від запалення ни-
рок
Мельниченко Василь Леонідо-
вич, 55 р., українець, робітник, 
19.04.1933 р., від раку
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Мельниченко Марія Степа-
нівна, 38 р., українка, соцстан 
не вказано, 20.08.1932 р., 
від вади серця
Миколенко Ольга Миколаївна, 
2 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Миляк Олексій Євгенович, 
68 р., українець, робітник, 
25.05.1932 р., від запалення ле-
генів та туберкульозу
Мисько Іван Федотович, 
38 р., українець, робітник, 
31.05.1933 р., від травми
Михайлов Євграф Юхимо-
вич, 80 р., українець, робітник, 
06.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Михайлюк Олександр Степа-
нович, 25 р., українець, робітник, 
28.05.1933 р., від тифу
Михайлюк Степан Петрович, 
80 р., українець, на утриманні, 
11.05.1933 р., від старості
Михайлюк Федір Андрійо-
вич, 30 р., українець, пенсіонер, 
16.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мількіна Олена Олександрів-
на, 95 р., німкеня, домогоспо-
дарка, 27.08.1933 р., від старечо-
го маразму
Мірошник Агафія Андріївна, 
69 р., українка, домогосподарка, 
04.04.1933 р., від емфіземи леге-
нів та вади серця
Мірошник Марія Петрівна, 
32 р., росіянка, на утриманні ро-
бітника, 12.12.1933 р., від тубер-
кульозу
Мірошниченко Євгеній Архи-
пович, 14 р., українець, на утри-
манні службовця, 17.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мірошниченко Мавра Марти-
нівна, 87 р., українка, на утри-
манні робітника, 28.02.1933 р., 
від старечої слабкості
Мірошниченко Мотрона Андрі-
ївна, 20 р., українка, на утриман-
ні, 17.05.1932 р., від туберкульо-
зу легенів
Мірошниченко Федір Івано-
вич, 68 р., українець, робітник, 
27.07.1933 р., від старечого ма-
разму

Міщенко Ілля Антонович, 
43 р., українець, робітник, 
21.02.1933 р., від вади серця, 
запалення нирок та обмороження
Могилевський Геннадій Аркаді-
йович, 1 тиждень, єврей, дитина 
службовця, 07.04.1933 р., від при-
родної кволості
Мойсов Яків Іванович, 2 тижні, 
українець, дитина службовця, 
22.01.1932 р., через відсутність 
грудного вигодовування
Мойсова Єфросинія Іванівна, 
1 міс., українка, дитина службов-
ця, 05.02.1932 р., через відсут-
ність грудного вигодовування
Мойсова Єфросинія Яківна, 
32 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 06.01.1932 р., внаслідок 
пологів
Молодан Варвара Пилипівна, 
90 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 14.12.1932 р., від старості 
Молодан Сергій Агафоно-
вич, 60 р., українець, робітник, 
31.03.1933 р., від паралічу серця
Молчанов Федір Миколайович, 
70 р., українець, на утриманні 
службовця, 20.01.1933 р., від ста-
речої слабкості
Моргунова Олександра Гри-
горівна, 39 р., українка, на утри-
манні робітника, 29.08.1932 р., 
від раку шлунка
Моренко Андрій Йосипович, 
94 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 01.01.1932 р., від старості
Мороз Василь Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.03.1933 р., від старості
Мороз Михайло Порфирійо-
вич, 62 р., українець, кустар, 
20.11.1932 р., від саркоми
Морозова Антоніна Іванівна, 
25 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 06.04.1932 р., від запа-
лення нирок та легенів
Морозова Ксенія Денисівна, 
93 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 17.04.1933 р., від старечої 
дряхлості
Мотильов Андрій Якович, 
22 р., українець, на утриманні, 
21.04.1933 р., від вади серця
Мотильов Іван Демидович, 
51 р., українець, робітник, 
05.09.1933 р., від туберкульозу
Мотильов Кузьма Васильо-
вич, 38 р., українець, робітник, 
19.07.1932 р., від сухот

Мотильов Олександр Панте-
лійович, 2 р., українець, дитина 
робітника, 26.05.1933 р., від крупу
Мотонаха Марія Наумівна, 
80 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 20.11.1932 р., від старості
Мотонаха Роман Олексійович, 
71 р., українець, на утриманні 
робітника, 11.02.1933 р., від вади 
серця
Мотонаха Трохим Васильо-
вич, 68 р., українець, робітник 
міськради, конюх нічного обозу, 
15.03.1933 р., від паралічу серця
Муринцева Наталія Павлів-
на, 68 р., українка, пенсіонерка, 
10.03.1933 р., від крововиливу 
у мозок
Мухина Марія Олексіївна, 8 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 08.10.1933 р., від малярії
Муштай Єфросинія Степанів-
на, 42 р., українка, на утриманні, 
01.06.1933 р., від висипного тифу
М’яченко Іван Олексійо-
вич, 21 р., українець, робітник, 
16.12.1933 р., від висипного тифу
Нагорний Олександр Григоро-
вич, 22 р., українець, службовець, 
18.05.1933 р., від висипного тифу
Найдьонов Костянтин Васильо-
вич, 35 р., українець, службовець 
птахорадгоспу, 21.02.1933 р., 
від отруєння алкоголем
Наконечний Кузьма Дмитро-
вич, 48 р., українець, робітник, 
14.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Наконечний Михайло Федоро-
вич, 70 р., українець, робітник, 
10.09.1933 р., від старечого ма-
разму
Насоновська Олександра 
Олександрівна, 69 р., росі-
янка, на утриманні службовця, 
01.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Науменко Ганна Дмитрівна, 
30 р., українка, на утриманні, 
14.10.1932 р., від зараження крові
Неварикаша Пелагія Пилипів-
на, 67 р., українка, на утриман-
ні, 16.05.1933 р., від старечої 
дряхлості
Невольниченко Прокіп Трохи-
мович, 73 р., українець, соцстан 
не вказано, 01.09.1932 р., від вади 
серця



548

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Невпрягина Марія Фролівна, 
67 р., українка, на утриманні, 
10.07.1933 р., від вади серця 
та старечого маразму
Недорезова Єфросинія Іванів-
на, 65 р., українка, пенсіонерка, 
22.01.1933 р., від старечої слаб-
кості
Недорезова Наталія Василів-
на, 90 р., українка, пенсіонерка, 
02.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Недоріз Василина Юхимівна, 
58 р., українка, домогосподарка, 
29.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Недоріз Олександр Порфирійо-
вич, 7 р., українець, дитина робіт-
ника, 14.10.1933 р., від проносу
Немченко Зоя Тимофіївна, 
2 р., українка, службовець, 
22.01.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Ненашева Марія Яківна, 
24 р., українка, на утриманні, 
30.09.1933 р., від вади серця
Нечволод Олександр Петро-
вич, 70 р., українець, пенсіонер, 
17.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Нечепуренко Віталій Володи-
мирович, 1 р., українець, соцстан 
не вказано, 04.11.1932 р., від за-
палення легенів
Нечепуренко Микола Воло-
димирович, 3 міс., українець, 
дитина робітника, 15.03.1933 р., 
від кашлюку
Нечипоренко Пелагія Григорів-
на, 70 р., українка, на утриманні 
службовця, 16.04.1932 р., від ста-
рості
Николенко Любов Іванівна, 
72 р., українка, на утриманні, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Никулин Іван Артемович, 28 р., 
українець, робітник на залізниці, 
11.08.1933 р., від туберкульозу 
кишок
Нікітина Надія Семенівна, 
9 р., українка, дитина робітника, 
15.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Ніколаєва Майя Григорівна, 
8 днів, українка, дитина службов-
ця, 14.06.1933 р., від запалення

Ніколаєва Олександра Іванів-
на, 72 р., українка, на утриманні 
службовця, 13.01.1932 р., від ста-
рості
Новак Оксенія Кузьмівна, 95 р., 
українка, жебрачка, 13.10.1932 р., 
від старості
Новомирський Віталій Карпо-
вич, 20 р., українець, робітник, 
10.06.1933 р., від висипного тифу
Нюшкіна Тетяна Савеліївна, 
65 р., українка, домогосподарка, 
20.07.1933 р., від старості
Обедников Валентин Пав-
лович, 5 р., українець, дитина, 
27.04.1933 р., від дитячої хвороби
Обраміров Віктор Петрович, 
25 днів, українець, дитина служ-
бовця, 20.06.1933 р., від немов-
лячого
Обушков Денис Андрійович, 
77 р., українець, пенсіонер, 
04.03.1933 р., від декомпенсова-
ного міокардиту
Огарко Григорій Васильо-
вич, 79 р., українець, на утри-
манні службовця залізниці, 
20.01.1933 р., від старечої слаб-
кості, аритмії та склерозу
Огнивенко Марина Яківна, 59 р., 
українка, на утриманні робітника, 
30.10.1933 р., від вади серця
Олейников Григорій Макаро-
вич, 73 р., українець, на утри-
манні робітника, 08.12.1932 р., 
від старості 
Олейниченко Марія Калістра-
тівна, 38 р., українка, на утри-
манні службовця, 03.02.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Олексієнко Віктор Захаро-
вич, 10 днів, українець, дитина, 
20.11.1932 р., слабкий від народ-
ження
Олексієнко Ганна Захарівна, 
4 р., українка, дитина робітника, 
04.11.1933 р., від дифтериту
Олива Володимир Трохимович, 
10 р., українець, дитина робітни-
ка, 17.01.1933 р., від менінгіту
Олійник Григорій Васильо-
вич, 58 р., українець, робітник, 
25.04.1933 р., від вади серця
Олійник Мусій Савович, 
97 р., українець, на утриманні, 
12.04.1932 р., від старості
Олійников Григорій Йосипо-
вич, 67 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.05.1933 р.

Олійников Григорій Мокійо-
вич, 44 р., українець, робітник, 
31.05.1933 р., від висипного тифу
Олійников Мокій Йосипович, 
73 р., українець, на утриманні ро-
бітника залізниці, 06.01.1933 р., 
від старечої слабкості
Олійников Олексій Григоро-
вич, 21 р., українець, робітник, 
27.02.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Олійникова Зінаїда Яківна, 
45 р., українка, санітарка в будин-
ку немовлят, 29.07.1933 р., від ен-
териту та виснаження
Олійниченко Олександр Федо-
тович, 75 р., українець, службо-
вець, 16.07.1933 р., від старечого 
маразму
Олійниченко Феодосій Олек-
сандрович, 45 р., українець, 
робітник, 01.09.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Онопченко Катерина Олексіїв-
на, 60 р., українка, на утриманні, 
24.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Онупрієнко Ольга Єгорівна, 
36 р., українка, службовець, 
11.06.1933 р., від висипного тифу
Опарина Євгенія Іванівна, 70 р., 
українка, соцстан не вказано, 
16.02.1933 р., від запалення че-
ревної порожнини
Опарина Надія Яківна, 1 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 27.07.1933 р., від слабкості 
Оранська Євдокія Андріївна, 
57 р., українка, пенсіонерка, 
24.02.1933 р., від вади серця та 
шлунково-кишкового розладу
Ординська Марія Василівна, 
78 р., українка, пенсіонерка, 
29.01.1932 р., від запалення ле-
генів
Ординський Симеон Васильо-
вич, 70 р., українець, пенсіонер, 
04.05.1932 р., від старості
Осадчий Макар Федоро-
вич, 53 р., українець, робітник, 
28.05.1933 р., від висипного тифу
Осадчий Олексій Олексійо-
вич, 55 р., українець, робітник, 
03.08.1933 р., від висипного тифу
Осипов Іван Спиридонович, 
71 р., українець, на утриманні, 
10.05.1932 р., від виснаження



549

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Осипова Єлизавета Федорівна, 
60 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 18.09.1933 р., від висип-
ного тифу та слабкості серцевої 
діяльності
Павлов Едуард Петрович, 8 р., 
росіянин, дитина службовця, 
02.06.1933 р., від травми голови
Паєвська Марія Станіславів-
на, 58 р., латвійка, пенсіонерка, 
14.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пазюрич Йосип Васильович, 
51 р., українець, службовець, 
04.10.1932 р., від крововиливу 
у мозок
Папін Володимир Григоро-
вич, 24 р., українець, робітник, 
02.04.1933 р., від висипного тифу
Папін Григорій Федотович, 
58 р., українець, робітник, 
30.07.1933 р., від кривавого про-
носу
Папін Федір Васильович, 70 р., 
українець, робітник Коопптаху, 
08.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Папков Олександр Васильо-
вич, 53 р., українець, робітник, 
13.08.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Папкова Євдокія Герасимівна, 
72 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 04.03.1933 р., 
від старечої слабкості
Парленко Сергій Антонович, 
80 р., українець, пенсіонер, 
26.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Партиненко Марія Яківна, 82 р., 
українка, на утриманні робітника 
залізниці, 12.02.1933 р., від ста-
рості
Партиненко Феодосія Степа-
нівна, 35 р., українка, на утриман-
ні, 12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пархоменко Валентина Григо-
рівна, 1 р., українка, дитина ро-
бітника, 28.08.1932 р., від проносу
Пастушенко Борис Григорович, 
10 р., українець, дитина робітни-
ка, 15.02.1933 р., від запалення 
легенів
Паточкина Раїса Олексіївна, 
48 р., українка, службовець, 
27.06.1933 р., від висипного тифу
Пашута Юхим Михайлович, 
50 р., українець, службовець, 
03.04.1932 р., від вади серця

Пелещенко Ганна Андріївна, 
75 р., українка, пенсіонерка, 
25.10.1933 р., від старечого ма-
разму
Пелих Дмитро Сергійович, 
60 р., українець, робітник, 
23.03.1933 р., від вади серця
Пелих Марія Якимівна, 94 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 08.04.1933 р.
Перевозчиков Гаврило Олексі-
йович, 51 р., росіянин, робітник, 
17.07.1933 р., від висипного тифу
Перепелиця Наталія Максимів-
на, 64 р., українка, домогоспо-
дарка, 29.05.1933 р., від туберку-
льозу
Перепелиця Федот Павло-
вич, 66 р., українець, робітник, 
12.09.1932 р., від раку шлунка
Петренко Григорій Іванович, 
53 р., українець, робітник на за-
лізниці, 26.02.1933 р., від раку 
шлунка
Петриченко Ісак Іванович, 49 р., 
українець, робітник, 05.06.1933 р., 
від дизентерії
Петров Опанас Степано-
вич, 58 р., українець, робітник, 
08.02.1933 р., від висипного тифу
Петров Степан Хомич, 1 р., 
українець, дитина робітника, 
11.10.1932 р., від проносу
Петропальський Олександр 
Іванович, 54 р., росіянин, пенсі-
онер, 15.12.1933 р., від слабкості 
серцевої діяльності
Петухов Віктор Васильович, 
1 міс., українець, дитина службов-
ця, 08.07.1932 р., від проносу
Пирогов Іван Данилович, 7 міс., 
українець, дитина службовця, 
10.03.1933 р., від кашлюку
Писаревська Варвара Мусіївна, 
54 р., українка, соцстан не вказа-
но, 28.09.1932 р., від раку шлунка
Писаренко Зоя Павлівна, 3 р., 
українка, дитина робітника, 
18.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Писаренко Олександр Павло-
вич, 6 р., українець, дитина робіт-
ника, 20.07.1932 р., від запалення 
легенів
Плевака Іван Павлович, 66 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 23.03.1933 р., від вади серця
Плужник Володимир Микола-
йович, 1 р., українець, дитина, 
23.07.1933 р., від дизентерії

Плющ Олександр Демидо-
вич, 75 р., українець, пенсіонер, 
18.02.1933 р., від паралічу серця
Повелиця Макар Пантелей-
монович, 70 р., українець, 
на утриманні робітника залізниці, 
05.04.1933 р., від старості
Повелиця Михайло Пантелійо-
вич, 48 р., українець, робітник, 
04.06.1933 р., від висипного тифу
Погорілова Катерина Іва-
нівна, 75 р., українка, швачка, 
10.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Погрібняк Андрій Миколайо-
вич, 60 р., українець, робітник, 
18.08.1933 р., від вади серця
Погрібняк Віталій Кирилович, 
9 міс., українець, дитина червоно-
армійця, 23.11.1933 р., від крупу 
горла
Погрібняк Григорій Якимо-
вич, 70 р., українець, робітник, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Єфросинія Мусіїв-
на, 60 р., українка, на утриманні 
службовця, 07.08.1933 р., від ди-
зентерії
Погрібняк Захар Петрович, 
29 р., українець, робітник, 
16.05.1933 р., від туберкульозу
Погрібняк Зоя Іванівна, 2 тиж-
ні, українка, дитина робітника, 
02.03.1933 р., від природної кво-
лості
Погрібняк Інна Кирилівна, 
1 міс., українка, дитина служ-
бовця, 29.04.1932 р., від набряку 
легенів
Погрібняк Лев Данилович, 
66 р., українець, пенсіонер, 
28.06.1933 р., від грипу
Погрібняк Марія Федорівна, 
77 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 24.02.1932 р., від серцевої 
слабкості
Погрібняк Марія Феодосі-
ївна, 6 р., українка, дитина, 
02.10.1932 р., від скарлатини
Погрібняк Опанас Андрійо-
вич, 35 р., українець, робітник, 
18.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Погрібняк Парасковія Андрі-
ївна, 43 р., українка, робітниця, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Погуляй Митрофан Степано-
вич, 65 р., українець, робітник 
радгоспу, 25.01.1933 р., від ста-
речої слабкості
Погуляй Раїса Денисівна, 1 р., 
українка, дитина, 25.07.1933 р., 
від дизентерії
Подлужна Єпистима Трохимів-
на, 85 р., українка, на утриманні 
робітниці, 16.06.1933 р., від ста-
рості
Позднякова Федора Василів-
на, 53 р., українка, на утриманні, 
02.08.1933 р., від паралічу серця
Поколенко Михайло Логвино-
вич, 50 р., українець, службовець, 
22.09.1933 р., від висипного тифу
Полетика Борис Мелентійович, 
48 р., українець, службовець, 
11.10.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Половников Семен Андрійо-
вич, 49 р., росіянин, робітник, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Положенко Антоніна Михайлів-
на, 23 р., українка, на утриманні 
робітника, 25.05.1932 р., від вади 
серця
Полозов Степан Артемо-
вич, 47 р., українець, робітник, 
01.07.1933 р., від вади серця
Поляков Сергій Семено-
вич, 60 р., українець, селянин, 
07.05.1933 р., від паралічу серця
Пономарев Кіндрат Андрійо-
вич, 64 р., українець, на утриманні 
робітника залізниці, 07.03.1933 р., 
самогубство через повішення
Пономарев Леонід Никаноро-
вич, 25 р., українець, робітник, 
09.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Пономарев Митрофан Дмитро-
вич, 47 р., українець, робітник 
на залізниці, 10.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Пономарева Агафія Михайлів-
на, 50 р., українка, робітниця, 
19.06.1933 р., від голоду
Пономарева Лідія Василівна, 
7 р., українка, дитина робітника, 
31.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономарева Ніна Митрофанів-
на, 7 міс., українка, дитина робіт-
ника, 06.03.1933 р., від природної 
кволості

Пономарева Оксана Володи-
мирівна, 1 р., українка, дитина 
робітника, 29.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарева Ольга Дмитрівна, 
7 р., українка, дитина робітниці, 
23.07.1933 р., від вади серця
Поп Луїза Фрідріхівна, 7 міс., 
німкеня, дитина робітника заліз-
ниці, 24.05.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Попов Володимир Григорович, 
2 р., українець, дитина робітника, 
07.03.1932 р., від скарлатини
Попова Ганна Костянтинівна, 
48 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 15.12.1933 р., від висип-
ного тифу
Попова Євдокія Микитівна, 
71 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 02.11.1932 р., потонула
Попова Марія Никифорівна, 
56 р., українка, пенсіонерка, 
01.07.1933 р., від старості
Поповський Григорій Андрійо-
вич, 68 р., українець, робітник, 
08.09.1933 р., від вади серця
Посохов Василь Іванович, 80 р., 
українець, на утриманні робітни-
ці, 11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Потапенко Марія Антонівна, 
84 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 20.06.1932 р., від старості
Потапов Тихін Іванович, 45 р., 
росіянин, робітник, 21.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Поташов Михайло Васильо-
вич, 72 р., українець, пенсіонер, 
23.12.1932 р., від старості 
Потрохов Григорій Дмитрович, 
20 р., українець, учень залізнично-
го депо, 16.12.1932 р., від слабко-
сті серця
Прасолов Кузьма Йосипо-
вич, 60 р., українець, робітник, 
10.06.1933 р., від виснаження
Прасолова Парасковія Абра-
мівна, 48 р., українка, на утри-
манні робітника, 12.03.1933 р., 
від виснаження через шлунковий 
розлад
Прилевський Гнат Лаврентійо-
вич, 32 р., українець, робітник на 
залізниці, 21.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Приходченко Іван Євтихійо-
вич, 60 р., українець, пенсіонер, 
03.01.1933 р., від міокардиту

Прокопов Григорій Івано-
вич, 60 р., росіянин, робітник, 
23.05.1933 р., від вади серця
Протопопова Любов Іванівна, 
50 р., українка, на утриманні свя-
щеннослужителя, 15.05.1932 р., 
від хвороби серця
Прохорова Неоніла Костянти-
нівна, 3 міс., росіянка, дитина 
службовця, 09.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Проценка Марія Миколаївна, 
6 р., українка, дитина службовця, 
08.07.1932 р., від туберкульозу 
органів черевної порожнини
Проценко Ганна Дмитрівна, 
36 р., українка, службовець, 
21.05.1932 р., повісилася
Проценко Ганна Петрівна, 22 р., 
українка, робітниця, 27.07.1933 р., 
від тифу
Проценко Микола Борисо-
вич, 22 р., українець, робітник, 
17.07.1933 р., самогубство
Проценко Семен Михайло-
вич, 60 р., українець, робітник, 
19.07.1933 р., від вади серця
Прощенко Олена Іванівна, 
27 р., українка, на утриманні, 
12.07.1933 р., від тифу
Прун Йосип Никанорович, 63 р., 
українець, робітник, 07.08.1933 р., 
від раку шлунка
Пряхін Яків Арсентійович, 53 р., 
українець, робітник, 23.04.1933 р., 
від тифу
Путренко Володимир Пили-
пович, 15 р., українець, дитина, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Путренко Пилип Герасимо-
вич, 63 р., українець, службо-
вець на залізниці, 15.08.1933 р., 
від раку шлунка
Радченко Дем’ян Тимофійович, 
63 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 03.09.1933 р., від старе-
чого маразму
Радченко Дмитро Петро-
вич, 32 р., українець, робітник, 
18.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Радченко Катерина Савелівна, 
90 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 22.09.1932 р., від старості
Рапійова Катерина Прокопів-
на, 26 р., українка, на утриманні, 
23.08.1933 р., від вади серця
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Рачицький Володимир Ілліч, 
3 р., українець, дитина робітника, 
24.07.1933 р., від проносу
Рейка Григорій Трохимович, 
78 р., українець, на утриманні, 
03.09.1932 р., від запалення грижі
Реуцька Євгенія Іванівна, 
65 р., українка, домогосподарка, 
03.08.1933 р., від водянки
Реуцька Мотрона Петрівна, 
90 р., українка, на утриманні, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рециборський Іван Трохимо-
вич, 67 р., українець, робітник, 
07.04.1933 р., від вади серця
Решетняк Борис Опанасович, 
11 міс., українець, дитина ро-
бітника, 15.07.1933 р., від кору 
з ускладненням на кишковому 
тракті
Решетняк Борис Романо-
вич, 47 р., українець, робітник, 
08.06.1933 р., від висипного тифу
Решетняк Варвара Йосипівна, 
4 р., українка, дитина робітника, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Ганна Опанасівна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 28.07.1933 р., від старе-
чого маразму
Решетняк Георгій Васильович, 
3 р., українець, дитина робітниці, 
15.07.1933 р., від коліту
Решетняк Григорій Йосипо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Єфросинія Іванів-
на, 44 р., українка, на утриманні 
службовця, 19.06.1932 р., від вади 
серця
Решетняк Іван Йосипович, 
11 р., українець, дитина робітни-
ка, 23.04.1933 р., від катару киш-
ківника
Решетняк Іван Самійлович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Решетняк Леонід Михайлович, 
13 р., українець, на утриманні 
робітника, 23.04.1932 р., від епі-
лепсії
Решетняк Марфа Тарасівна, 
1 р., українка, дитина службовця, 
30.03.1932 р., від немовлячого

Решетняк Мотрона Несторівна, 
70 р., українка, домогосподарка, 
25.10.1932 р., від старості
Решетняк Опанас Євграфович, 
27 р., українець, робітник на за-
лізниці, 11.06.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Решетняк Пантелій Миколайо-
вич, 50 р., українець, робітник, 
20.03.1933 р., від вади серця
Решетняк Тетяна Пантеліїв-
на, 18 р., українка, студентка, 
14.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Решетняк Харитина Іванівна, 
24 р., українка, на утриманні, 
20.11.1933 р., від паралічу серця
Рибалка Сергій Карпович, 50 р., 
українець, робітник, 20.02.1933 р., 
від слабкості серця
Рижевський Федір Корнійо-
вич, 72 р., українець, пенсіонер, 
23.05.1933 р., від вади серця та 
старечої дряхлості
Різниченко Яким Мусійович, 
70 р., українець, безробітний, 
23.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Ріпка Аліна Петрівна, 1 р., укра-
їнка, дитина, 28.09.1933 р., від ту-
беркульозного менінгіту
Ріпка Віра Марківна, 18 р., укра-
їнка, на утриманні, 19.07.1933 р., 
від тифу
Ріпка Клавдія Матвіївна, 37 р., 
українка, на утриманні робітника, 
22.03.1933 р., від перитоніту
Ріпка Марко Родіонович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.05.1933 р., від вади серця
Рогальський Олексій Степано-
вич, 76 р., українець, на утриман-
ні, 09.07.1933 р., від старості
Рожков Мирон Павлович, 
58 р., українець, на утриманні, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Романов Петро Терентійо-
вич, 38 р., росіянин, студент, 
26.05.1933 р., від висипного тифу
Романцова Ксенія Осипівна, 
43 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 11.11.1932 р., від вади 
серця
Романцова Павлина Ларіонів-
на, 36 р., білоруска, на утриманні 
робітника, 19.11.1933 р., причину 
смерті не вказано

Рочняк Алла Єгорівна, 3 міс., 
українка, дитина робітника, 
14.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Євдокія Михайлівна, 
100 р., українка, на утриманні, 
19.07.1932 р., від старості
Рочняк Лідія Максимівна, 78 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.08.1932 р., від ревматизму
Рочняк Петро Іванович, 90 р., 
українець, на утриманні робітника, 
08.08.1932 р., від старості
Рубан Єгор Васильович, 66 р., 
українець, робітник, 10.06.1933 р., 
від виснаження
Рудаков Федір Тимофійо-
вич, 41 р., українець, робітник, 
02.07.1933 р., самогубство через 
повішення
Руденко Павло Андрійович, 
71 р., українець, на утриманні 
службовця, 31.03.1933 р., від ста-
речої слабкості
Рудинський Онисим Галактіо-
нович, 53 р., росіянин, робітник, 
16.08.1932 р., від запалення оче-
ревини
Рудинський Онисим Лактіоно-
вич, 63 р., українець, робітник, 
16.08.1932 р., від перитоніту
Рунова Олександра Іванівна, 
65 р., росіянка, на утриманні ро-
бітниці, 30.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рябокінь Борис Іванович, 35 р., 
українець, робітник, 11.09.1933 р., 
від малярії та жовтухи
Сабініна Марія Петрівна, 22 р., 
українка, робітниця, 31.08.1932 р., 
потрапила під потяг
Савельєв Георгій Георгійо-
вич, 44 р., українець, робітник, 
21.04.1932 р., від вади серця 
та туберкульозу
Савельєв Іван Вікторович, 
82 р., українець, на утриманні, 
15.09.1933 р., від старечого ма-
разму
Савинов Валентин Тимофійо-
вич, 5 р., українець, дитина служ-
бовця, 04.09.1933 р., від запален-
ня легенів
Савинов Федір Никифоро-
вич, 63 р., українець, робітник, 
18.09.1932 р., повісився
Савченко Ганна Миколаївна, 
8 р., українка, дитина робітника, 
13.08.1933 р., від гострого висна-
ження



552

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Савченко Лев Миколайович, 
10 р., українець, дитина робітни-
ка, 04.07.1933 р., від виснаження
Садовська Єфросинія Федорів-
на, 60 р., українка, на утриманні 
службовця, 26.05.1933 р., від тифу
Садовська Олександра Петрів-
на, 1 р., українка, дитина робітни-
ка, 11.09.1932 р., від проносу
Садовський Андрій Олексан-
дрович, 80 р., українець, на утри-
манні, 02.07.1933 р., від старості
Самарин Гліб Ігорович, 3 дні, 
українець, дитина, 26.01.1933 р., 
слабкий від народження
Санін Іван Іванович, 55 р., 
українець, соцстан не вказано, 
10.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сахаров Мар’ян Іванович, 31 р., 
українець, робітник, 09.07.1933 р., 
від висипного тифу
Свиридова Марія Григорівна, 
90 р., українка, соцстан не вказа-
но, 08.01.1933 р., від старості
Світличний Георгій Микито-
вич, 61 р., українець, робітник, 
29.05.1932 р., від вади серця
Селиванський Григорій Леон-
тійович, 58 р., українець, службо-
вець, 31.05.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Семашко Михайло Вікторо-
вич, 57 р., українець, робітник, 
13.01.1932 р., помер внаслідок 
операції
Семененко Віктор Павлович, 
11 міс., українець, дитина робіт-
ниці, 05.01.1933 р., від кору
Семененко Володимир Івано-
вич, 4 р., українець, дитина робіт-
ника, 15.03.1933 р., від розладу 
шлунка через недоїдання
Семененко Захар Петро-
вич, 20 р., українець, робітник, 
11.05.1933 р., від висипного тифу
Семененко Парасковія Васи-
лівна, 65 р., українка, на утри-
манні, 18.07.1933 р., від зупинки 
серця та виснаження
Сєрова Тетяна Федорівна, 
58 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 04.10.1933 р., від саркоми 
грудної клітки
Сидоренко Олександр Мико-
лайович, 3 р., українець, дитина 
робітника, 09.03.1932 р., від запа-
лення легенів

Сидоренко Юхим Севастяно-
вич, 63 р., українець, пенсіонер, 
22.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Сизонов Василь Васильо-
вич, 22 р., українець, робітник, 
17.08.1933 р., від слабкості серця
Сизонов Василь Омеляно-
вич, 55 р., українець, робітник, 
30.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сизонов Володимир Овді-
йович, 1 р., українець, дитина, 
09.08.1933 р., від дизентерії
Сизонов Іван Семенович, 21 р., 
українець, робітник, 22.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сизонов Іван Федорович, 
26 р., українець, службовець, 
05.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Сизонов Микола Омеляно-
вич, 36 р., українець, робітник, 
22.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Сизонов Сергій Омеляно-
вич, 36 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
20.05.1933 р.
Сизонова, ім’я та по батько-
ві не вказано, 99 р., українка, 
на утриманні, 12.07.1933 р., 
від старості
Сизонова Варвара Олексан-
дрівна, 60 р., українка, на утри-
манні, 1933 р., від тифу
Сизонова Ганна Архипівна, 
47 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 26.07.1932 р., від раку 
шлунка
Сизонова Євгенія, 27 р., укра-
їнка, на утриманні, 29.08.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Сизонова Євдокія Андріївна, 
75 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 14.03.1933 р., від старечої 
слабкості
Сизонова Лариса Васи-
лівна, 2 р., українка, дитина, 
28.05.1933 р., від тифу
Сизонова Марія Захарів-
на, 25 р., українка, робітниця, 
13.09.1933 р., від дистрофії
Сизонова Марія Михайлів-
на, 25 р., українка, робітниця, 
25.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Сизонова Марія Яківна, 
18 р., українка, на утриманні, 
01.03.1933 р., від слабкості серця

Сизонова Тетяна Григорівна, 
90 р., українка, на утриманні, 
12.07.1933 р., від старості
Силькова Світлана, 2 р., 
українка, дитина службовця, 
08.06.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Синько Андрій Андрійович, 
23 р., українець, робітник, 
19.10.1933 р., від туберкульозу
Синько Андрій Фадейович, 
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.04.1933 р., від тубер-
кульозу
Сиром’ятникова Євдокія Ро-
манівна, 80 р., українка, соцстан 
не вказано, 06.02.1933 р., від ста-
рості
Ситіна Ганна Іллівна, 22 р., укра-
їнка, робітниця, 01.06.1933 р., 
від туберкульозу
Ситник Григорій Семено-
вич, 3 р., українець, дитина, 
19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Олексій Володимиро-
вич, 76 р., українець, на утриман-
ні, 15.07.1933 р., від старості
Ситникова Лукерія Миколаїв-
на, 74 р., українка, пенсіонерка, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сичова Марина Григорівна, 
75 р., українка, на утриманні, 
25.06.1933 р., від старості
Скляр Гаврило Михайло-
вич, 36 р., українець, робітник, 
01.09.1932 р., від туберкульозу
Скляр Людмила Гаврилів-
на, 10 міс., українка, дитина, 
28.02.1933 р., від паралічу серця
Склярова Єфросинія Порфирів-
на, 17 р., українка, службовець, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Марія Омелянівна, 
33 р., українка, на утриманні, 
05.04.1933 р., від менінгіту
Слабкий Володимир Карпович, 
53 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 07.04.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Слабкий Іван Володимирович, 
20 р., українець, безробітний, 
02.05.1933 р., від виснаження ор-
ганізму
Слюсарев Григорій Степано-
вич, 43 р., українець, робітник, 
04.09.1933 р., від висипного тифу
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Слюсарева Варвара Мусіїв-
на, 58 р., українка, робітниця, 
11.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сміла Василина Петрівна, 
60 р., українка, безпритульна, 
17.10.1933 р., від старості
Сморшко Марія Федорівна, 
90 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., від старості
Сморшко Митрофан Юхимо-
вич, 59 р., українець, робітник, 
07.09.1932 р., потрапив під потяг
Сморшко Олена Миколаївна, 
75 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 31.07.1933 р., від старості
Сморшко Тетяна Федорівна, 
50 р., українка, соцстан не вказа-
но, 25.04.1933 р., від грипу
Соболєва Марія Дмитрівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні, 10.07.1933 р., від тифу
Соболєва Марія Петрівна, 
20 р., українка, домогосподарка, 
15.07.1933 р., від тифу
Соболь Любов Семенівна, 
6 міс., українка, дитина робітника, 
06.07.1932 р., від крупозної пнев-
монії
Соболь Павло Якимович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
15.05.1932 р., від запалення киш-
ківника
Соболь Уляна, 55 р., українка, 
домогосподарка, 25.06.1933 р., 
від тифу
Соколова Віра Павлівна, 6 р., 
українка, дитина, 02.08.1933 р., 
від кривавого проносу
Соколова Неоніла Олексіївна, 
33 р., українка, на утриманні, 
03.08.1933 р., від ентериту
Солодкий Микола Семено-
вич, 23 р., українець, студент, 
02.01.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Солодкий Федір Кирилович, 
27 р., українець, службовець, 
18.06.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Соляник Вадим Федотович, 
28 р., українець, службовець, 
04.07.1933 р., від вади серця
Соляник Лукерія Лук’янівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні, 01.04.1932 р., від паралічу

Соляник Федір Карпович, 62 р., 
українець, на утриманні служ-
бовця, 15.05.1932 р., від старості 
та виснаження
Сопельников Мефодій Дани-
лович, 48 р., українець, робітник, 
11.04.1933 р., від гострого катару 
кишківника
Сопельникова Катерина Єго-
рівна, 6 р., українка, дитина ро-
бітника залізниці, 02.04.1933 р., 
від хвороби нирок
Сосипович Лев Степано-
вич, 72 р., білорус, пенсіонер, 
16.03.1932 р., від раку печінки
Сошенко Павлина Яківна, 
68 р., українка, на утриманні, 
10.09.1932 р., від крововиливу 
у мозок
Спанська Євпраксія Петрів-
на, 75 р., росіянка, на утриманні 
службовця, 24.07.1933 р., від ста-
речого маразму
Станкевська Марія Григорів-
на, 73 р., українка, пенсіонерка, 
13.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Сташко Анатолій Олександро-
вич, 20 днів, українець, дитина 
робітника, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стекляров Микола Федорович, 
8 р., українець, дитина робітника, 
11.01.1933 р., від запалення моз-
кової оболонки
Стекляров Михайло Петрович, 
85 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 04.03.1933 р., від старе-
чої слабкості
Степовик Венедикт Порфиро-
вич, 57 р., українець, службовець, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стеценко Василь Опанасо-
вич, 63 р., українець, робітник, 
21.12.1933 р., від гострого вис-
наження та слабкості серцевої 
діяльності
Стороженко Єфросинія Вікто-
рівна, 86 р., українка, на утри-
манні робітника, 26.02.1932 р., 
від старості
Стороженко Феодосій Федо-
рович, 50 р., українець, робітник, 
12.04.1933 р., від вади серця
Стороженко Феодосій Федо-
тович, 45 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
28.04.1933 р.

Стрельник Віталій Борисович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
22.06.1932 р., від менінгіту
Стрельник Євдоким Андрійо-
вич, 78 р., українець, робітник, 
11.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Стрельников Захар Івано-
вич, 68 р., українець, робітник, 
10.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Стрельникова Євгенія Бори-
сівна, 1 міс., українка, дитина, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стрельникова Наталія Нилівна, 
80 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 18.11.1933 р., від старе-
чого маразму
Стрігуленко Ніна Семенівна, 
13 р., українка, дитина службов-
ця, 13.04.1933 р., від запалення 
мозкової оболонки та паралічу 
дихальних шляхів
Сумін Микола Юхимович, 67 р., 
українець, робітник, 04.08.1933 р., 
від дистрофії
Суміна Лариса Олександрівна, 
вік не вказано, українка, дитина, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасов Василь Михайлович, 
8 р., українець, дитина робітника, 
07.07.1933 р., від виснаження
Тарасов Віктор Дмитрович, 1 р., 
українець, соцстан не вказано, 
09.10.1932 р., від туберкульозно-
го менінгіту
Тарасов Григорій Свиридович, 
3 міс., українець, дитина робітни-
ка, 02.03.1932 р., від слабкості
Тарасов Іван Михайлович, 6 р., 
українець, дитина робітника, 
10.05.1933 р., від голоду
Тарасов Михайло Дем’яно-
вич, 42 р., українець, робітник, 
08.06.1933 р., від виснаження
Тарасов Федот Михайло-
вич, 19 р., українець, робітник, 
18.05.1933 р., від виснаження
Тарасова Агафія Петрів-
на, 40 р., українка, робітниця, 
14.05.1933 р., від виснаження
Тарасова Марія Михайлівна, 
11 р., українка, дитина робітника, 
20.05.1933 р., від виснаження
Тарасова Феодосія Михайлів-
на, 23 р., українка, на утриманні, 
10.05.1932 р., від вади серця
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Татаркін Андрій Семенович, 
80 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 26.04.1932 р., від старості
Татьянченко Зінаїда Григорів-
на, 44 р., українка, на утриманні 
робітника, 26.04.1932 р., від вади 
серця
Твердохліб Софія Іванівна, 
71 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 08.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Творонович Устин Павлович, 
67 р., українець, пенсіонер, 
01.06.1933 р., від гнійного плев-
риту
Терехова Марія Іванівна, 52 р., 
українка, робітниця, 19.07.1933 р., 
від висипного тифу
Терещенко Анатолій Григоро-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
18.12.1933 р., від вродженої слаб-
кості
Терещенко Степан Михайло-
вич, 69 р., українець, робітник, 
11.04.1933 р., від голоду та слаб-
кості серцевої діяльності
Теркулов Василь Макаро-
вич, 48 р., татарин, робітник, 
06.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Тимофєєв Анатолій, 3 р., 
росіянин, дитина робітника, 
06.08.1933 р., від туберкульозу
Тимофєєв Олександр Микола-
йович, 11 міс., росіянин, дитина 
робітника, 04.04.1933 р., від каш-
люку
Тимофєєва Марфа Єгорівна, 
29 р., українка, пенсіонерка, 
08.02.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Тихоненко Іван Трохимович, 
59 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 12.03.1933 р., від вади серця
Тихоненко Феодосія Федо-
рівна, 80 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
09.03.1932 р., від старості
Ткаленко Порфирій Іванович, 
49 р., українець, робітник Союз-
хліба, 08.10.1933 р., від запалення 
нирок
Ткаля Яків Андрійович, 39 р., 
українець, бригадир радгоспу, 
02.06.1933 р., від висипного тифу
Ткач Григорій Степанович, 
33 р., українець, пенсіонер, 
26.09.1932 р., від туберкульозу 
легенів

Ткаченко Максим Васильович, 
53 р., українець, службовець на 
залізниці, 07.06.1933 р., від ви-
сипного тифу
Ткаченко Тимофій Семенович, 
28 р., українець, робітник на за-
лізниці, 05.05.1933 р., загинув в 
аварії
Ткачов Степан Данилович, 
3 р., українець, дитина кустаря, 
02.07.1932 р., від хвороби 
Ткачова Ірина Степанівна, 26 р., 
українка, на утриманні службовця, 
20.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Токарев Павло Іванович, 45 р., 
українець, робітник, 08.07.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Толдаєва Олександра Василів-
на, 85 р., українка, на утриманні 
робітника, 15.08.1933 р., від ста-
речого виснаження
Третяк Максим Тимофійо-
вич, 64 р., українець, робітник, 
11.02.1933 р., від слабкості серця
Третяк Нонна Іванівна, 4 міс., 
українка, дитина робітника, 
05.01.1933 р., від кору після запа-
лення легенів
Труфанова Любов Іванів-
на, 58 р., українка, вчителька, 
13.05.1933 р., від тифу
Тур Анатолій Дмитрович, 2 р., 
українець, дитина робітника, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тур Володимир Миронович, 
12 р., українець, дитина робітни-
ка, 07.06.1933 р., від проносу
Тур Горпина Павлівна, 50 р., 
українка, на утриманні робітника, 
17.07.1933 р., від вади серця
Тур Леонід Васильович, 7 міс., 
українець, дитина службовця, 
21.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тур Микола Миронович, 15 р., 
українець, учень, 18.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Тур Микола Петрович, 2 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 19.09.1932 р.
Тур Михайло Петрович, 40 р., 
українець, робітник, 22.04.1932 р., 
від туберкульозу
Тур Олексій Максимович, 70 р., 
українець, на утриманні робітника, 
11.01.1933 р., від раку губи

Тур Степанида Іванівна, 
85 р., українка, на утриманні, 
15.11.1932 р., повісилася
Тур Федот Васильович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
19.08.1933 р., від гострого енте-
роколіту
Тутов Іван Михайлович, 55 р., 
українець, робітник, 08.07.1933 р., 
від вади серця
Тюпало Пантелеймон Сергійо-
вич, 70 р., українець, пенсіонер, 
01.03.1933 р., від старечої слаб-
кості
Тюпало Парасковія Митрофа-
нівна, 33 р., українка, робітниця 
птахорадгоспу, 20.11.1932 р., 
від туберкульозу 
Тютюнник Григорій Герасимо-
вич, 47 р., українець, робітник цу-
крозаводу, 25.08.1933 р., від вади 
серця
Углик Пилип Якимович, 
62 р., українець, пенсіонер, 
24.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Удка Іван Андрійович, 
54 р., українець, службовець, 
01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Уколов Степан Тихонович, 22 р., 
українець, робітник, 17.04.1933 р., 
від слабкості серцевої діяльності
Уланова Клавдія Яківна, 6 міс., 
українка, дитина службовця, 
08.07.1932 р., від диспепсії
Усик Микола Спиридоно-
вич, 65 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
20.05.1933 р.
Устинова Ніна Павлівна, 1 р., 
українка, дитина робітника, 
16.12.1932 р., від кору
Федоренко Єгор Івано-
вич, 60 р., українець, робіт-
ник Кооппта ху, 02.03.1933 р., 
від слабкості серця
Федоров Василь Петро-
вич, 67 р., українець, робітник, 
23.08.1933 р., від водянки
Федорова Анастасія, 82 р., 
українка, соцстан не вказано, 
13.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Федорова Софія Павлів-
на, 76 р., українка, селянка, 
17.05.1933 р., від старості
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Федорченко Олександр Андрі-
йович, 79 р., українець, на утри-
манні службовця, 14.03.1933 р., 
від старечої слабкості
Федосєєв Яків Никифоро-
вич, вік не вказано, росіянин, 
на утриманні робітника залізниці, 
18.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Федосєєва Олександра Іванів-
на, 45 р., росіянка, пенсіонерка, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Філевська Марія Федорів-
на, 60 р., українка, робітниця, 
20.08.1933 р., від вади серця
Філіпова Марія Василівна, 53 р., 
українка, робітниця, 02.06.1933 р., 
від висипного тифу
Філонов Петро Миколайо-
вич, 37 р., росіянин, інвалід, 
22.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Філяєв Костянтин Миколайо-
вич, 27 р., українець, робітник, 
15.08.1932 р., від опіку всього тіла
Фінько Ганна Степанівна, 75 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 24.03.1933 р., 
від старості
Фінько Григорій Михайло-
вич, 29 р., українець, робітник, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фінько Петро Іванович, 
75 р., українець, на утриманні, 
06.04.1933 р., від старості
Фінько Текля Антонівна, 
60 р., українка, на утриманні, 
06.07.1933 р., від тифу
Фінько Яків Юхимович, 
67 р., українець, на утриманні, 
15.04.1933 р., від ревматизму
Фоменко Микола Іонович, 
26 р., українець, пенсіонер, 
31.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Харченко Дмитро Захарович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.05.1933 р., від тифу
Хаустов Устин Мусійович, 75 р., 
українець, робітник, 23.12.1932 р., 
від паралічу серця
Химиченко Ганна Іванівна, 4 р., 
українка, дитина, 20.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ходорова Євдокія Кирилів-
на, 52 р., українка, пенсіонерка, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Холодова Зоя Василівна, 1 р., 
росіянка, дитина службовця, 
06.06.1932 р., від запалення ле-
генів
Хомут Григорій Михайло-
вич, 78 р., українець, робітник, 
03.06.1933 р., від старості
Хорошко Данило Савелійович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.01.1933 р., від старо-
сті
Хорошко Пилип Данило-
вич, 27 р., українець, робітник, 
30.04.1933 р., від тифу
Хорошун Михайло Сергійович, 
23 р., українець, службовець, 
26.05.1933 р., вбито
Хорошун Яким Степанович, 
75 р., українець, домогосподар, 
22.04.1932 р., від старості 
Хоружа Ганна Євдокимівна, 
77 р., українка, пенсіонерка, 
21.08.1932 р., від старості
Хохотва Іван Якович, 27 р., укра-
їнець, робітник, 15.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Хрестопчук Харитон Якимо-
вич, 60 р., українець, пенсіонер, 
04.02.1932 р., від вади серця
Христик Ніна Валентинівна, 
1 тиждень, українка, дитина, 
29.09.1933 р., передчасно народ-
жена
Христич Іван Кирилович, 70 р., 
українець, на утриманні робітника, 
26.02.1932 р., від виснаження
Хухрянська Лукерія Терен-
тіївна, 80 р., українка, домогос-
подарка, вдова, 21.04.1933 р., 
від паралічу серця
Циба Валентин Никифорович, 
2 міс., українець, дитина робітни-
ка, 12.06.1932 р., від немовлячого
Циба Олександр Якович, 2 міс., 
українець, дитина службовця цен-
троспирту, 25.01.1933 р., від при-
родної кволості
Чабанна Надія Семенівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
27.11.1932 р., від кашлюку
Чабанний Тихон Ананійович, вік 
не вказано, українець, робітник, 
30.04.1933 р., від тифу
Чайка Тихін Олексійович, 43 р., 
українець, робітник цукрозаводу, 
08.01.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Чайкина Катерина Федорів-
на, 47 р., українка, робітниця, 
10.06.1933 р., від раку матки

Чаусовський Ілля Наумович, 
72 р., українець, на утриманні 
службовця, 15.01.1933 р., від ста-
речої слабкості
Чебанний Олег Іванович, 5 р., 
українець, дитина, 26.06.1933 р., 
від менінгіту
Чепіль Любов Хомівна, 20 р., 
українка, робітниця, 14.06.1933 р., 
від слабкості серця
Чепурко Любов Василівна, 
2 р., українка, дитина службовця 
цукрозаводу, 26.01.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Чепурко Семен Костянтинович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
29.02.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Чернов Володимир Антонович, 
72 р., українець, на утриманні 
службовця, 24.08.1933 р., від ста-
речого маразму
Чмихалов Павло Васильо-
вич, 56 р., українець, робітник, 
21.02.1932 р., від травми голови
Чорний Порфирій Івано-
вич, 35 р., українець, робітник, 
13.10.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Чорний Юрій Васильович, 
9 міс., українець, дитина робітни-
ка, 06.07.1932 р., від запалення 
мозкової оболонки
Чубенко Абрам Петрович, 66 р., 
українець, робітник, 09.08.1933 р., 
від вади серця
Чубенко Текля Іллівна, 35 р., 
українка, робітниця радгоспу, 
29.07.1933 р., від вади серця
Чумаченко Євстафій Спиридо-
нович, 67 р., українець, робітник, 
13.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Чураєвська Емілія Костянтинів-
на, 65 р., полька, на утриманні, 
04.11.1933 р., зарізана потягом
Чухліб Катерина Іванівна, 45 р., 
українка, на утриманні службовця, 
30.08.1933 р., від висипного тифу
Шавкова Парасковія Сергіївна, 
37 р., українка, домогосподарка, 
1933 р., від тифу
Шапка Валентина Петрівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
08.07.1932 р., від кору
Шапка Ілля Тимофійович, 80 р., 
українець, кустар, 26.02.1933 р., 
від старечої слабкості
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Шапка Марія Петрівна, 5 р., 
українка, дитина, 27.05.1933 р., 
від дитячого проносу
Шапка Олександр Андріяно-
вич, 19 р., українець, студент, 
21.11.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Шаповал Тимофій Логвинович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., від тифу
Шаповал Трохим Васильович, 
65 р., українець, на утриманні, 
20.07.1933 р., від старості
Шаповалов Дмитро Тимофійо-
вич, 75 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 28.02.1932 р., 
від старості
Шахова Марія Іванівна, 54 р., 
українка, на утриманні робітника, 
15.08.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Шаховцов Єгор Дмитрович, 
55 р., українець, робітник птахо-
ферми, 12.02.1933 р., від вади 
серця
Шевгота Неоніла Яківна, 77 р., 
українка, на утриманні службовця 
залізниці, 04.12.1933 р., від ста-
речого маразму
Шевгота Феодосія Іванівна, 
79 р., українка, на утриманні ро-
бітниці, 26.03.1933 р., від старечої 
слабкості
Шевляков Євдоким Романо-
вич, 59 р., українець, пенсіонер, 
10.05.1932 р., від вади серця
Шевченко Віктор Карпович, 
4 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 03.05.1933 р., від скар-
латини

Шепітько Андрій Петрович, 
105 р., українець, на утри-
манні службовця залізниці, 
26.02.1933 р., від старості
Шкарлет Микола Пилипович, 
5 міс., українець, дитина робітни-
ка, 25.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шкарлет Пилип Іванович, 30 р., 
українець, робітник, 08.05.1933 р., 
від дизентерії
Шмакова Зінаїда Спиридонів-
на, 27 р., українка, домогоспо-
дарка, 22.09.1932 р., від вогне-
пального поранення у голову
Шовгеніна Наталія Герасимів-
на, 84 р., українка, пенсіонерка, 
17.09.1932 р., від старості
Шовкова Олександра Іванівна, 
15 р., українка, дитина, 1933 р., 
від тифу
Шопін Никанор Іванович, 30 р., 
українець, соцстан не вказано, 
27.09.1932 р., повісився
Шопін Семен Дмитрович, 61 р., 
українець, робітник, 14.06.1933 р., 
від старечого маразму
Шопіна Аполлінарія Кіндратіїв-
на, 75 р., українка, на утриманні 
робітника, 18.03.1933 р., від ста-
речої слабкості
Шрамко Олена Дорофіївна, 
75 р., українка, на утриманні, 
11.03.1933 р., від паралічу серця
Штангей Наталія Андріївна, 
72 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 20.01.1933 р., від старечої 
слабкості

Шутько Трохим Гнатович, 58 р., 
українець, службовець на заліз-
ниці, 13.11.1933 р., від паралічу 
серця
Щербакова Ганна Іванівна, 
58 р., українка, на утриманні, 
12.06.1933 р., від вади серця
Щербань Федір Андрійович, 
76 р., українець, пенсіонер, 
30.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Юдін Олександр Володими-
рович, 2 р., українець, робітник, 
26.02.1932 р., від септичного міо-
кардиту
Юдіна Надія Іванівна, 3 р., 
українка, дитина робітника, 
15.11.1932 р., від запалення ле-
генів
Юдіна Тетяна Володимирівна, 
3 р., українка, дитина робітника, 
27.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Юрихов Михайло Григорович, 
57 р., українець, службовець, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юрихова Лідія Григорівна, 
2 р., українка, дитина службовця, 
13.10.1933 р., від скарлатини
Юрихова Марія Андріївна, 3 р., 
українка, дитина, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Яновський Іван Маркович, 29 р., 
українець, робітник, 21.03.1933 р., 
від вади серця
Ярмошенко Петро Йосипович, 
вік не вказано, українець, соцстан 
не вказано, 03.08.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

село Притулове 
(нині не існує)

та населені пункти Заборівка, Ківшарівка, Куклівка, Лотниківка
(на 1932–1933 рр. Притулівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 11 за 1932 р., справа № 34 за 1933 р.).

Бережна Єпистима Маркелів-
на, 48 р., українка, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Василь Маркович, 
71 р., українець, член колгоспу, 
23.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бурлуцька Тетяна Федорівна, 
79 р., українка, на утриманні, 
05.08.1933 р., від ентероколіту
Верескун Марфа Лук’янівна, 
68 р., українка, на утриманні, 
24.05.1933 р., від старості

Гаркава Марія Іванівна, 76 р., 
українка, на утриманні, 18.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гиренко Наталія Іванівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гиренко Устина Пилипівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
08.10.1932 р., від хвороби
Глушко Яків Микитович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гонтар Степан Маркович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гура Кузьма Федорович, 
35 р., українець, чорнороб, 
03.05.1933 р., від паралічу серця
Гура Марія Кузьмівна, 3 р., 
українка, дитина, 21.10.1932 р., 
від хвороби
Гура Надія Кузьмівна, 4 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 05.04.1933 р., причину смер-
ті не вказано
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Гура Наталія Сергіївна, 78 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.02.1933 р., від старості
Гура Неоніла Яківна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.09.1932 р., від хвороби
Гутник Микола Іванович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гутник Наталія Михайлівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанська Анастасія Лук’я-
нівна, 75 р., українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 15.06.1933 р., 
від старості
Дворічанська Олена Олексіїв-
на, 35 р., українка, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанська Онисія Матвіївна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанська Раїса Петрівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дворічанський Григорій Ілліч, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дворічанський Іван Ілліч, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанський Ілля Кирилович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанський Кузьма Хомич, 
50 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанський Микола Ілліч, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дворічанський Остап Іванович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дворічанський Федір Ілліч, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Дворічанський Федір Олек-
сандрович, 16 р., українець, 
учень, 05.03.1933 р., від тифу
Друшляк Наталія Макарівна, 
32 р., українка, робітниця на за-
лізниці, 02.04.1933 р., від висип-
ного тифу
Загнійко Андрій Данило-
вич, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загнійко Варвара Василівна, 
39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загнійко Данило Микитович, 
41 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загнійко Микита Прокопо-
вич, 72 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Андрій Юхимович, 41 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Василь Юхимович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Галина Степанівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Килина Андріївна, 55 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Любов Андріївна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Микола Захарович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Олексій Андрійо-
вич, 1 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Олексій Онуфрійо-
вич, 13 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Заїка Олексій Юхимович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.04.1933 р., від ста-
рості
Заїка Павло Юхимович, 62 р., 
українець, селянин, 05.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Заїка Раїса Миколаївна, 11 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 27.12.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Заїка Степан Єремійович, 83 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Яків Степанович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Замора Венера Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 29.06.1933 р., від рахіту
Ківшар Андрій Онуфрійович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.06.1933 р., від старо-
сті
Ківшар Віра Іванівна, 13 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Володимир Іванович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.06.1933 р., 
від кору
Ківшар Ганна Володимирів-
на, 10 міс., українка, дитина, 
18.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Євдокія Іванівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
24.05.1933 р., від старості
Ківшар Єгор Степанович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
11.02.1933 р., від хвороби
Ківшар Іван Макарович, 35 р., 
українець, робітник, 12.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ківшар Іван Михайлович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Іван Павлович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Іван Порфирович, 58 р., 
українець, селянин, 03.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Ківшар Катерина Кіндратів-
на, 78 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Макар Іовович, 77 р., 
українець, член колгоспу, 
11.05.1932 р., від хвороби
Ківшар Марія Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Марія Павлівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.08.1933 р., від черев-
ного тифу
Ківшар Микита Логвинович, 
70 р., українець, на утриманні, 
25.05.1933 р., від старості
Ківшар Мотрона Іванівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Павло Андрійович, 33 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Павло Григорович, 
1 міс., українець, дитина робіт-
ника залізниці, 18.10.1933 р., 
від тифу
Ківшар Павло Степанович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., від апендициту
Ківшар Петро Архипович, 
80 р., українець, на утриманні, 
04.05.1933 р., від старості
Ківшар Петро Іванович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.07.1932 р., від черевного тифу
Ківшар Петро Кирилович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Сергій Іванович, 22 р., 
українець, робітник на залізниці, 
12.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Мотрона Іудівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
18.05.1933 р., від старості
Кривич Ніна Федорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.10.1932 р., від хвороби

Кулага Тихін Тимофійович, 
70 р., українець, робітник, 
08.07.1932 р., від хвороби
Лотник Андрій Гордійович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лотник Ганна Наумівна, 38 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лотник Любов Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 20.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лотник Марія Іванівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лотник Мотрона Володи-
мирівна, 12 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лотник Мотрона Володимирів-
на, 30 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
03.06.1933 р.
Лотник Мотрона Герасимівна, 
79 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.03.1933 р., від ста-
рості
Лотник Олександр Івано-
вич, 6 р., українець, дитина, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лотник Пелагія Романівна, 
51 р., українка, на утриманні, 
14.05.1933 р., від тифу
Лотник Уляна Трохимівна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
21.10.1932 р., від хвороби
Лотник Яким Харитонович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мараховська Антоніна Сергіїв-
на, 4 р., українка, дитина робітни-
ка залізниці, 05.12.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Мараховська Антоніна Федотів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.10.1932 р., від хво-
роби
Мараховська Мотрона Карпів-
на, 33 р., українка, робітниця на 
залізниці, 04.04.1932 р., від хво-
роби
Мараховський Іван Івано-
вич, 5 р., українець, дитина, 
06.11.1933 р., від малярії

Мараховський Олександр Ми-
ронович, 60 р., українець, член 
колгоспу, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Гаврило Олексан-
дрович, 63 р., українець, член 
колгоспу, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Уляна Іванівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Андрій Ілліч, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., від малярії
Мірошниченко Ілля Васильо-
вич, 73 р., українець, селянин-
одно осібник, 15.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Носик Іван Вукович, 65 р., 
українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., від старості
Носик Іван Калістратович, 24 р., 
українець, селянин, 06.02.1933 р., 
від хвороби
Носик Іван Омелянович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Іван Свиридович, 64 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Іван Якович, 4 р., укра-
їнець, дитина, 29.04.1933 р., 
від висипного тифу
Носик Марія Марківна, 22 р., 
українка, виконроб на залізниці, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Марія Омелянівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Микола Омелянович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Носик Мотрона Овсіївна, 2 р., 
українка, дитина, 12.04.1932 р., 
від хвороби
Носик Мотрона Терентіїв-
на, 56 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Мусій Матвійович, 52 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Носик Олена Марківна, 16 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Порфир Васильович, 
74 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 15.04.1933 р., 
від старості
Носик Степан Пилипович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Тетяна Матвіївна, 43 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носик Хома Степанович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
14.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Пільгунова Оксана Архипівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
10.01.1932 р., від хвороби
Садовська Варвара Васи-
лівна, 15 р., українка, дитина, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Марія Василів-
на, 11 р., українка, дитина, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Григорій Іванович, 27 р., 
українець, робітник на залізниці, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Іван Фотійович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ткаченко Клавдія Іванівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ткаченко Марія Павлівна, 56 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Микола Гаврилович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 26.07.1932 р., від хвороби
Ткаченко Семен Фатьянович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.03.1933 р., від старості
Чумак Микола Михайло-
вич, 1 р., українець, дитина, 
22.04.1933 р., від бронхіту
Чумак Парасковія Михайлівна, 
2 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 13.08.1932 р., від хво-
роби

Глушківська сільська рада

село Глушківка 
та населений пункт Животівка

(на 1932–1933 рр. Глушківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 8 за 1932 р., справа № 21 за 1933 р.).

Беседіна Катерина Прокопів-
на, 19 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Арсеній Юхимович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Євдокія Володимирів-
на, 63 р., українка, член колгоспу, 
22.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Євдокія Іванівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Олексій Іванович, 4 дні, 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.03.1932 р., від хворо-
би
Богатир Улян Степанович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Богатирьова Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.02.1932 р., від хворо-
би
Богатирьова Марія Василівна, 
31 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.03.1932 р., від хворо-
би

Бондар Андрій Григорович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.02.1932 р., від хвороби
Бондар Віра Павлівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Єлизар Романович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
09.11.1932 р., від хвороби
Бондар Микола Павлович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Михайло Єлизарович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.05.1933 р., від хвороби
Бондар Трохим Романович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борзило Микола Гнатович, 28 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.02.1932 р., повісився
Борисенко Варвара Федотівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.07.1932 р., 
від хвороби

Борисенко Микола Іванович, 
2 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.08.1932 р., 
від хвороби
Борисенко Олексій Федотович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 21.06.1932 р., 
від хвороби
Брунька Єфросинія Дем’янів-
на, 29 р., українка, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Брус Віра Василівна, 3 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
07.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Брус Ганна Григорівна, 33 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Брус Євген Микитович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Брус Іван Андрійович, 7 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бутенко Андрій Іванович, 2 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.02.1932 р., від хворо-
би
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Бутенко Григорій Трохимович, 
1 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бутенко Трохим Васильович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Величенко Федір Павлович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1932 р., від хвороби
Волкодав Ганна Іванівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гелун Євгенія Василівна, 
76 р., українка, на утриманні, 
25.12.1932 р., від старості
Гелун Максим Назарович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., від хвороби
Глушко Андрій Омелянович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Василь Степанович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.03.1933 р., від хвороби
Глушко Векла Степанівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Григорій Якович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Євдокія Андріївна, 3 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.11.1932 р., від хвороби
Глушко Іван Митрофанович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Іван Степанович, 17 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.03.1933 р., від хвороби
Глушко Ілля Михайлович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Лукерія Онуфріївна, 
59 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від старості
Глушко Микола Іванович, 5 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Митрофан Юрійович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.12.1932 р., від хвороби

Глушко Михайло Васильович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Олександр Леонідович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1932 р., від хвороби
Глушко Орина Яківна, 32 р., 
українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Сергій Павлович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
13.11.1932 р., від хвороби
Глушко Степан Іванович, 
8 міс., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.10.1932 р.
Глушко Тихін Харитонович, 
69 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1932 р., від хвороби
Глушко Федір Никанорович, 
17 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушкова Віра Микитівна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.03.1932 р., від хво-
роби
Гончаров Іван Трохимович, 
18 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 16.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Гончаров Степан Трохимович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончарова Орина Полікарпівна, 
42 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.03.1932 р., від хво-
роби
Жуков Лук’ян Денисович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жукова Ганна Миколаївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.12.1931 р., від хво-
роби
Жукова Олександра Микитів-
на, 49 р., українка, член колгоспу, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Антон Родіонович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Кардаш Антоніна Яківна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кардаш Артем Васильович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Варвара Олександрів-
на, 69 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Віра Сергіївна, 37 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Віра Яківна, 6 р., україн-
ка, дитина селянина-одно осібника, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Григорій Петро-
вич, 1 (2) р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
16.10.1932 р., від хвороби
Кардаш Григорій Федорович, 
3 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.03.1932 р., 
від хвороби
Кардаш Іван Якович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
31.08.1932 р., від хвороби
Кардаш Килина Василівна, 63 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.03.1932 р., від хвороби
Кардаш Кость Дорофійович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кардаш Марія Яківна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кардаш Марфа Леонтіївна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Микола Дорофійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.03.1933 р., 
від хвороби
Кардаш Наталія Антонівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кардаш Федір Васильович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Кардаш Яків Максимович, 34 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Григорій Климович, 
4 р., українець, дитина робітника, 
02.08.1932 р., від хвороби
Ківшар Павло Васильович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Яків Матвійович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.03.1933 р., від хвороби
Кобенко Іван Васильович, 74 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.06.1932 р., від старості
Кобенко Олександр Мико-
лайович, 5 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
15.07.1932 р., від хвороби
Кобенко Петро Васильович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кобенко Федос Іванович, 34 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковальов Григорій Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковальов Сергій Матвійович, 
61 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ковальова Клавдія Микитівна, 
2 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.08.1932 р., 
від хвороби
Ковальова Лідія Давидівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ковальова Лідія Іванівна, 10 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.07.1932 р., від хворо-
би
Ковальова Оксана Іванівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
20.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковальова Явдоха Никонорівна, 
78 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.08.1932 р., від хворо-
би

Ковальова Явдоха Павлівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Марфа Іванівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
15.03.1933 р., від хвороби
Колісник Микола Давидович, 
9 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.03.1933 р., від хвороби
Колісник Мотрона Іванівна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
21.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Кирило Омелянович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
07.03.1933 р., від хвороби
Концевич Левко Петрович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Лідія Володимирів-
на, 8 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Концевич Микола Пимонович, 
9 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.03.1932 р., 
від хвороби
Концевич Наталія Вікторівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
05.03.1933 р., від хвороби
Концевич Устина Карпівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Харитон Іванович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Яків Михейович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красногруд Векла Михеївна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красногруд Наум Максимович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красногруд Тимофій Наумович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лапай Іван Васильович, 26 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.03.1933 р., від хвороби

Лапай Іван Григорович, вік 
не вказано, українець, дитина чле-
на колгоспу, 03.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лапай Орина Пантелеймонів-
на, 55 р., українка, член колгоспу, 
19.04.1933 р., від старості
Лапай Федір Іванович, 49 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.04.1933 р., вбито
Лебеденко Векла Овсіївна, 
44 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебеденко Пилип Іванович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Манькова Тетяна Семенівна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Марцин Сильвестр Григорович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1932 р., від хвороби
Марцинова Домаха Сидорівна, 
42 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.03.1932 р., від хворо-
би
Марченко Анастасія Григорівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.01.1932 р., 
від хвороби
Маслик Андрій Сергійович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Василина Яківна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Віра Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Григорій Пилипович, 
7 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Іван Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Іван Іудович, 29 р., украї-
нець, член колгоспу, 09.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Маслик Іван Петрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Маслик Любов Степанівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Марія Петрівна, 5 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.03.1932 р., від хворо-
би
Маслик Марфа Яківна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Микола Андрійович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.09.1932 р., 
від хвороби
Маслик Микола Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Микола Полікарпович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Наталія Омелянівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Никін Йосипович, 69 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Ніна Лук’янівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Олександр Степанович, 
8 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.06.1932 р., 
від хвороби
Маслик Олена Петрівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Петро Іванович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Петро Петрович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Сергій Андрійович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Тетяна Олександрівна, 
22 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.02.1932 р., від хворо-
би

Маслик Яків Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.05.1933 р., від хвороби
Маслик Яків Іванович, 34 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мелентій Олексій Петрович, 
9 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 24.07.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Мовмига Анастасія Семенівна, 
5 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовмига Килина Никифорів-
на, 39 р., українка, член колгоспу, 
01.09.1932 р., від хвороби
Мовмига Марія Кирилівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовмига Надія Давидівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовмига Олександра Іванівна, 
11 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.05.1932 р., 
від хвороби
Моковозова Дар’я Гнатівна, 
68 р., українка, на утриманні, 
17.11.1932 р., від старості
Момот Віра Єгорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.03.1933 р., від хвороби
Момот Дмитро Степанович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., від хворо-
би
Момот Кирило Іванович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Момот Лукерія Федорівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
20.03.1933 р., від старості
Момот Марія Степанівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.04.1933 р., від хворо-
би
Момот Мотрона Кирилівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нестулій Андрій Іванович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.06.1932 р., від хвороби

Нестулій Віра, 68 р., українка, 
член колгоспу, 28.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Нестулій Віра Юхимівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нестулій Григорій Юхимович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нестулій Іван Юхимович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.05.1932 р., від хворо-
би
Нестулій Марія Сергіївна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Григорій Максимович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Овчаров Іван Григорович, 39 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Максим Семенович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Максим Федосович, 
31 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овчаров Петро Іванович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овчаров Степан Іванович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 22.10.1932 р., від хворо-
би
Овчарова Меланія Максимівна, 
4 р., українка, дитина службовця 
залізниці, 01.11.1932 р., від хворо-
би
Овчарова Ольга Максимівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Паляничка Федір Якович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Паляничка Яків Дмитрович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
15.03.1933 р., від старості
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Пивоваров Василь Іванович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., 
від хвороби
Пивоваров Дмитро Григорович, 
89 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пивоваров Іван Федорович, 
2 тижні, українець, дитина робітни-
ка радгоспу, 13.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пивоваров Ілля Максимович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.04.1932 р., від хвороби
Пивоваров Микола Якович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.04.1932 р., від хвороби
Пивоварова Марія (Дарія) 
Іванівна, 11 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пивоварова Мар’яна Іванівна, 
1 р., українка, дитина селянки-
одно осібниці, 18.05.1933 р., 
від слабкості
Пивоварова Мотрона Калинів-
на, 30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.05.1933 р., від слаб-
кості
Пивоварова Одарка Петрівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пивоварова Парасковія Роді-
онівна, 80 р., українка, селянка-
одно осібниця, 05.04.1932 р., 
від старості
Пивоварова Юхимія Андріївна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від слабкості
Семененко Артем Якович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семененко Векла Іванівна, 53 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семененко Петро Петрович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семененко Петро Прокопович, 
70 р., українець, на утриманні, 
22.11.1932 р., від старості
Семененко Явдоха Йонівна, 6 р., 
українка, дитина селянки-одно-
осібниці, 14.11.1932 р., від тифу

Семенко Олена Іванівна, 56 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.04.1932 р., від хвороби
Сердюк Марія Федорівна, 2 р., 
українка, дитина селянки-одно-
осібниці, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сердюк Мусій Григорович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сердюк Степан Федорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сердюк Федір Мусійович, 26 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сердюк Явдоха Фролівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.08.1932 р., від старості
Супрун Анастасія Павлівна, 
15 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Супрун Віра Овер’янівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Володимир Фетисович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Дем’ян Максимович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Супрун Зоя Пилипівна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.03.1933 р., від хвороби
Супрун Катерина Федорівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Супрун Марія Пилипівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.03.1933 р., від хвороби
Супрун Опанас Якович, 34 р., 
українець, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тищенко Одарка Петрівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тищенко Олена Мусіївна, 22 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.03.1932 р., від хвороби

Третяк Василь Олександрович, 
34 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., від хвороби
Тур Марфа Іонівна, 24 р., укра-
їнка, член колгоспу, 18.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чередников Іван Григорович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.10.1932 р., від хвороби
Швачка Марія Андріївна, 8 р., 
українка, дитина селянки-одно-
осібниці, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Швачка Микола Андрійович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 29.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевцов Григорій Петрович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Іван Петрович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Микола Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевцов Сава Миколайович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1932 р., від хвороби
Шевцова Лідія Романівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Пелагія Романівна, 
3 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шип Віра Семенівна, 4 р., україн-
ка, дитина селянина-одно осібника, 
25.01.1932 р., від віспи
Шип Ганна Іванівна, 40 р., укра-
їнка, член колгоспу, 05.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шип Гнат Карпович, 44 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шип Михайло Гнатович, 16 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шип Сергій Карпович, 38 р., 
українець, член колгоспу, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Шип Яків Іванович, 42 р., украї-
нець, член колгоспу, 11.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шкарлет Максим Феоктисто-
вич, 68 р., українець, селянин-
одно осібник, 06.05.1932 р., від хво-
роби
Шкарлет Марія Іванівна, 9 р., 
українка, дитина селянки-одно-
осібниці, 22.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шкарлет Харитон Григорович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.05.1932 р., від хвороби
Шляхов Микола Маркіянович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шляхова Антоніна Маркіянівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.08.1932 р., 
від хвороби
Щира Євгенія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.05.1932 р., від хворо-
би
Щира Мотрона Трохимівна, 
43 р., українка, член колгоспу, 
27.11.1932 р., від хвороби
Щира Наталія Овсіївна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Щира Олена Іванівна, 76(73) р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.05(02.08.)1932 р., від хвороби
Щира Поліна Іванівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щира Явдоха Юхимівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.11.1931 р., від хворо-
би
Щирий Антон Петрович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від старості
Щирий Герасим Трохимович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щирий Гнат Петрович, 75 р., 
українець, член колгоспу, 
23.02.1933 р., від хвороби
Щирий Дмитро Самсонович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.03.1932 р., від хвороби
Щирий Іван Гнатович, 41 р., укра-
їнець, член колгоспу, 15.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Щирий Калина Ілліч, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.05.1932 р., від хвороби

Щирий Матвій Дмитрович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щирий Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
03.01.1933 р., від хвороби
Щирий Микола Макарович, 
1 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.12.1931 р., при-
чину смерті не вказано
Щирий Олексій Карпович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щирий Петро Григорович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щирий Петро Іванович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
16.05.1933 р., від хвороби
Щирий Пилип Калинович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
11.03.1933 р., від хвороби
Щирий Степан Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щирий Федір Якович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.03.1933 р., від хворо-
би

Глушківська сільська рада

село Колісниківка
(на 1932–1933 рр. Колісниківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 10 за 1932 р., справа № 28 за 1933 р.).

Близно Василь, 7 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бородай Іван Михайлович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 22.04.1933 р., від голоду
Бородай Людмила Михайлівна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 23.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бородай Марія Михайлівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бородай Михайло Трохимович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Бородай Парасковія Устимівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Гаращенко Марія Йосипівна, 
вік не вказано, українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
28.03.1933 р.

Гриневська Марія, 20 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гриневська Олена Максимівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Гриневський Григорій Мак-
симович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Векла Герасимівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Двірник Віра Трохимівна, 17 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Двірник Віра Яківна, 1 р., укра-
їнка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Дейнека Олександр, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жаботина Іван Микитович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Жаботина Марія, 30 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жаботина Раїса Микитівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загнойко Агафія Григорівна, 
82 р., українка, соцстан не вказа-
но, 29.05.1932 р., від старості
Загнойко Іван Афанасійович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 21.04.1932 р., 
від хвороби
Загнойко Раїса Степанівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загнойко Федора Опанасівна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Задириголова Григорій Марко-
вич, 20 р., українець, член колгос-
пу, 31.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Задириголова Іван Маркович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Агафія Юхимівна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Віра Пилипівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Володимир Максимович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.04.1932 р., 
від кору
Заїка Галина Микитівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Ганна, 30 р., україн-
ка, селянка-одно осібниця, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Заїка Ганна Митрофанів-
на, 77 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
02.04.1933 р.
Заїка Ганна Порфирівна, 2 р., 
українка, дитина, 22.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Заїка Єрмолай Макарович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Єфросинія Пилипівна, 
вік не вказано, українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Кирило Олексійо-
вич, 70 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
02.04.1933 р.
Заїка Лідія Петрівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Лукерія, 83 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
28.02.1933 р., від старості
Заїка Людмила Іллівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.07.1932 р., від туберкульозу
Заїка Марія, 1 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Марія Федорівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Марія Яківна, 4 р., укра-
їнка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Марко Олексійович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Микола Опанасович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.06.1933 р., 
від голоду
Заїка Микола Якович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Мотрона Захарівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 12.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Заїка Мотрона Свиридівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Ніна Петрівна, вік не вка-
зано, українка, селянка-одно-
осібниця, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Олександра, 11 р., укра-
їнка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Ольга Овдіївна, 42 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
31.03.1933 р., від хвороби
Заїка Опанас Макарович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Пантелій Улянович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Пилип Маркович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 12.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Заїка Порфирій Улянович, 46 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 28.03.1933 р.
Заїка Созон Улянович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.06(05).1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Тимофій Макарович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Федір Микитович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27(22).04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Заїка Явдоха Андріївна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Ганна Микитівна, 67 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Дем’ян Петрович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Марія Остапівна, 54 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
14.04.1932 р., від старості
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Калиниченко Дмитро Кузьмич, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 14.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Петро Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.08.1932 р., від туберку-
льозу
Ковальов Аврам Олексійович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ковальов Григорій Іванович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 16.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ковальов Іван Аврамович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковальов Іван Іванович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.05.1933 р., від голоду
Ковальова Раїса, 2 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Віра Іллівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Іван Пилипович, 62 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Іван Степанович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.12.1932 р., від запа-
лення
Колісник Ілля Гнатович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Микола Ілліч, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 12.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Парасковія Трохимів-
на, 50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Петро Іванович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.04.1933 р., від голоду
Колісник Тихін Федорович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Коломієць Марія Сергіївна, 
22 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коломієць Олександр Ан-
дрійович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Катерина Мак-
симівна, 50 р., українка, член 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кулик Іван, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулик Іван, 9 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулик Марія, 8 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
16.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулик Михайло Федорович, 
9 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кулик Яків Федорович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Микола Макси-
мович, 6 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кущ Клавдія Михеївна, 27 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.03.1932 р., від хвороби
Лоза Андрій Кирилович, 23 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., від голоду
Лоза Володимир Михайлович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лоза Ганна Михайлівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лоза Марія Михайлівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Домаха Іллівна, 23 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Маслик Єфросинія, 80 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Єфросинія Василівна, 
43 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Лідія Романівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Микола Пантелійович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Марія Григорівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Марія Романівна, 18 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Надія Марківна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.05.1933 р., від голоду
Маслик Ніна Павлівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Одарка Іванівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Павло Пантелійович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., від голоду
Маслик Пантелій Григорович, 
83 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Парасковія, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Роман Євстафійович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслик Тетяна Михайлів-
на, 18 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
24.06(07.07.)1933 р., від голоду
Махота Олександр Якимович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Махота Степан Якимович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Махота Яким Миколайович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мельник Федір Дмитрович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.04.1933 р., від старості
Мовмига Аврам Антонович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від голоду
Мовмига Ганна Никифорівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовмига Євтихій Петрович, 
29 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовмига Єфросинія Свиридів-
на, 25 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.06.1933 р., від голоду
Мовмига Іван Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., від голоду
Мовмига Іван Самійлович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовмига Лаврін Данилович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовмига Лідія Євтихіївна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовмига Марія Євтихіївна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовмига Парасковія, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мордаков Лука Якович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мордакова Олександра Іванів-
на, 8 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 03.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мордакова Устина, 25 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Новиченко Опанас Максимович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овдієнко Григорій, 12 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овдієнко Михайло Васильович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 24.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Овчаров Дмитро Юхимович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Микола Юхимович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олим Дем’ян Васильович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.04.1932 р., від хвороби
Олим Євдокія Кіндратівна, 47 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олим Марія Петрівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олим Микола Опанасович, 21 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олим Овсій Григорович, 100 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.10.1932 р., від старості
Олим Олена Петрівна, 17 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олим Петро Васильович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олія Наум Опанасович, 25 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олія Яків Опанасович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ольшанський Семен Микито-
вич, 25 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Пасько Іван Федотович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Анастасія Опанасівна, 
37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 31.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Григорій Кузьмич, 61 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Дмитро Іванович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.04.1933 р., від голоду
Пелих Іван Ананійович, 43 р., 
українець, член колгоспу, 
17.06.1933 р., від голоду
Пелих Мавра Василівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Макар Васильович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від голоду
Пелих Марія Макарівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Марфа Корніївна, 73 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
27.02.1933 р., від старості
Пелих Марфа Мусіївна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Микола, 59 р., національ-
ність, соцстан та причину смерті 
не вказано, 26.03.1933 р.
Пелих Наталія Іванівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Орина Іванівна, 90 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Павло Мусійович, 5 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Раїса Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Христина, 38 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Самойлов Володимир Ар-
сентійович, 2 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Микита Петрович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлов Михайло Єлисейович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлов Павло Іванович, 74 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Петро Гаврилович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Самойлова Ганна Арсентіївна, 
10 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.05.1933 р., від голоду
Самойлова Ганна Марківна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Катерина Арсентіїв-
на, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Лідія Андріївна, 
3 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 18.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Самойлова Мотрона Марківна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Самойлова Олена Марківна, 8 р., 
українка, дитина, 29.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сорока Віра Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.10.1932 р., від кору
Сорока Володимир Степанович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сорока Євстафій Пилипович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 28.03.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Сорока Єлизавета Іванівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сорока Наталія Пилипівна, 
6(8) р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.05.1933 р., від го-
лоду

Стеблянка Марія Степанівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стеблянка Наталія Прокопівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.04.1932 р., 
від хвороби
Сухомлин Єпіфан Олексійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.12.1932 р., від старості
Сухомлин Іван Єгорович, 10 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
29.08.1932 р., від рахіту
Сухомлин Іван Єгорович, 4 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.02.1932 р., від хвороби
Сухомлин Іван Захарович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сухомлин Іван Лук’янович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сухомлин Микола Захарович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сухомлин Наталія Степанівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сухомлин Устина, 35 р., українка, 
член колгоспу, 27.05.1933 р., від го-
лоду
Сядриста Віра Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сядриста Катерина Силівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сядриста Мотрона, 80 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сядриста Юхимія, 80 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сядристий Григорій Іванович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 09.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сядристий Дмитро Федорович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Сядристий Лаврентій Артемо-
вич, 77 р., українець, селянин-
одно осібник, 01.02.1933 р., від ста-
рості
Сядристий Левко Омелянович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сядристий Никифор, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сядристий Павло Тимофійович, 
вік не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 25.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Тарасенко Софія Корніївна, 
105 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.05.1932 р., від старо-
сті
Твердохліб Анастасія Полікар-
півна, 40 р., українка, селянка-
одно осібниця, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Твердохліб Андрій Пилипович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Твердохліб Василь Михайлович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Василь Пилипович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Векла Дем’янівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Ілля Васильович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Марія Трохимівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Твердохліб Микола Васильович, 
10 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 29.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Твердохліб Михайло Григоро-
вич, 76 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Твердохліб Олександр Васи-
льович, 21 р., українець, селянин-
одно осібник, 22.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
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Твердохліб Орина, 45 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
08.06.1933 р., від голоду
Твердохліб Степан Васильович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Твердохліб Степанида Михай-
лівна, 70 р., українка, селянка-
одно осібниця, 25.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Твердохліб Уляна Василівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 26.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Трембак Василь Федорович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Трембак Іван Васильович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., від голоду
Трембак Ілля Федорович, 18 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Трембак Наталія, 20 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Іван, 18 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хирхиль Іван Трохимович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хирхиль Марія Трохимівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, [17.03.1933] р., причину 
смерті не вказано
Хирхиль Пелагія Трохимівна, 
10 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 29.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано

Хирхиль Пелагія Трохимівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Хирхиль Петро Трохимович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хохлов Іван Максимович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хохлова Христина, 85 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шкарубська Марфа, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шкарубський Михайло, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шульга Володимир Макси-
мович, 7 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шульга Володимир Макси-
мович, 4 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шульга Ганна Митрофа-
нівна, 7 р., українка, дитина, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шульга Іван Митрофанович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 28.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шульга Марфа Наумівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шульга Микола Максимович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.06.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Шульга Мотрона Давидівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юхимов Авдій Васильович, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юхимов Григорій Іванович, 
1 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 24.08.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Юхимов Федір Семенович, 9 р., 
українець, дитина, 10.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Юхимова Варвара Семенівна, 
вік не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 13.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ярема Євдокія Василівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ярема Іван Васильович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ярема Іван Васильович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ярема Катерина Данилівна, 
7 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.09.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Ярема Степанида Кирилівна, 
33 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.04.1932 р., від хво-
роби

Гусинська сільська рада

село Гусинка 
та населені пункти Балки, Єгорівка, Самборівка

(на 1932–1933 рр. Гусинська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 8 за 1932 р., справа № 22 за 1933 р.).

Безхутрий Микола Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Боженко Данило Єгорович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.07.1932 р., причину 
смерті не вказано

Боженко Микола Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Боженко Оксана Дмитрівна, 
90 р., українка, член колгоспу, 
19.09.1932 р., від старості

[Боженко] Терентій Якович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1932 р., від старості
Боженко Федір Макарович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
13.07.1933 р.



570

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Бойко Юхим Захарович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.07.1933 р.
Вертієв Микола Опанасович, 
1 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 25.12.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Вінник Микола Васильович, 
2 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 03.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
[Гаврилова] Меланія Іванівна, 
4 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.05.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Гладка Агафія Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
22.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гладка Галина Максимів-
на, 1 р., українка, селянка, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гладка Марія Макарівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Гладкий Григорій Макаро-
вич, 6 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.07.1933 р.
Голубкова Федосія Петрівна, 
вік не вказано, українка, на утри-
манні, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Горбенко Лукія Максимівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гречаник Дмитро Опанасович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
07.01.1933 р., від вади серця
Гречаник Іван Федорович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.08.1933 р.
Губанова Олександра Іванівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 11.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Демченко Іван Васильович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дем’яненко Горпина Микола-
ївна, вік не вказано, українка, 
селянка, 04.08.1933 р., причину 
смерті не вказано

Дем’яненко Іван Васильович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дядюн Макар Іванович, 33 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.06.1933 р., від ускладнення 
на легені
Жорник Єгор Зіновійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
11.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Степан Олексійович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.02.1933 р., від вади 
серця
Загребельна Євдокія Ва-
силівна, 7 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
11.12.1932 р., від рахіту
Загребельна Катерина Ни-
кифорівна, 2 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загребельна Мотрона Семе-
нівна, 40 р., українка, селянка, 
27.04.1932 р., померла пологами
[Загребельний] Іван Пантелі-
йович, 2 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
[Зозуля] Ганна Федорівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.03.1932 р., 
від проносу
[Зозуля] Данило Микитович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1932 р., від туберкульозу
Зозуля Євген Данилович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.10.1932 р., від виснаження
Зозуля Іван Кирилович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.09.1932 р., від рахіту
Зозуля Павло Савелійович, 
65 р., українець, робітник, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зозуля Петро Данилович, 
38 р., українець, соцстан та 
причину смерті не вказано, 
21.07.1933 р.
Ігнатов Іван Никифорович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів

Каша Антон Наумович, 79 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 30.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каша Петро Андрійович, 10 міс., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кашенко Петро Андрійович, 
9 міс., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 19.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кирнос Віра Олександрівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.11.1932 р., від грипу
Кирнос Федір, 70 р., українець, 
соцстан та причину смерті не вка-
зано, 01.04.1933 р.
Козир [Микола] Семенович, 
9 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кравченко Макар Купріянович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
07.01.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Кравченко Олексій Федорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
[Краснонос] Дмитро Григо-
рович, 3 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 05.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Кривохижа Мар’я Іванівна, 7 р., 
українка, селянка, 07.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кривохижий Іван Іванович, 
19 р., українець, соцстан та 
причину смерті не вказано, 
07.06.1933 р.
[Кудлай], ім’я втрачене, Семе-
нович, 5 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 03.04.1932 р., 
від недоїдання та розладу трав-
лення
Кузьменко Володимир, 1 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 24.07.1933 р.
Кустовська Єлізавета Дмитрів-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
03.12.1932 р., від сухого плевриту
Кустовська Орина Власівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.04.1933 р., від вади 
серця
Кучанко Ілля, 52 р., українець, 
член колгоспу, 20.04.1933 р., 
від вади серця
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Ломака Василь Павлович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.07.1933 р.
Ляшенко Іван Миколайович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.07.1932 р., від вис-
наження
Ляшенко Іван Фадейович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
20.09.1932 р., від старості
Ляшенко Любов Порфиріївна, 
1 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Мотрона Миколаївна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.11.1932 р., від рахіту
Мірошниченко Борис Саве-
лійович, 4 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
24.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
[Мірошниченко] Іван Олексі-
йович, 5 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 15.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мірошниченко Олексій Гнато-
вич, 68 р., українець, член колгос-
пу, 15.06.1933 р., від вади серця
[Мовчанов] Іван Максимович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
[Мовчанова] Ганна Михайлів-
на, 75 р., українка, член колгоспу, 
28.06.1932 р., від старості
Мовчанова Єфросинія Іванів-
на, 22 р., українка, член колгоспу, 
11.01.1932 р., від запалення оче-
ревини
Мовчанова Клавдія Тимофіїв-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.09.1932 р., від вис-
наження
Мовчанова Раїса Тимофіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.09.1932 р., від рахіту
Мороз Микола Тимофійович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мороз Тимофій Григорович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
[Нарожний] Андрій Пилипович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
19.03.1932 р., від старечого ма-
разму

[Нарожний] Григорій Оме-
лянович, вік не вказано, укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
22.06.1932 р., від рахіту
Новакова Лідія Михайлівна, 
2 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., від запа-
лення легенів
Овчаренко Василь Карпо-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
01.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Антон Овксентійович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олійник Дмитро Нефедо-
вич, 6 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
03.09.1932 р., від рахіту
Олійник Зінаїда, вік не вказано, 
українка, селянка, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Олійник Іван, 33 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Клавдія Ларіонівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Ларіон Сергійович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
12.06.1933 р.
Олійник Марія Пантелеймо-
нівна, вік не вказано, українка, 
на утриманні, 09.07.1933 р., 
 причину смерті не вказано
Олійник Микола, вік не вказано, 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 20.05.1933 р.
Олійник Сергій Дмитрович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.05.1933 р.
[Осадчий] Василь Степанович, 
3 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1932 р., від черевного тифу
Паливода Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Паливода Мотрона Кирилівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.01.1933 р., 
від нефриту

Паливода Одарка Михайлівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
01.04.1932 р., від старості
Пащенко Василь Сергійович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.05.1933 р., 
від запалення легенів
Пащенко Захар Васильо-
вич, 60 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.08.1933 р.
Пащенко Ольга Сергіївна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., від черев-
ного тифу
Пащенко Сергій Арсентійович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пащенко Сила Степанович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пивоваров Федот Савович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., від вади 
серця
[Писаренко] Зінаїда Яківна, 
1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 22.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
[Писаренко] Марія Михайлів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Писаренко Павло Дем’янович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
12.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
[Писаренко] Петро Андрійович, 
97 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1932 р., від старості
[Погрібний] Дмитро Павлович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1932 р., від вади серця
Погрібняк Іван Михайлович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Пономарьов Володимир 
Сергійович, 3 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
22.04.1933 р., від загнивання ле-
генів
Пономарьов Іван Григорович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Пономарьов Іван Сергійович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.04.1933 р., 
від ускладнення на легені
Поступний Прокіп Григорович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
[Птиця] Михайло Іванович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Єгор Іванович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
23.06.1933 р.
Радченко Тетяна Ларіонів-
на, 60 р., українка, селянка, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Романцова Дар’я Савеліївна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
18.03.1933 р., від запалення нирок
Сабада Василь Олександро-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сабада Василь Олексійович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.12.1932 р., від ангіни
Сабада Данило Петрович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сабада Євгеній Васильович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.08.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Сабада Іван Дмитрович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.04.1933 р., від рахіту
Сабада Іван Михайлович, 67 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 01.01.1933 р., від старості
Сабада Килина Яківна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
02.03.1933 р., від туберкульозу 
Сабада Ніна Василівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
[Сабада] Одарка Микитівна, 
89 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.03.1932 р., від ста-
рості
Сабада Оксана Сергіївна, 67 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.09.1932 р., від старості

[Сабада] Олександр Антоно-
вич, 3 міс., українець, дитина 
 члена колгоспу, 25.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Сабада Пилип Андрійович, 
69 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.04.1933 р., від вади 
серця
Сабада Устина Арсенівна, 25 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.05.1933 р., повісилася
Семенюк Марія Павлівна, 20 р., 
українка, селянка, 24.12.1933 р., 
причину смерті не вказано
Синянська Оксана Федорівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синянський Зіновій Андрійович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.06.1933 р., від старості
Скиба Антон Микитович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.07.1933 р.
Скиба Микола Антонович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.07.1933 р.
Скиба Микола Іванович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.07.1933 р.
Скиба Федір Петрович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.04.1932 р., від старості
Сопельник Василь Павлович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сопельник Гнат Михайлович, 
81 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.03.1933 р., від старості
Сопельник Тереза Лук’янівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.04.1933 р., 
від рахіту
Таран Євдокія Микитівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
10.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Таран Клавдія Василівна, 2 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 07.05.1933 р., від усклад-
нення на легені
Таран Марія Іванівна, вік 
не вказано, українка, селянка, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Таран Марія Павлівна, 
33 р., українка, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Таран Марфа Юхимівна, вік 
не вказано, українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
01.07.1933 р.
Таран Микола Якович, 1 міс., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Таран Петро Юхимович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
13.07.1933 р.
Таран Уляна Яківна, 3 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Таран Федосія Яківна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасов Андрій Іванович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
05.11.1932 р., від ампутації ноги
Тарасов Микола Ілліч, 3 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.10.1932 р., від запалення
Тарасова Мотрона Максимівна, 
4 міс., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 10.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Тимченко Іван Макарович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
17.09.1932 р., від запалення ле-
генів
Тимченко Макар Юхимович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
13.04.1933 р., від вади серця
Ткаченко Микола Макарович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 30.09.1932 р., від перито-
ніту
Удовик Володимир Михай-
лович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
02.05.1933 р., від запалення нирок
Удовик Єгор Михайлович, 5 р., 
українець, дитина, 03.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Удовик Іван Михайлович, 11 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
[Черевик] Володимир Семе-
нович, 6 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 18.06.1932 р., 
від кашлюку
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Черевик Федір Іванович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Агафія, 72 р., українка, 
член колгоспу, 05.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чорна Єлизавета Андріївна, 
17 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорна Любов Кирилівна, 3 р., 
українка, дитина, 09.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чорна Марія Антонівна, 47 р., 
українка, селянка, 20.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чорна Мотрона Федорівна, 
27 р., українка, на утриманні, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Дмитро Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Дмитро Якимович, вік 
не вказано, українець, на утри-
манні, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорний Єгор Мартинович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
[Чорний] Кіндрат [Панкрато-
вич], 75 р., українець, член кол-
госпу, 01.05.1932 р., від старості
Чорний Корній Петрович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Макар Олександрович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
17.09.1932 р., причину смерті 
не вказано

Чорний Омелян Антонович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., від вади 
серця
Чорний Павло Іванович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
24.10.1932 р., від туберкульозу
Чорний Петро, 33 р., національ-
ність не вказано, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Петро Семенович, 68 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 20.08.1933 р.
[Шаповалов] Григорій Петро-
вич, 17 р., українець, член колгос-
пу, 02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
[Шаповалов] Дмитро Васи-
льович, 3 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шаповалов Петро Юхимович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., від дизентерії
[Шаповалов], ім’я втрачене, 
Петрович, 1 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 25.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шаповалова Єфросинія Ар-
темівна, 6 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
19.10.1932 р., від грипу
Шевченко Єгор Маркович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Прізвище втрачене, Дми-
тро Васильович, 3 міс., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
02.02.1932 р., від грипу
Прізвище втрачене, Єгор Олек-
сандрович, 1 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 16.03.1932 р., 
причину смерті не вказано

Прізвище втрачене, Іван Анто-
нович, 8 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 22.02.1932 р., 
причину смерті не вказано
Прізвище втрачене, Іван Григо-
рович, 80 р., українець, член кол-
госпу, 24.02.1932 р., від старості
Прізвище втрачене, Ілля Гри-
горович (зі слів Семенюка), 90 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прізвище втрачене, Марина 
[Панкратівна], 58 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
17.02.1932 р., від старості
Прізвище втрачене, Марія 
Карпівна, 4 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прізвище втрачене, Михайло 
Савович, 66 р., українець, член 
колгоспу, 25.02.1932 р., від засту-
ди
Прізвище втрачене, Олек-
сандр Тимофійович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.02.1932 р., від старості
Прізвище втрачене, Петро Ан-
дрійович, 85 р., українець, член 
колгоспу, 06.02.1932 р., від ста-
рості
Прізвище втрачене, Платон 
Григорович, 53 р., українець, 
член колгоспу, 01.04.1932 р., 
від старості
Прізвище втрачене, Сте-
пан Петрович, 60 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
02.05.1932 р., від старості
Прізвище втрачене, Юхим Пав-
лович, 29 р., українець, селянин-
одно осібник, 06.02.1932 р., від су-
хот

Кислівська сільська рада 

село Табаївка
та населені пункти Глушків виселок, Кинь-Грусть, Крохмальне, Новоселівка, Червоний 

(на 1932–1933 рр. Табаївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 15 за 1932 р., справа № 46 за 1933 р.).

Бесєдін Клим Полікарпович, 
83 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 12.05.1933 р., 
від старості
Будук Домна Охрімівна, 45 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 25.04.1933 р., від тифу

Будук Єлисей Омелянович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., від тифу

Будяк Іван Павлович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., від немовлячого

Гірник Катерина Федорів-
на, 11 міс., українка, дитина, 
20.05.1932 р., від немовлячого
Гірник Марія Федорівна, 13 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 20.05.1933 р., 
від тифу
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Головатенко Петро Григорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
14.04.1933 р., від старості
Гончаров Іван Корнійович, 60 р., 
українець, селянин, 30.03.1932 р., 
від старості
Гончаров Костянтин Корнійо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
20.09.1932 р., від старості
Гончаров Михайло Костьович, 
35 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 09.05.1933 р., 
від тифу
Гончаров Петро Іванович, 19 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 25.04.1933 р., від тифу
Гончарова Домна Василівна, 
48 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 07.05.1933 р., 
від тифу
Жуков Володимир Петро-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
25.02.1933 р., від немовлячого
Жуков Іван Олексійович, 5 р., 
українець, дитина, 21.10.1932 р., 
від застуди
Жуков Микола Іванович, 30 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 30.04.1933 р., задихнув-
ся димом
Жуков Омелян Тимофійович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.06.1933 р., від тифу
Жукова Килина Сергіївна, 65 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 25.05.1933 р., від ста-
рості
Жукова Оксана Михайлівна, 
34 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 16.04.1933 р., 
від тифу
Жукова Оксана Семенівна, 
75 р., національність не вказа-
но, на утриманні, 07.05.1933 р., 
від старості
Заїка Клим Максимович, 
84 р., українець, член колгоспу, 
16.04.1933 р., від старості
Заїка Меланія Іванівна, 18 р., 
українка, селянка, 23.07.[1933 р.], 
причину смерті не вказано
Кардаш Марфа Петрівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
14.08.1933 р., від старості
Кардаш Степан Петрович, 1 р., 
українець, дитина, 13.04.1932 р., 
від кашлюку

Ковальова Лідія Тимофіївна, 
7 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1933 р., 
від немовлячого
Колісник Векла Петрівна, 70 р., 
українка, селянка, 13.01.1933 р., 
від старості
Коропець Омелян Климович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.06.1933 р., від старо-
сті
Кудрявець Іван Максимович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від тифу
Кудрявцева Федосія Олексіїв-
на, 38 р., українка, член колгоспу, 
28.06.1933 р., від тифу
Курило Степан Олексійо-
вич, 40 р., українець, селянин, 
13.01.1932 р., від старості
Левочко Єгор Іванович, 
27 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
19.05.1933 р., від тифу
Лузан Павло Митрофанович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від тифу
Марцин Лідія Григорівна, 2 р., 
українка, дитина, 09.03.1932 р., 
від кашлюку
Марченко Анастасія Василівна, 
11 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.06.1933 р., від тифу
Марченко Василь Мусійович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від тифу
Марченко Дмитро Тимофійо-
вич, 39 р., українець, селянин, 
15.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Йосип Свиридович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.08.1933 р., від тифу
Марченко Ніна Яківна, 2 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 26.03.1933 р., від тифу
Марченко Олексій Павлович, 
70 р., національність не вказано, 
селянин, 21.04.1933 р., від старо-
сті
Марченко Петро Васильо-
вич, 7 р., українець, дитина, 
17.09.1932 р., раптова смерть
Марченко Петро Іванович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від тифу
Марченко Степан Івано-
вич, 2 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
01.05.1933 р., від немовлячого

Марченко Степан Степано-
вич, 52 р., українець, селянин, 
11.03.1933 р., від тифу
Марченко Тимофій Павлович, 
67 р., національність не вказано, 
селянин, 22.04.1933 р., від старо-
сті
Ольшанський Григорій Лаврен-
тійович, 30 р., українець, член 
колгоспу, 06.06.1933 р., від тифу
Пархоменко Григорій Про-
хорович, 73 р., національність 
не вказано, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Повертайло Федір Григорович, 
66 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 30.04.1933 р., 
від старості
Пономарьов Дмитро Степа-
нович, 1 р., українець, дитина, 
19.03.1933 р., від тифу
Пономарьов Степан Ілліч, 50 р., 
українець, робітник на залізниці, 
07.02.1933 р., від застуди
Приходченко Горпина Микола-
ївна, 42 р., українка, член колгос-
пу, 05.04.1933 р., від тифу
Приходченко Микола Сидо-
рович, 5 р., українець, дитина, 
06.03.1933 р., від тифу
Приходченко Микола Сидо-
рович, 11 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 06.06.1933 р., 
від тифу
Приходченко Сидір Давидо-
вич, 52 р., українець, селянин, 
28.02.1933 р., від застуди
Різник Левко Павлович, 70 р., 
українець, селянин, 06.04.1932 р., 
від старості
Різник Тетяна Дем’янівна, 65 р., 
українка, селянка, 25.10.1932 р., 
від старості
Різник Федір Іванович, 70 р., 
українець, селянин, 18.10.1932 р., 
від старості
Ріпка Парасковія Борисів-
на, 57 р., українка, селянка, 
03.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ряснянська Варвара Іванівна, 
80 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
25.04.1933 р., від старості
Ряснянська Мотрона Пе-
трівна, 1 р., українка, дитина, 
05.01.1932 р., від тифу
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Ряснянська Мотрона Федотів-
на, 60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.07.1933 р., від ста-
рості
Ряснянський Лук’ян Данило-
вич, 23 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.06.1933 р., 
від тифу
Свічаєва Олена [Омелянівна], 
85 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 07.05.1933 р., 
від старості
Супрун Андрій Романович, 
19 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 24.04.1933 р., 
від тифу
Супрун Дем’ян Лук’яно-
вич, 53 р., українець, селянин, 
01.06.1933 р., від тифу
Супрун Іван Павлович, 50 р., 
українець, селянин, 13.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Супрун Катерина Іванівна, 8 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 25.04.1933 р., 
від тифу
Супрун Микола Якович, 10 днів, 
українець, дитина, 01.04.1932 р., 
від кашлюку
Супрун Митрофан Кирилович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від тифу
Супрун Мотрона Дем’янівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.06.1933 р., 
від тифу
Супрун Тетяна Дем’янівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.06.1933 р., від тифу
Супрун Тетяна Омелянів-
на, 55 р., українка, селянка, 
19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Супрун Яків Павлович, 29 р., 
українець, селянин, 24.03.1933 р., 
від тифу
Тарасин Степан Максимович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від старості
Томко Марія Єгорівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від немовлячого
Томко Оксана Миколаїв-
на, 28 р., українка, селянка, 
16.01.1932 р., померла пологами
Тренбак Катерина Іванівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.06.1933 р., від тифу
Тренбак Петро Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., від тифу
Чумак Віра Данилівна, 10 р., на-
ціональність не вказано, дитина, 
28.04.1933 р., від тифу
Чумак Володимир Кирило-
вич, 18 р., українець, селянин, 
23.[07.1933 р.], причину смерті 
не вказано
Чумак Данило Григорович, 
35 р., українець, селянин, 
23.03.1933 р., від тифу
Чумак Єгор Кирилович, 65 р., 
українець, селянин, 16.03.1933 р., 
від старості
Чумак Іван Данилович, 3 р., 
українець, дитина, 14.11.1932 р., 
від тифу
Чумак Микола Іванович, 2 р., 
національність не вказано, дитина 
робітника залізниці, 22.04.1933 р., 
від тифу
Чумак Оксана Данилівна, 7 р., 
українка, дитина, 20.03.1933 р., 
від тифу

Чумак Орина Митрофанів-
на, 50 р., українка, селянка, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Роман Федорович, 72 р., 
українець, селянин, 04.04.1932 р., 
від старості
Шкарлет Єлисей Єгоро-
вич, 27 р., українець, селянин, 
18.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Щербак Варвара Юхимівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 09.06.1933 р., 
від тифу
Щербак Дмитро Юхимович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 03.06.1933 р., від тифу
Щербак Іван Микитович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.06.1933 р., від тифу
Щербак Клавдія Микитівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.06.1933 р., від тифу
Щербак Лідія Микитівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.03.1933 р., від тифу
Щербак Марія Михайлівна, 
32 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 25.05.1933 р., 
від тифу
Щербак Микола Микитович, 
4 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
17.04.1933 р., від тифу
Щербак Надія, 37 р., національ-
ність не вказано, селянка-одно-
осібниця, 23.05.1933 р., від тифу
Ярема Олексій Пилипо-
вич, 26 р., українець, селянин, 
24.10.1932 р., від черевного тифу

Кіндрашівська сільська рада

село Кіндрашівка
та населені пункти Калашниківка, Калиниківка, Книшівка, Мала Шапківка, Пузівка,  

Радьківка, Рочняківка, Тищенківка, Шилове 
(на 1932–1933 рр. Кіндрашівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 9 за 1932 р., справи № 23 і 24 за 1933 р.).

Бондарев Єгор Васильович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1932 р., від хвороби
Венецька Віра Євдокимівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Венецька Ганна Іванівна, 43 р., 
українка, селянка, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Венецька Євдокія Яківна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Венецька Марія Василів-
на, 32 р., українка, селянка, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Венецька Марія Євдокимів-
на, 9 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Венецька Меланія Євдокимів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Венецька Надія Василівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Венецька Олена Олексіїв-
на, 60 р., українка, селянка, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Венецька Харитина Євдокимів-
на, 19 р., українка, член колгоспу, 
28.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Венецький Євдоким Прокопо-
вич, 45 р., українець, член колгос-
пу, 12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Венецький Іван Павлович, 
63 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
05.06.1933 р.
Венецький Овсій Іванович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Венецький Яків Євдокимович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Абрам Васильович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1932 р., від хвороби
Григоров Абрам Гаврилович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.03.1933 р., від хворо-
би
Григоров Ананій Іванович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Андрій Якович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
02.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Борис Павлович, 
3 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
21.12.1933 р.
Григоров Василь Андрійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
27.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Василь Іванович, 9 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.10.1932 р., від хвороби

Григоров Василь Федорович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Віктор Григорович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.10.1932 р., від хвороби
Григоров Володимир Михайло-
вич, 7 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
13.06.1933 р.
Григоров Григорій Іванович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1932 р., від хво-
роби
Григоров Григорій Мефодійо-
вич, 21 р., українець, селянин-
одно осібник, 16.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Григоров Григорій Федорович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Дмитро Андрійович, 
79 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1932 р., від хвороби
Григоров Дмитро Парфенович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Григоров Іван Данилович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.01.1932 р., від хвороби
Григоров Іван Мефодійович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Іван Олександрович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.11.1932 р., від хво-
роби
Григоров Іван Олександрович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Іван Павлович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Іван Устинович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Іван Федорович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Іван Якович, 40 р., 
українець, член колгоспу, 
06.06.1932 р., від хвороби

Григоров Ілля Степанович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Іона Онуфрійович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.03.1932 р., 
від хвороби
Григоров Кузьма Тимофійович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Микита Івано-
вич, 20 р., українець, селянин, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Микола Андрійович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Михайло Семенович, 
8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Олександр Сергійо-
вич, 21 р., українець, член колгос-
пу, 25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Олексій Васильович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Олексій Семенович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Опанас Опанасович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Павло Васильович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1932 р., зарізаний потягом
Григоров Павло Іванович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Панфіл Опанасович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Петро Никанорович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Петро Сергійович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
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Григоров Пилип Васильович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Семен Іванович, 88 р., 
українець, селянин, 13.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Григоров Сергій Михайлович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Сергій Федорович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Степан Васильо-
вич, 24 р., українець, селянин, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Степан Федорович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Тимофій Абрамович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
15.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Тимофій Никаноро-
вич, 73 р., українець, член колгос-
пу, 06.03.1933 р., від хвороби
Григоров Тимофій Пилипо-
вич, 57 р., українець, селянин, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Федір Іванович, 15 р., 
українець, селянин, 24.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Григоров Федот Федоро-
вич, 47 р., українець, селянин, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Єгор Васильович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
28.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Анастасія Борисів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 30.08.1932 р., від хво-
роби
Григорова Анастасія Дени-
сівна, 58 р., українка, селянка, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Антоніна Опанасів-
на, 16 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1932 р., від туберкульозу
Григорова Варвара Миколаїв-
на, 2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 08.02.1932 р., від хво-
роби

Григорова Василина Тимофіїв-
на, 59 р., українка, член колгоспу, 
12.03.1932 р., від хвороби
Григорова Віра Сергіївна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Віра Федорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Галина Денисів-
на, 30 р., українка, селянка, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Ганна Афанасіївна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Ганна Федорівна, 
38 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Євдокія Дмитрів-
на, 40 р., українка, селянка, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Євдокія Тимофі-
ївна, 32 р., українка, селянка, 
20.05.1933 р., втопилася
Григорова Євдокія Тимофіїв-
на, 3 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
30.11.1933 р.
Григорова Катерина Митрофа-
нівна, 58 р., українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 09.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Григорова Клавдія Ананіївна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Клавдія Михай-
лівна, 6 р., українка, дитина, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Клавдія Яківна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Марія Прокопівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Марія Степанів-
на, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Григорова Марія Яківна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Марфа Андріївна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Мотрона Яківна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Меланія Данилівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
28.02.1933 р., від застуди
Григорова Надія Андріївна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.12.1933 р., від хвороби
Григорова Надія Андріївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Наталія Андріївна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 22.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Наталія Денисівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
02.02.1932 р., від хвороби
Григорова Наталія Дмитрівна, 
60 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
04.06.1933 р.
Григорова Наталія Мануїлівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.04.1932 р., від хвороби
Григорова Наталія Петрівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.04.1932 р., від хвороби
Григорова Олександра Ва-
силівна, 61 р., українка, член 
колгоспу, 05.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Олександра Ти-
тівна, 11 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
02.07.1932 р., від хвороби
Григорова Олена Федорів-
на, 47 р., українка, селянка, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Орина Павлівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Софія Титівна, 
67 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Григорова Уляна Олексіївна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Федосія Яків-
на, 27 р., українка, селянка, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Данько Володимир Микитович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Данько Дмитро Андрійович, 
9 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.06.1932 р., від хво-
роби
Данько Яків Микитович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Донцов Василь Петрович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.12.1932 р., від хво-
роби
Донцов Іван Петрович, 26 р., 
українець, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дробаха Дмитро Романович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.01.1932 р., збито 
автомобілем
Закопайло Аграфена Федорів-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Пелагія Степанівна, 
44 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Софія Демидівна, 
39 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.06.1933 р.
Закопайло Степан Гнатович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Федір Якимович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Касянова Лідія Іллівна, 6 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 10.02.1932 р., від хвороби
Касянова Христина Федо-
рівна, 57 р., українка, селянка, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кашуба Горпина Тимофіїв-
на, 70 р., українка, селянка, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Іван Олексійович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Уляна Іванівна, 43 р., 
українка, селянка, 17.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Андрій Степанович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Варвара Степанівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Векла Олексіївна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Володимир Іванович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Володимир Семено-
вич, 5 р., українець, дитина, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Ганна Іванівна, 65 р., укра-
їнка, член колгоспу, 19.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Григорій Данилович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1932 р., від хвороби
Книш Денис, 48 р., українець, 
член колгоспу, 11.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Книш Іван Володимирович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Іван Денисович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Іван Степанович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 18.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Клавдія Володимирів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Клавдія Денисівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Книш Кузьма Григорович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Марія Миколаївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
08.04.1932 р., від хвороби
Книш Микола Антонович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Микола Кузьмич, 12 р., 
українець, селянин, 22.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Никифор Захарович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Никифор Федорович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Овсій Миколайович, 53 р., 
українець, селянин, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Павло Володимирович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Парасковія Давидівна, 
50 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
04.06.1933 р.
Книш Парасковія Никифорівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
09.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Пелагія Овсіївна, 33 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Петро Степанович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Прокіп Денисович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Сергій Никифорович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від хвороби
Книш Степан Андрійович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Степан Сергійович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Книш Федір Степанович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Харитина Мусіївна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Юхимія Никифорівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коробець Одарка Прокопівна, 
17 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 23.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коробець Прокіп Гнатович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюкова Лідія Феоктистівна, 
2 р., українка, дитина службовця, 
24.11.1932 р., від хвороби
Лебединська Анастасія Пе-
трівна, 41 р., українка, селянка, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Клавдія Семенів-
на, 13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединська Марія Григорівна, 
10 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 22.02.1932 р., від хво-
роби
Лебединська Марія Павлівна, 
44 р., українка, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Олександра Сте-
панівна, 44 р., українка, член 
колгоспу, 09.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединська Федора Семенів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединський Данило Степа-
нович, 34 р., українець, селянин-
одно осібник, 06.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебединський Петро Семено-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединський Платон Степано-
вич, 43 р., українець, член колгос-
пу, 03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ляшенко Андрій Свиридович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Єлизавета Миколаїв-
на, 60 р., українка, член колгоспу, 
31.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Катерина Миколаїв-
на, 35 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
31.07.1933 р.
Ляшенко Свиридон Юхимович, 
58 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
07.06.1933 р.
Мараховський Пилип Гнатович, 
66 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.03.1933 р.
Ментюк Григорій Іванович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Анастасія Семенів-
на, 40 р., українка, селянка, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Андрій Олександрович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Варвара Гнатівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Василь Олександро-
вич, 19 р., українець, член колгос-
пу, 24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Василь Харитонович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1932 р., від хвороби
Мисько Віктор Маркович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
19.01.1933 р., від хвороби
Мисько Віра Григорівна, 
11 р., українка, дитина селянки, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Віра Єлисеївна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Володимир Іванович, 
28 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.12.1933 р.

Мисько Ганна Данилівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Ганна Митрофанівна, 
13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 29.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мисько Ганна Олександрівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1932 р., від кору
Мисько Ганна Яківна, 80 р., 
українка, член колгоспу, 
26.12.1932 р., від хвороби та ста-
рості
Мисько Давид Олександрович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
03.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Дмитро Данилович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мисько Єгор Іванович, 15 р., 
національність не вказано, дити-
на, 07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Єлисей Юхимович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1932 р., від хвороби
Мисько Іван Данилович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Іван Денисович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
30.09.1932 р., від старості
Мисько Іван Іванович, 28 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 07.12.1933 р.
Мисько Іван Кирилович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Іван Матвійович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Клавдія Єлисеївна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Марія Григорівна, 
13 р., українка, дитина селянки, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Марія Степанівна, 53 р., 
українка, селянка, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Мисько Меланія Охрімів-
на, 40 р., українка, селянка, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Микола Васильович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.02.1932 р., від хво-
роби
Мисько Михайло Маркович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.01.1933 р., від скарла-
тини
Мисько Михайло Трохимович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Надія Давидівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.11.1932 р., від хвороби
Мисько Надія Онисимівна, 
3 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.05.1932 р., 
від хвороби
Мисько Назар Григорович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Олександр Михайло-
вич, 17 р., українець, селянин, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Олександра Єлисеїв-
на, 20 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Олексій Данилович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мисько Олексій Михайло-
вич, 2 р., українець, дитина, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Орина Яківна, 60 р., 
українка, селянка, 17.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мисько Павло Іванович, 18 р., 
українець, селянин, 13.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мисько Петро Данилович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мисько Пилип Павлович, 59 р., 
українець, селянин, 11.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мисько Пилип Тимофійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1932 р., від хвороби

Мисько Рух Михайлович, 28 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 26.06.1933 р.
Мисько Спиридон Юхимович, 
72 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
07.06.1933 р.
Мисько Тимофій Данилович, 
9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мисько Юхимія Романівна, 
38 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.06.1933 р.
Міщенко Іван Дмитрович, 11 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.10.1932 р., від хвороби
Міщенко Павло Омелянович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Міщенко Свирид Павло-
вич, 31 р., українець, селянин, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Міщенко Соломія Григорівна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
13.11.1932 р., від хвороби
Муха Іван Кузьмич, 68 р., 
українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Муха Марфа Іванівна, 38 р., 
українка, селянка, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Муха Ольга Іванівна, 35 р., укра-
їнка, член колгоспу, 09.04.1932 р., 
від хвороби
Муха Федір Андрійович, 15 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Осадчий Лаврін Денисо-
вич, 48 р., українець, селянин, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Осадчий Олексій Васильо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Охріменко Борис Васильович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.06.1932 р., від хво-
роби
Охріменко Марія Охрімівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.06.1932 р., від хвороби

Охріменко Микола Арсентійо-
вич, 1 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 18.11.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Охріменко Михайло Ілліч, 
37 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Охріменко Раїса Михайлівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.02.1932 р., від хвороби
Охріменко Федот Орестович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1932 р., від хво-
роби
Павелиця Микола Артемович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павелиця Митрофан Михайло-
вич, 43 р., українець, член колгос-
пу, 27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Панасенко Ганна Степанівна, 
78 р., українка, член колгоспу, 
13.10.1932 р., від хвороби та ста-
рості
Панасенко Марія Никифорівна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 31.03.1932 р., від хвороби
Панасенко Никанор Германо-
вич, 27 р., українець, член колгос-
пу, 06.07.1932 р., від хвороби
Панасенко Олексій Германо-
вич, 29 р., українець, селянин, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Анастасія Іванів-
на, 43 р., українка, селянка, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Варвара Макси-
мівна, 62 р., українка, селянка, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Ганна Данилівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Данило Миколайо-
вич, 55 р., українець, член колгос-
пу, 07.07.1932 р., від хвороби
Погрібняк Євгеній Степанович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Іван Іванович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Погрібняк Леонід Євстафійо-
вич, 10 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 05.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Погрібняк Любов Степанів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Погрібняк Марія Степанівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Марія Федорівна, 
10 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 27.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Погрібняк Марфа Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Микола Свиридович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Надія Спиридо-
нівна, 2 р., українка, дитина, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Олександр Опа-
насович, 8 р., українець, дитина, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Раїса Іванівна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
26.04.1932 р., від хвороби
Погрібняк Степан Іванович, 
40 р., національність не вказано, 
селянин, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Погрібняк Степан Павлович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Федора Омелянівна, 
43 р., українка, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Архип Григорович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Віктор Федорович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 23.10.1932 р., від хвороби
Радченко Григорій Петрович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Радченко Зоя Андріївна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Іван Пилипович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Марія Тимофіївна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.09.1932 р., від хвороби
Радченко Олександр Андрі-
йович, 6 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 27.01.1932 р., 
від хвороби
Радченко Пилип Тимофійо-
вич, 70 р., українець, селянин, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Яків Данилович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
18.02.1932 р., від хвороби
Решетняк Анастасія Йоси-
півна, 6 р., українка, селянка, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Варвара Йосипівна, 
4 р., національність не вказано, 
дитина, 06.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Решетняк Іван Васильович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Іван Йосипович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Решетняк Катерина Михайлів-
на, 82 р., українка, член колгоспу, 
18.04.1932 р., від хвороби
Решетняк Олексій Йосипович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Решетняк Олена Іванівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
03.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Опанас Євграфович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
25.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Таїсія Карпівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
03.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Віра Миколаївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.04.1932 р., від кору

Рочняк Галина Павлівна, 21 р., 
українка, селянка, 13.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Рочняк Ганна Павлівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Катерина Омелянівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
31.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Микита Карпович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Микола Якович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 25.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Михайло Сергійович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Надія Миколаївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.04.1932 р., від кору
Рочняк Парасковія Титівна, 
43 р., українка, член колгоспу, 
30.02.1932 р., від хвороби
Рочняк Петро Миколайович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рочняк Петро Сергійович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Трохим Андрійович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
05.02.1932 р., від хвороби
Рудикова Марія Никифорів-
на, 38 р., українка, селянка, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сизонов Іван Лук’янович, 80 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 07.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонов Ілля Прокопович, 
7 днів, українець, дитина члена 
колгоспу, 27.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонов Леонід Іванович, 46 р., 
українець, селянин, 13.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сизонов Олександр Свиридо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Сизонов Федір Єгорович, 7 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.05.1932 р., від кору
Сизонов Яким Іванович, 49 р., 
українець, селянин, 22.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сизонова Зоя Якимівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонова Килина Данилівна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сизонова Марія Якимівна, 14 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонова Марфа Адамівна, 
3 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.12.1933 р.
Синько Марина Онисимівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Олександра Онуфріїв-
на, 19 р., українка, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Онуфрій Петрович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Іларіон Федотович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
09.01.1932 р., від хвороби
Ситник Харитина Іванівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
09.02.1932 р., від хвороби
Шапка Архип Данилович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шапка Афанасій Гаврилович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Влас Кирилович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Володимир Архипович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапка Ганна Іванівна, 2 р., укра-
їнка, дитина, 30.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шапка Григорій Євстрато-
вич, 28 р., українець, селянин, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Євдокія Іванівна, 
61 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Євстрат Йосипович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Іван Власович, 3 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 05.12.1933 р.
Шапка Іван Григорович, 4 р., 
українець, дитина, 02.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шапка Кирило Остапович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
10.02.1932 р., від хвороби
Шапка Клавдія Архипівна, 4 р., 
українка, селянка, 13.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шапка Лідія Власівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Марія Власівна, 5 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 03.12.1933 р.

Шапка Марія Григорівна, 7 р., 
українка, селянка, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шапка Марія Дмитрівна, 4 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.01.1932 р., від хворо-
би
Шапка Мотрона Григорівна, 
69 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Олексій Власович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Олена Павлівна, 
73 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1932 р., від хвороби
Шапка Петро Архипович, 11 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Пилип Тимофійович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.02.1932 р., від хвороби
Шапка Раїса Дмитрівна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.02.1933 р., від хворо-
би
Шапка Таїсія Олексіївна, 29 р., 
українка, селянка, 03.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шрамко Арсеній Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
29.09.1932 р., від хвороби
Шрамко Горпина Омелянів-
на, 56 р., українка, селянка, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Іван Андрійович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Микола Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кіндрашівська сільська рада

село Голубівка 
та населені пункти Заоскілля, Калинове, Опарине, Федоренкове, Царівка

(на 1932–1933 рр. Голубівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 8 за 1932 р., справи № 21 і 22 за 1933 р.).

Батюк Олексій Петрович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бондар Пахом Васильович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Григоров Максим Андрійович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Григоров Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 03.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Григоров Ярема Максимович, 
36 р., українець, робітник рад-
госпу, 05.07.1933 р., потонув 
у річці
Григорова Ганна Максимівна, 
27 р., українка, робітниця рад-
госпу, 02.10.1933 р., від паралічу 
серця
Григорова Марія Макарівна, 
3 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 06.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Демченко Варвара Петрівна, 
2 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 09.03.1933 р.
Демченко Віктор Юхимович, 
1 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Демченко Іван Васильо-
вич, 3 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
14.06.1933 р.
Закопайло Яким Григорович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Капленко Анастасія Павлівна, 
24 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.10.1932 р., випала 
з поїзда
Коротка Віра Савеліївна, 
21 р., українка, на утриманні, 
04.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Короткий Анатолій Терентійо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
10.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Короткий Гнат Іванович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Короткий Омелян Васильович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовчан Свирид Митрофано-
вич, 75 р., українець, член колгос-
пу, 15.04.1933 р., від старості
Мотонаха Сава Олексійович, 
60 р., українець, робітник радгос-
пу, 01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Опарин Семен Миколайович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Опарин Сергій Федотович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Опарина Клавдія Омеля-
нівна, 2 р., українка, дитина, 
01.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Опарина Олександра Трохимів-
на, 33 р., українка, на утриманні, 
05.06.1932 р., від водяної хвороби
Осадча Антоніна Митрофанів-
на, 50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Осадча Варвара Кирилівна, 
10 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 10.05.1933 р.
Осадча Катерина Григо-
рівна, 4 р., українка, дитина, 
09.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Осадча Марина Павлівна, 12 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 10.05.1933 р.
Осадча Марія Свиридівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Осадчий Василь Григорович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Осадчий Григорій Дмитрович, 
47 р., українець, робітник цукро-
заводу, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Осадчий Іван Олексійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Осадчий Іван Павлович, 10 р., 
українець, дитина, 17.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Осадчий Павло Якович, 52 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Осадчий Семен Кирилович, 8 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 13.05.1933 р.
Погрібняк Василина Семенів-
на, 90 р., українка, на утриманні, 
10.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Погрібняк Макар Тимофійович, 
88 р., українець, на утриманні, 
04.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прочухан Архип Андрійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рачицька Марія Микитівна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рачицький Федот Андрійович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ситник Демид Федорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Євдокія Петрівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Федоренко Варвара Яків-
на, 1 р., українка, дитина, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Федоренко Корній Васильович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
19.07.1933 р., від запалення ле-
генів
Федоренко Михайло Петрович, 
20 р., українець, робітник на тран-
спорті, 28.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чепукова Парасковія Григорів-
на, 65 р., українка, член колгоспу, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапар Василь Федотович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапар Семен Васильович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапошник Антон Федорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапошник Юхим Олексійович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яновський Марко Якович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Біла Марія Сергіївна, 3 міс., на-
ціональність не вказано, дитина, 
23.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білий Леонід Іванович, 3 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 28.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Буймер Віктор Тимофійо-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
01.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Буймер Володимир Іванович, 
11 р., українець, дитина робітни-
ка птахорадгоспу, 01.01.1933 р., 
від кору та запалення легенів
Буймер Ганна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.05.1933 р., від тифу
Буймер Дмитро Іванович, 11 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
19.05.1933 р., від тифу
Буймер Іван Олександрович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від виснаження
Буймер Надія Іванівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., від тифу
Буймер Омелян Олександро-
вич, 50 р., українець, робітник на 
залізниці, 26.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Буймер Килина, 73 р., україн-
ка, на утриманні, 08.06.1933 р., 
від старості
Водоп’ян Василь Тимофійович, 
57 р., українець, робітник радгос-
пу, 18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Горбашов Іван Петрович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жовтоборода Катерина Яківна, 
11 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 09.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Жовтобородий Данило Пили-
пович, 68 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.11.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Жовтобородий Іван Якович, 
19 р., українець, робітник радгос-
пу, 24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жовтобородий Яків Петрович, 
40 р., українець, робітник лікарні, 
14.05.1933 р., від тифу
Закопайло Віктор Артемович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.10.1932 р., від каш-
люку
Інченко Пелагія Федорівна, 
69 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 31.03.1933 р., від ста-
рості
Кашуба Марія Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина робітника цукро-
заводу, 19.11.1932 р., від хвороби
Ківшар Антоніна Марківна, 
13 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.06.1932 р., від хвороби
Ківшар Йосип Омеляно-
вич, 80 р., українець, сторож, 
07.04.1933 р., від старості
Книш Анастасія Демидівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від старості
Книш Василь Павлович, 9 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., від виснаження
Книш Зінаїда Романівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.08.1932 р., від хво-
роби
Книш Олександр Павлович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 05.06.1933 р., від висна-
ження
Книш Оксенія Романівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.08.1933 р., від засту-
ди
Крикун Василь Іванович, 70 р., 
українець, робітник, 10.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Крикун Олександра Пили-
півна, 65 р., українка, селянка, 
10.05.1933 р., від старості
Лиманська Домна Наумівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від виснаження

Лиманська Катерина Наумів-
на, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 09.06.1933 р., від вис-
наження
Лиманська Надія Захарівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., від виснаження
Лиманський Дем’ян Федо-
рович, 7 р., українець, дитина, 
11.06.1933 р., від виснаження
Лиманський Наум Омеляно-
вич, 53 р., українець, член кол-
госпу, 08.06.1933 р., від висна-
ження
Лиманський Павло Федо-
рович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 04.06.1933 р., 
від висна ження
Лиманський Петро Федо-
рович, 4 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 07.06.1933 р., 
від висна ження
Лиманський Яків Никифоро-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Литвинов Василь Микитович, 
80 р., українець, на утриманні ро-
бітника радгоспу, 20.09.1932 р., 
від старості
Литвинова Олена Василівна, 
77 р., українка, робітниця радгос-
пу, 30.08.1932 р., від старості
Мусина Анастасія Опанасівна, 
76 р., українка, робітниця птахо-
фабрики, 28.05.1933 р., від ста-
рості
Наконечна Олександра Ан-
дріївна, 12 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.07.1933 р., від тифу
Наконечний Дмитро Омеля-
нович, 4 р., українець, дити-
на робітника птахорадгоспу, 
11.10.1932 р., від запалення 
 нирок
Наконечний Євген Опанасо-
вич, 5 міс., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 27.09.1932 р., 
від хвороби

Кіндрашівська сільська рада

село Московка
та населені пункти Заріччя, Махівка, Соболівка

(на 1932–1933 рр. Московська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 10 за 1932 р., справа № 29 за 1933 р.).
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Наконечний Макар Дмитрович, 
34 р., українець, дитина робітни-
ка птахорадгоспу, 01.07.1933 р., 
від туберкульозу
Нечволод Іван Антонович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
15.03.1932 р., від запалення моз-
ку
Огнівенко Ганна Іванівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
07.05.1932 р., від хвороби
Пилипенко Микола Григорович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 18.06.1933 р., від кору 
Писаренко Іван Ілліч, 42 р., 
українець, робітник радгоспу, 
26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономарьов Микола Михайло-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.04.1933 р., від недо-
їдання
Пономарьова Марія Михайлів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 27.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьова Марія Трохимів-
на, 80 р., українка, на утриманні 
робітника, 18.09.1932 р., від ста-
рості
Решетняк Іван Іванович, 9 днів, 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.01.1932 р., від хво-
роби
Решетняк Катерина Федорівна, 
2 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Решетняк Федір Семенович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рочняк Наталія Андріївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1932 р., від старості
Собль Любов Федорівна, 3 р., 
українка, селянка, 16.12.1932 р., 
причину смерті не вказано
Соболь Андрій Карпович, 65 р., 
українець, сторож у лікарні, 
23.03.1933 р., від [апоплексично-
го] удару
Соболь Ганна Павлівна, 4 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Соболь Єлизавета Данилів-
на, 55 р., українка, робітниця, 
14.06.1933 р., від виснаження
Соболь Клавдія Федорівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
12.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соболь Олександр Никифоро-
вич, 1 р., українець, дитина робіт-
ника, 04.10.1932 р., від хвороби
Соболь Олексій Петрович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соболь Ольга Кузьмівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.09.1932 р., від хвороби
Соболь Петро Кузьмич, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Соболь Петро Степанович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 15.01.1932 р., від хвороби
Соболь Петро Федорович, 59 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.01.1933 р., замерз від втоми 
у дорозі
Соболь Тамара Василівна, 
5 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.01.1932 р., від запален-
ня мозку
Соболь Федір Миколайович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.02.1933 р., від старо-
сті
Тертична Ніна Кузьмівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 30.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Тихоненко Микола Степано-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
18.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Левко Пилипович, 
91 р., українець, член колгоспу, 
03.01.1933 р., від старості
Шаповал Анастасія Феоктис-
тівна, 12 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 21.06.1933 р., 
від тифу
Шаповал Марія Феоктистівна, 
13 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.06.1933 р., від тифу
Шаповал Феоктист Трохимо-
вич, 45 р., українець, член колгос-
пу, 06.05.1933 р., від виснаження
Шапошник Тихон Петрович, 
78 р., українець, на утриманні, 
28.09.1932 р., від старості

Кругляківська сільська рада

село Кругляківка 
(на 1932–1933 рр. Кругляківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 9 за 1932 р., справи № 26, 27, 28 за 1933 р.).

Байов Григорій Полікарпович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Байов Платон Романович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Байов Полікарп Платонович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано

Байов Федот Тимофійович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Байова Марфа Федорівна, 85 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.12.1932 р., від старості
Беззубко Гаврило Никандрович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.09.1932 р., від старості
Беззубко Єлизавета, 36 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Беззубко Іван Никандрович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.09.1932 р., від старе-
чого маразму
Беззубко Наталія Марківна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., від старості
Беззубко Федір Іванович, 2 р., 
українець, дитина, 19.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Берко Василь Павлович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Берко Віра Гнатівна, 12 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.03.1933 р., від запалення леге-
нів
Берко Олександра Павлівна, 
85 р., українка, член колгоспу, 
05.06.1932 р., від старості
Близко Володимир Михайло-
вич, 7 міс., українець, дитина, 
04.08.1932 р., від різання зубів
Близко Галина Савівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.01.1933 р., від застуди і запа-
лення легенів
Близко Ганна Микитівна, 8 міс., 
українка, дитина, 06.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Близко Григорій Пилипович, 1 р., 
українець, дитина, 15.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Близко Дарія Пилипівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 18.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Близко Парасковія, 65 р., укра-
їнка, член колгоспу, 16.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Близко Спиридон Семенович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Близно Микола Павлович, 21 р., 
українець, член колгоспу, вчитель, 
10.06.1933 р., від висипного тифу
Близно Мотрона Єгорівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Близно Олександр Олександро-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Андрій Лаврентійо-
вич, 67 р., українець, селянин-
одно осібник, 15.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Бондаренко Віра Власівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Кіндрат Васильо-
вич, 48 р., українець, селянин-
одно осібник, 09.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Бондаренко Кузьма Платоно-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Бондаренко Олена Василівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Орина Іванів-
на, 55 р., українка, селянка, 
04.06.1932 р., від поранення потя-
гом
Бондаренко Павло Васильо-
вич, 61 р., українець, селянин, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Улас Пантелей-
монович, 65 р., українець, член 
колгоспу, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Яків Ілліч, 49 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борзило Василь Федорович, 
1 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 03.12.1932 р., від застуди 
і запалення легенів
Борзило Ганна [Іванівна], 78 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борзило Лаврін Улянович, 50 р., 
українець, селянин, 09.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Борзило Раїса Федорівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борзило Федір Улянович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Брус Іван Ілліч, 26 р., українець, 
член колгоспу, 26.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гордієнко Тимофій Петрович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
25.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоренко Віктор Івано-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
15.04.1932 р., від застуди і запа-
лення легенів
Гриньов Григорій [Іванович], 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.09.1932 р., від малярії
Гриньов Кирило Микитович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриньов Микола Тимофійо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Гриньов Митрофан Митрофано-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриньов Михайло Кирилович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриньов Никанор Тихонович, 
80 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
13.02.1932 р.
Гриньов Тимофій Микитович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриньова Катерина Михай-
лівна, 1 міс., українка, дитина, 
16.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гриньова Марія Тимофіївна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.08.1933 р., від тифу
Гриньова Тетяна Тимофіївна, 
1 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дейнека Григорій Павлович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дейнека Никифор Олександро-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 12.11.1932 р., від туберкульозу
Денисенко Гаврило Федорович, 
86 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дзюба Векла Єгорівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Григорій Андрійович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Дзюба Григорій Павлович, 4 р., 
українець, дитина, 16.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дзюба Євдокія Іллівна, 79 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Євдокія Семенівна, 75 р., 
українка, селянка, 23.04.1932 р., 
від старості
Дзюба Каленик Степанович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Дзюба Максим Павлович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Марфа Григорівна, 
49 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Михайло Максимович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.01.1933 р., від застуди
Дзюба Семен Степанович, 69 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.11.1932 р., від паралічу
Дзюба Юхим Степанович, 86 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Демиденко Опанас Платонович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Драповський Григорій Якимо-
вич, 62 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
23.02.1932 р.
Дробій Антоніна Петрівна, 9 днів, 
українка, дитина, 26.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Дробій Галина Петрівна, 7 р., 
українка, дитина, 26.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дробій Наталія Петрівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дробій Петро Павлович, 30 р., 
українець, селянин, 26.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дяченко Харитон, 52 р., украї-
нець, член колгоспу, 16.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Жабатин Тимофій Улянович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жабатин Улян Якович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жаботинська Євдокія Устинів-
на, 21 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудна Катерина Дмитрівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Зарудна Марина Кирилівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зарудна Марія Кузьмівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудна Оксана Семенівна, 
82 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудна Ольга Яківна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
22.06.1932 р., від запалення кишок
Зарудна, ім’я не вказано, Ме-
фодіївна, вік не вказано, українка, 
соцстан та причину смерті не вка-
зано, 10.04.1933 р.
Зарудний Василь Наумович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудний Василь Олександро-
вич, 4 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 22.08.1932 р., від за-
палення легенів
Зарудний, ім’я не вказано, 
Кузьмич, 6 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Зарудний Мефодій Тимофійо-
вич, 33 р., українець, член колгос-
пу, 08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудний Михайло Данилович, 
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зарудний Тимофій Наумович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зарудний Харитон Васильович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Захаренко Василь Йосипович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.09.1933 р., від тифу
Захаренко Ганна Андріївна, 
71 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Євдокія, 66 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Захаренко Йосип Андрійо-
вич, 38 р., українець, селянин, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Марія Йосипівна, 
3 міс., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
09.02.1932 р.
Захаренко Микола Іванович, 
1 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Захарченко Іван Данилович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Знова Варвара Василівна, 32 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.06.1932 р., збита машиною
Знова Ганна Трохимівна, 
85 р., українка, член колгоспу, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Григорій Миколайович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.11.1933 р., від недбалості 
матері
Знова Григорій Омелянович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Знова Євгенія, 24 р., українка, 
член колгоспу, 27.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Знова Іван Іванович, 2 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Максим Андрійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Знова Михайло Омелянович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Знова Трохим Петрович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1932 р., від туберкульозу
Золотарьов Опанас Яко-
вич, 65 р., циган, селянин, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Івашура Мотрона Іванівна, 77 р., 
українка, селянка, 18.08.1932 р., 
від старості
Івашура Харитина Іванівна, 85 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
04.08.1932 р., від старості
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Калиш Максим Іванович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Калмиков Тимофій Олексійович, 
[1 міс.], українець, дитина члена 
колгоспу, 26.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каплій Наталія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Василина Григорів-
на, 67 р., українка, член колгоспу, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Василь, 2 р., украї-
нець, дитина, 30.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Коваленко Василь [Петро-
вич], 12 р., українець, дитина, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Василь Олексійович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Григорій, 7 р., украї-
нець, дитина, 30.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Коваленко Григорій Олексійо-
вич, 10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Захар Платонович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Зінаїда Федорів-
на, 83 р., українка, на утриманні, 
04.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Ілля Єгорович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Мефодій Павлович, 
69 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Михайло Харитоно-
вич, 3 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
22.02.1932 р.
Коваленко Наталія Родіонівна, 
18 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Коваленко Нестір [Іванович], 
85 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Оксана Петрівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Олександра Григо-
рівна, 18 р., національність, соц-
стан та причину смерті не вказано, 
13.01.1932 р.
Коваленко Олексій Дмитрович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Петро Олександро-
вич, 31 р., українець, член колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Платон Гнатович, 
83 р., українець, на утриманні, 
03.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Родіон Гнатович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.04.1933 р., від старості
Коваленко Софія Олексіївна, 
17 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Тетяна Олексіїв-
на, 15 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Іван Федорович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1932 р., від старості
Колотило Микола Павлович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.09.1932 р., від го-
строго живота
Комиш Анастасія Іванівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кочубей Андрій Степанович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кочубей Парасковія Марти-
нівна, 70 р., українка, селянка, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кочубей Парасковія Павлівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кочубей Пелагія Григорів-
на, 60 р., українка, селянка, 
27.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кругляк Ганна Наумівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кругляк Харитина Тимофі-
ївна, 88 р., українка, селянка, 
01.05.1932 р., від старості
Кудиненко Микола Андрійович, 
[30 р.], українець, селянин-одно-
осібник, 29.06.1932 р., від хвороби 
шлунка
Кунєва Марія Іванівна, 11 міс., 
українка, дитина, 27.05.1932 р., 
від застуди
Кучедей Парасковія Павлівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кучеренко Пилип Кіндратович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лепейко Гаврило Федорович, 
87 р., українець, на утриманні, 
16.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лепейко Григорій Федорович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лепейко Дмитро Олександро-
вич, 1 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
20.03.1932 р.
Лепейко Катерина Федорівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лепейко Марія Федорівна, 
10 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лепейко Олександр Федорович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Логвиненко Гнат Никанорович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Єлизавета Федо-
рівна, 47 р., українка, член колгос-
пу, 10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Логвиненко Любов Степанівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Логвиненко Михайло Гнатович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.08.1932 р., від застуди 
і запалення легенів
Логвиненко Петро Никаноро-
вич, 21 р., українець, член колгос-
пу, 06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лоза Макар Леонтійович, 57 р., 
українець, селянин, 16.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лутенко Олександра Миколаїв-
на, 1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.10.1933 р., 
від грижі
Мандик Степанида Петрівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мандич Анастасія Іванівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мандич Анастасія Леонтіївна, 
20 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мандич Василь Сергійович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мандич Іван Данилович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.05.1933 р., від старості
Мандич Марія Іванівна, 2 тижні, 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мандич Марія Федорівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мандич Платон Данилович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мандич Степан Пилипович, 52 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мандич Федір Данилович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Манько Олександра Михайлів-
на, 1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 21.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мараховська Галина, 8 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Василь Кузьмич, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Віра Павлівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Григорій Родіонович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Єфросинія Кирилів-
на, 47 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Катерина Кузьмівна, 
3 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Мотрона Герасимів-
на, 48 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Надія Григорівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Парасковія Кирилів-
на, 47 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Христина Андріївна, 
39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мар’яш (Марченко) Григо-
рій Родіонович, 41 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мельник Володимир Іванович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 14.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Мельник Домаха Йосипівна, 
82 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мельник Іван Христофорович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Мельник Ілля Андрійович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мельник Макар Ілліч, 17 р., укра-
їнець, член колгоспу, 17.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мельник Мотрона Семенівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мельник Никандр Андрійович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мельник Олександр Іванович, 
вік не вказано, українець, член кол-
госпу, 13.06.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Мельник Федір Пилипович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мельник Харитон Максимович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мельник Харитон Максимович, 
91 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Меншик Катерина Іванівна, 64 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 10.03.1932 р.
Митник Антоніна Прокопівна, 
5 р., українка, дитина селянки, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Митник Ганна Прокопівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Митник Григорій Прокопович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Митник Прокіп Григорович, 50 р., 
українець, селянин, 05.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Нардід Уляна Василівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ольшанська Єфросинія [Іванів-
на], 80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Онищенко Олександр Федо-
рович, 74 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.07.1932 р., від ста-
рості
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Оніщенко Тимофій Пантелійо-
вич, 80 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.02.1933 р., від ста-
рості
Папуця Василь Данилович, 
44 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Папуця Галина Іванівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.08.1933 р., від тифу
Папуця Марія Юхимівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Папуця Наталія Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.07.1932 р., від гострого живота
Пелих [Нестор], 82 р., українець, 
член колгоспу, 20.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пелих Варвара Петрівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.11.1932 р., від застуди і запа-
лення легенів
Пелих Гнат Антонович, 87 р., 
українець, селянин, 22.05.1932 р., 
від старості
Пелих Дмитро Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Єфросинія Митрофанів-
на, 81 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пелих Іван Миколайович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Іван Петрович, 32 р., украї-
нець, селянин, 30.04.1932 р., вбито
Пелих Іван Трохимович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Микола Іванович, вік 
не вказано, українець, член колгос-
пу, 20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Парасковія Іванівна, 90 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.10.1932 р., від старості
Пелих Парасковія Федорівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.06.1933 р., від старо-
сті
Пелих Петро Гнатович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Пелих Петро Митрофанович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Трохим Гнатович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
17.02.1933 р., від хвороби шлунка
Пелих Федосія Василівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Яків Миколайович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Опанас Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петрусенко Григорій Пилипо-
вич, 6 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 16.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Петрусенко Корній Івано-
вич, 65 р., українець, селянин, 
24.05.1932 р., від вади серця
Петрусенко Пилип Юхимович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погоживма (Поготивний) Борис 
Йосипович, 4 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 15.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Погоживма (Поготивний) Мико-
ла Йосипович, 7 р., українець, ди-
тина члена колгоспу, 15.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Подорожко Андрій Пилипович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
26.07.1932 р., від туберкульозу
Пономарьов Семен Андрійо-
вич, 20 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
08.03.1932 р.
Пономарьова Марія Устимівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рудь Василь Романович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
21.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудь Григорій Петрович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудь Іван Петрович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Рудь Марія Григорівна, 9 міс., 
українка, дитина, 18.05.1932 р., 
від запалення легенів
Савченко Василь Тихонович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Савченко Віра Іванівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Савченко Володимир Микола-
йович, 12 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 14.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Савченко Галина [Іванівна], 
85 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.05.1933 р., від старо-
сті
Савченко Григорій Якович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.01.1933 р., від хвороби 
Савченко Марія, 89 р., українка, 
член колгоспу, 27.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Савченко Марія Миколаївна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Микола Іванович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Савченко Сидір Григорович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Тимофій Сидоро-
вич, 35 р., українець, селянин, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Тихін Сидорович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Трохим Федорович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савченко Трохим Васильович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Андрій Васильович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 16.06.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Самойлов Василь Дмитрович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Самойлов Іван Федорович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.12.1932 р., від застуди і запален-
ня легенів
Самойлов Костянтин Андрійо-
вич, 39 р., українець, член колгос-
пу, 14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Максим Васильо-
вич, 86 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
12.02.1932 р.
Самойлов Михайло Миколайо-
вич, 20 р., українець, член колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Олександр Іванович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Олексій Костянтино-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Катерина Василів-
на, 17 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Катерина Іванівна, 
6 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Марія Андріївна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Марія Іванівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Олександра Іванівна, 
4 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соколов Іван Андрійович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Солодка Наталія [Іванівна], 
42 р., українка, член колгоспу, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулига Лукія Остапівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулига Марія Остапівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.11.1932 р., від гострого 
живота

Сулига Наум Остапович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулига Олексій Остапович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулига Остап Мартинович, 47 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулига Пелагія Іванівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від старості
Сулига Харитина Остапівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Василь Федоро-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Дмитро Захарович, 
9 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Іван Іванович, 96 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 16.03.1932 р.
Тарасенко Іван Федорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Тарасенко Уляна Іванівна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Федір Савелійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Віра Гаврилівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Горпина Григорів-
на, 85 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Іван Гаврилович, 
13 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Твердохліб Іван Кіндратович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Тимошенко Василь Платонович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимошенко Опанас Опанасович, 
47 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ткачов Володимир Феодосійо-
вич, 3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ткачов Іван Іванович, 5 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 28.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ткачов Олексій Олексійович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
22.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Прокіп Омелянович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Федір Дем’янович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Федір Максимович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Яків Кирилович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачова Віра Іванівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачова Віра Сергіївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачова Зінаїда Іванівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачова Марія Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
31.01.1933 р., від хвороби 
Токар Галина Дмитрівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Галина Михайлівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Токар Григорій Іванович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Токар Григорій Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Іван Петрович, 60 р., украї-
нець, член колгоспу, 24.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Токар Іван Федорович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Токар Іван Федотович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Катерина Олексіївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Лаврін Денисович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Парасковія Лук’янівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Петро Григорович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Петро Якимович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Токар Февронія Іванівна, 58 р., 
українка, селянка, 29.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Томко Опанас Васильович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
22.09.1932 р., від туберкульозу
Трембак Овксентій Степанович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Троценко Герасим Овсійович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.03.1933 р., від старості
Фесенко Іван Петрович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Михайло Петрович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 12.07.1933 р., причину смер-
ті не вказано

Фесенко Христина Мусіївна, 
25 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
04.04.1932 р.
Фоменко Василь Савович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1932 р., від старості
Фоменко Григорій Карпович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Фоменко Іван Никифорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від старості
Фоменко Микита Карпович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хатняк Анастасія Овсіївна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хатняк Григорій Петрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хатняк Євдокія Олексіївна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хатняк Іван Петрович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хатняк Катерина Дмитрівна, 
8 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хатняк Максим Варивоно-
вич, 18 р., українець, селянин, 
12.04.1932 р., від туберкульозу
Хатнянський Іван Петрович, 
12 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 31.06.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Холод Іван Степанович, 1 р., 
українець, дитина, 14.08.1932 р., 
від хвороби шлунка
Холодкова Наталія Максимів-
на, 2 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.03.1932 р.
Хотич Наталія Юхимівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.05.1933 р., від старості
Хотнюк Іван Олексійович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Хотнянський Олексій Савелі-
йович, 45 р., українець, селянин-
одно осібник, 07.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Хуртак Іван Трохимович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хуртак Максим Якович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хуртак Олексій Трохимович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хуртак Олена Трохимівна, 24 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хуртак Трохим Миколайович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Цигульов Максим Онисимович, 
вік не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 1933 р., причину 
смерті не вказано
Цигульов Михайло Овксентійо-
вич, 50 р., українець, член колгос-
пу, 18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Цигульова Ганна Романівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Череда Ганна Трохимівна, 26 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Череда Марія Іванівна, 2 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 09.02.1932 р.
Шевцов Сергій Євтихійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевцова Єфросинія Яківна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.09.1933 р., від старо-
сті
Шевцова Катерина Сергіївна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.12.1932 р., від за-
студи
Шило Архип Іванович, 16 р., 
українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Курилівська сільська рада

село Курилівка
та населений пункт Лозова

(на 1932–1933 рр. Курилівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 9 за 1932 р., справа № 25 за 1933 р.).

Бугай Володимир Олексійо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугай Марія Максимівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугай Олексій Олексійович, 5 р., 
українець, дитина, 25.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бутник Кирило Якович, 56 р., 
українець, селянин, 15.12.1932 р., 
причину смерті не вказано
Бутник Кузьма Якович, 68 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 28.05.1933 р., від старості
Бутник Леонід Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 07.12.1932 р., 
причину смерті не вказано
Василенко Віктор Павлович, 
4 р., українець, дитина робітника 
на залізниці, 14.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Василенко Микола Панте-
леймонович, 8 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
05.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Василенко Тамара Михайлівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Водолазький Яків Михайлович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гиренко Андрій Юхимович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гиренко Іван Микитович, 21 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гиренко Микита Іванович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гиренко Омелян Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гиренко Петро Омеляно-
вич, 16 р., українець, селянин, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гиренко Яків Омелянович, 24 р., 
українець, сторож, 10.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Глушко Марія Петрівна, 3 р., укра-
їнка, дитина, 07.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Ілля Тимофійович, 
35 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Онисим Омелянович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., від старості
Горобець Дарія Кирилівна, 85 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 26.10.1933 р., 
від старості
Данченко Мотрона Олександрів-
на, 37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Діденко Віктор Іванович, 1 р., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 06.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Діденко Ніна Миколаївна, вік 
не вказано, українка, дитина, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Єлизавета Опанасів-
на, 90 р., українка, член колгоспу, 
05.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Душенко Ганна Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 03.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Душенко Іван Пилипович, 
78 р., українець, на утриманні, 
21.06.1932 р., від старості
Душенко Лукія Іванівна, 45 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Григорій Андрійо-
вич, 13 р., українець, дитина, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Загоруйко Микола Власо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
21.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Надія Олександрів-
на, 95 р., українка, на утриманні, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Опанас Антонович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
17.08.1932 р., від старості
Загоруйко Орина Антонівна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заїка Марія Миколаївна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 16.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калмиков Яків Іванович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Василь Іванович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Володимир Єлисе-
йович, 1 день, українець, дитина, 
22.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Володимир Федо-
рович, 4 р., українець, дитина, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Григорій Степанович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Канцедал Григорій Якович, 8 р., 
українець, дитина, 27.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Канцедал Давид Федорович, 
56 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Данило Остапович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Канцедал Іван Степанович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Канцедал Іван Якович, 7 р., украї-
нець, дитина, 27.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Канцедал Олександр Яко-
вич, 2 р., українець, дитина, 
26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Олексій Тимофі-
йович, 1 р., українець, дитина, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Сергій, 67 р., українець, 
член колгоспу, 15.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Канцедал Тетяна Спиридонів-
на, 28 р., українка, член колгоспу, 
28.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Іван Володимирович, 
3 міс., українець, дитина робітника 
залізниці, 10.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Андрій Омелянович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
19.03.1933 р., від старості
Ківшар Василь Тихонович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Ганна Тихонівна, 4 р., 
українка, дитина, 20.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ківшар Євдокія Тихонівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., вбито бандитами
Ківшар Іван, 2 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 06.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Ківшар Іван Тихонович, 8 р., укра-
їнець, дитина, 23.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Ківшар Микола Тихонович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Михайло Тихонович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Неоніла Микитівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., вбито бандитами
Ківшар Олександр Тихоно-
вич, 6 р., українець, дитина, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Олексій Тихонович, 10 р., 
українець, дитина, 06.06.1933 р., 
вбито бандитами

Ківшар Семен Тихонович, 18 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.06.1933 р., вбито бандитами
Ківшар Тихін Іванович, 48 р., укра-
їнець, член колгоспу, 10.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ківшар Федір Опанасович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
24.07.1932 р., від старості
Коваленко Ганна Омелянівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 31.01.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Коваленко Опанас Микитович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.01.1933 р., від старості
Козирев Іван Андрійович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козирев Ілля Андрійович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.04.1933 р., інвалід
Козирева Марія Семенівна, 40 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Конотопська Зінаїда Іванів-
на, 87 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.03.1933 р., від старості
Конотопська Тетяна Артемів-
на, 24 р., українка, робітниця, 
15.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Конотопський Артем Тимофі-
йович, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.02.1933 р., від ста-
рості
Конотопський Григорій Макси-
мович, 56 р., українець, селянин-
одно осібник, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кравченко Антон Васильович, 
21 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 08.12.1932 р., вбито потягом
Кравченко Василь Давидович, 
74 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.09.1932 р., від старості
Кравченко Володимир Анто-
нович, 1 р., українець, дитина, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Єфросинія Никифо-
рівна, 66 р., українка, на утриманні, 
04.09.1933 р., від старості
Кравченко Іван Іванович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кравченко Іван Карпович, 1 р., 
українець, дитина, 24.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кравченко Марія Іванівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 16.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Ольга Іванівна, 1 р., 
українка, дитина, 23.05.1932 р., 
від віспи
Кравченко Килина Петрів-
на, 64 р., українка, селянка, 
16.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Купченко Михайло, 59 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
16.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Варвара Сидорівна, 7 р., 
українка, дитина, 16.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Василь Єгорович, 34 р., 
українець, робітник на залізни-
ці, 27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Володимир Сергі-
йович, 2 р., українець, дитина, 
21.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Галина Давидівна, 
90 р., українка, на утриманні, 
05.11.1932 р., від старості
Курило Дарія Павлівна, 57 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 10.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Курило Дем’ян Юрійович, 71 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Дмитро Єгорович, 34 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Євгенія Сидорівна, 2 р., 
українка, дитина, 20.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Іван Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 18.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Іван Петрович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.07.1933 р., від старості
Курило Іван Сидорович, 5 р., 
українець, дитина, 10.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Курило Катерина Яремів-
на, 35 р., українка, стипендіат, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Катерина Яремівна, 
41 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Курило Лука Іванович, 56 р., 
українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Марія Василівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Курило Марія Тихонівна, 46 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Микола Степанович, 
11 р., українець, учень, стипенді-
ат, 01.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Наталія Василівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.01.1933 р., 
від вродженої слабкості 
Курило Олексій Степанович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Курило Павло Васильович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Сава Мусійович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Сергій Прокопович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Курило Сидір Омелянович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Соломонида Микитів-
на, 46 р., українка, член колгоспу, 
28.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Спиридон Петрович, 
56 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 21.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Курило Федір Іванович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ляшенко Віра Іванівна, 3 р., 
українка, дитина, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ляшенко Мотрона Сергіївна, 
70 р., українка, на утриманні, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Парасковія Сер-
гіївна, 2 р., українка, дитина, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколенко Андрій Іванович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Василь Степано-
вич, 81 р., українець, член колгос-
пу, 04.10.1932 р., від старості
Мірошниченко Віктор Андрі-
йович, 1 р., українець, дитина 
службовця, 11.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Григорій Анто-
нович, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мірошниченко Данило Павло-
вич, 52 р., українець, член колгос-
пу, 06.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Катерина Матві-
ївна, 68 р., українка, на утриманні, 
29.06.1933 р., від старості
Мірошниченко Устина Дмитрів-
на, 74 р., українка, на утриманні, 
25.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Москаленко Володимир Олек-
сійович, 2 р., українець, дитина, 
01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мотиль Варвара Федорівна, 
80 р., українка, на утриманні, 
10.05.1932 р., від старості
Мотиль Олександра Степанів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мотиль Сергій Степанович, 6 р., 
українець, дитина, 30.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Наглов Дмитро, 67 р., українець, 
член колгоспу, 18.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Назаренко Парасковія Йосипів-
на, 85 р., українка, на утриманні 
робітника радгоспу, 13.11.1932 р., 
причину смерті не вказано

Остапенко Анастасія Харито-
нівна, 24 р., українка, селянка-
одно осібниця, 20.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Остапенко Василь Петрович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Остапенко Ганна Іванівна, 
2 міс., українка, дитина робітника 
залізниці, 17.01.1932 р., від хво-
роби
Остапенко Дмитро Петро-
вич, 14 р., українець, дитина, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Остапенко Іван Терентійович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Остапенко Лукерія Михайлів-
на, 56 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Остапенко Марія Петрівна, 
33 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від хвороби
Остапенко Мефодій Семено-
вич, 67 р., українець, селянин-
одно осібник, 10.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Остапенко Неоніла Єгорівна, 
1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Остапенко Олександра Васи-
лівна, 80 р., українка, селянка-
одно осібниця, 26.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Остапенко Сава Іванович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Остапенко Тихін Семенович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Постіль Іван Самійлович, 2 міс., 
українець, дитина, 20.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Радченко Горпина Опанасівна, 
43 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Радченко Лідія Марківна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Радченко Марія Марків-
на, 5 міс., українка, дитина, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Марко Леонтович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., від старості
Реуцька Ганна, 39 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
15.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Олена Кирилівна, 73 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 24.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Реуцька Тамара Василівна, 3 р., 
українка, дитина, 25.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Решетило Віра Гнатівна, 12 р., 
українка, дитина, 15.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Садовська Килина Дмитрівна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
02.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Лідія Тимофіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Садовська Марина Сидорівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Марія Пилипівна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Садовська Наталія Степа-
нівна, 11 р., українка, дитина, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Олександра Сте-
панівна, 4 р., українка, дитина, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Тетяна Василівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовський Андрій Степа-
нович, 5 р., українець, дитина, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовський Василь Миколайо-
вич, 3 р., українець, дитина робіт-
ника на залізниці, 09.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Садовський Григорій Омеляно-
вич, 70 р., українець, на утриман-
ні, 23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Садовський Іван Степано-
вич, 9 р., українець, дитина, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовський Матвій Гераси-
мович, 87 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., від старості
Садовський Степан Матвійович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Садовський Федір Петрович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Святаш Іван Миколайович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Святаш Микола Миколайович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.02.1932 р., від старості
Сизонов Костянтин Кирилович, 
52 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 05.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сіроштан Варвара Омелянівна, 
47 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.01.1932 р., повісила-
ся
Сіроштан Василь Іванович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сіроштан Ганна Семенівна, 
80 р., українка, на утриманні, 
15.12.1933 р., від старості
Сіроштан Карпо Митрофанович, 
81 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від старості
Сіроштан Килина Прокопів-
на, 81 р., українка, на утриманні, 
30.05.1932 р., від старості
Сіроштан Лідія Іванівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сіроштан Оксана Миколаївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.05.1933 р., від старо-
сті
Сіроштан Олімпіада Андріїв-
на, 81 р., українка, на утриманні, 
31.05.1933 р., від старості
Сіроштан Юхим Леонтійович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від старості
Тур Лідія Михайлівна, 2 р., укра-
їнка, дитина, 04.05.1932 р., причи-
ну смерті не вказано

Тур Марія Борисівна, 80 р., укра-
їнка, член колгоспу, 19.05.1933 р., 
від старості
Цапенко Василь Данилович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Цапенко Василь Іванович, 41 р., 
українець, робітник на залізниці, 
13.08.1933 р., від завороту кишок
Цапенко Дмитро Петрович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., від старості
Цапенко Єгор Андрійович, 76 р., 
українець, кустар, 07.01.1933 р., 
від старості
Цапенко Іван Данилович, 36 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
29.05.1933 р., від хвороби
Цапенко Марія Василівна, 21 р., 
українка, робітниця на залізниці, 
22.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цапенко Микола Гаврило-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
12.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цапенко Наталія Іванівна, 10 р., 
українка, дитина, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чабанна Галина Василівна, 
42 р., українка, робітниця їдальні 
на шахті, 02.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чебанна Ніна Тихонівна, 2 міс., 
українка, дитина, 21.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чередник Андрій Антонович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від хвороби
Чередник Варвара Семенівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
05.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Ганна Григорів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
07.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Ганна Петрівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Іван Хомич, 2 р., 
українець, дитина, 10.11.1932 р., 
від хвороби
Чередник Корній Федорович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від старості
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Чередник Марія Григорів-
на, 2 міс., українка, дитина, 
21.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Марія Петрів-
на, 10 днів, українка, дитина, 
27.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Марія Полікарпівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Микола Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина, 
14.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Микола Андрійо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
23.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Наталія Олексіїв-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 21.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чередник Нифонт Євдокимо-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 03.05.1933 р., від старості
Чередник Олексій Яремович, 
22 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 21.05.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Чередник Парасковія Явту-
хівна, 75 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
14.04.1932 р., від старості

Чередник Софія Антонівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Степанида Борисів-
на, 75 р., українка, на утриманні, 
16.06.1932 р., від старості
Чередник Федосія Степанів-
на, 68 р., українка, на утриманні, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Харитина Андріїв-
на, 76 р., українка, на утриманні, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапар Наталія Яківна, 1 р., 
українка, дитина, 17.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шапар Олексій Якович, 1 р., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 19.08.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Шевченко Антон Михайлович, 
79 р., українець, робітник дит-
ясел ст. Куп’янськ-Вузловий, 
27.08.1933 р., від старості
Шевченко Василь Романович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1932 р., інвалід
Шевченко Володимир Саве-
лійович, 9 р., українець, дитина 
робітника залізниці, 04.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шевченко Григорій Артемович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шевченко Григорій Михайло-
вич, 91 р., українець, на утриман-
ні, 20.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Лідія, 4 р., українка, 
дитина, 23.09.1933 р., від кору
Шевченко Микола Трохимович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 06.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевченко Мотрона Савелі-
ївна, 11 р., українка, дитина, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Федосія Терентіївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Юхим Якович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
08.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яїцька Неоніла Василівна, 14 р., 
українка, дитина, 17.07.1932 р., 
потонула
Яїцький Семен Іванович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яїцький Яків Петрович, 54 р., 
українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від тифу
Яковенко Єфросинія Йосипів-
на, 75 р., українка, на утриманні, 
25.05.1933 р., від старості
Яковина Килина Антонівна, 
73 р., українка, на утриманні, 
27.06.1933 р., від старості

Курилівська сільська рада

село Новоосинове
та населені пункти Кринички, Червоний Хлібороб

(на 1932–1933 рр. Новоосинівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 11 за 1932 р., справа № 32 за 1933 р.).

Андренко Килина Свиридівна, 
80 р., українка, на утриманні, 
01.01.1932 р., від старості
Андрієнко Захар Максимович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Баранникова Парасковія Опа-
насівна, 63 р., українка, селянка-
одно осібниця, 31.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Беседа Варвара Митрофанів-
на, 65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Беседін Антон Трохимо-
вич, 70 р., українець, селянин, 
01.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Беседін Михайло Йосипович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1932 р., від старості
Беседіна Анастасія Петрів-
на, 3 міс., українка, дитина, 
11.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Беседіна Катерина Іванів-
на, 1 р., українка, дитина, 
09.05.1932 р., причину смерті 
не вказано

Беседіна Тетяна Євтихіївна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.10.1932 р., 
від проносу

Бесіда Антон Трохимович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бесіда Василь Антонович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Бесіда Влас Іванович, 26 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Зінаїда Явтухівна, 15 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Іван Михайлович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Іван Семенович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Мирон Володимирович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бесіда Михей Михайлович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Оксана Андріївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бесіда Олександр Степанович, 
6 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Богатир Ганна Василівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Домаха Омелянівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Марія Степанівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Богатир Наталія Степанівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Богатир Тетяна Степанівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Брус Іван Полікарпович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Брус Семен Андрійович, 
86 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Бурлуцька Марія Микола-
ївна, 3 міс., українка, дитина, 
20.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бурлуцький Григорій Федоро-
вич, 80 р., українець, селянин, 
18.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бурлуцький Захар Петрович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.08.1932 р., збито авто-
мобілем
Бурлуцький Степан Дмитро-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
01.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гелунова Анастасія Петрів-
на, 11 р., українка, дитина, 
16.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гірник Дмитро Семенович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гірник Іван Никонович, 2 р., 
українець, дитина, 28.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Гірник Микола Кирилович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гірник Михайло Кирилович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гірник Олександр Кирилович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гірник Сергій Семенович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гірник Фаїна Сергіївна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Головко Іван Васильович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.10.1932 р., від немовлячого
Головко Михайло Юхимо-
вич, 27 р., українець, селянин, 
12.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дерев’янка Артем Максимович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.02.1933 р., причину 
смерті не вказано

Довжич Матвій Омелянович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Довжич Олена Омелянівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Анастасія Іонівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.10.1932 р., від застуди
Друшляк Василь Андрійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Василь Несторович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Друшляк Віра Макарівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Віра Опанасівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 18.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Євдокія Михайлів-
на, 18 р., українка, селянка, 
05.01.1932 р., від тифу
Друшляк Єлисей Дмитрович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Іван Євграфович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Іван Іванович, 51 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Іван Кирилович, 2 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Іван Несторович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Карпо Михайлович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Максим Максимо-
вич, 45 р., українець, селянин, 
27.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Друшляк Марко Йосипович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Микола Кирилович, вік 
не вказано, українець, на утриман-
ні, 05.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Михайло Іванович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Орина Костянтинів-
на, 48 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Друшляк Раїса Андріївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Друшляк Сава Сергійович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1932 р., від старості
Єрмоленко Микита Явтухович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жуков Іван Омелянович, 23 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 27.10.1932 р.
Жуков Іван Семенович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, 13.10.1932 р. 
01.10.1932 р., від немовлячого
Жуков Іван Степанович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жуков Матвій Семенович, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жуков Омелян Йосипович, 47 р., 
українець, селянин, 19.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Жуков Семен Йосипович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жуков Семен Осипович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жуков Трифон Іванович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жуков Федір Андрійович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
31.07.1932 р., від старості

Жуков Федір Васильович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жукова Лідія Степанівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жукова Марія Семенівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жукова Марія Степанівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 30.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жукова Ніна Олексіївна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жукова Одарка Семенівна, 63 р., 
українка, селянка, 25.02.1932 р., 
від старості
Жукова Парасковія Олексіїв-
на, 61 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загнойко Євдокія Яківна, 5 днів, 
українка, дитина, 26.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Заїка Євдокія Антонівна, 20 р., 
українка, селянка, 16.05.1932 р., 
повісилася
Золотоног Євдокія Семенівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Золотоног Клавдія Павлівна, 
17 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Золотоног Марія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Золотоног Марія Серафимівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Золотоног Микола Іванович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Золотоног Ольга Павлівна, 22 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Золотоног Семен Фотійович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калениченко Єгор Митрофа-
нович, 50 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Калениченко Іван Опанасович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Калениченко Микола Опанасо-
вич, 21 р., українець, селянин-
одно осібник, 28.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Калениченко Олександр Павло-
вич, 6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Калениченко Степанида Олексі-
ївна, 50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Канцедал Василь Степанович, 
14 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 13.03.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Канцедал Віра Трохимівна, 5 р., 
українка, дитина, 06.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Канцедал Ганна Костянтинів-
на, 26 р., українка, член колгоспу, 
24.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Дмитро Тимофійович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Канцедал Іван Михайлович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Іван Семенович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Марія Дмитрів-
на, 85 р., українка, селянка, 
08.01.1932 р., від старості
Канцедал Микола Євдокимович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 12.12.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Канцедал Микола Іванович, 5 р., 
українець, дитина, 06.02.1932 р., 
причину смерті не вказано
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Канцедал Ніна Миколаївна, 
5 міс., українка, дитина робітника 
залізниці, 05.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Канцедал Оксана Марківна, 64 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Омелян Терентійо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Семен Васильович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кацубовський Володимир 
Миколайович, 1 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
22.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Григорій Юхимович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 02.10.1932 р., від жовтухи
Коваленко Єрмолай Йосипович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Олександра Іва-
нівна, 7 міс., українка, дитина, 
09.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Ганна Григорівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
06.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Євгенія Тимофіївна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Іван Олексійович, 34 р., 
українець, селянин, 11.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Колісник Іван Федорович, 65 р., 
українець, селянин, 15.02.1932 р., 
збито автомобілем на станції
Колісник Марія Яківна, 5 р., укра-
їнка, дитина, 15.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Одарка Опанасівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Олексій Кирилович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Колісник Ольга Олексіївна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Опанас Іванович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
20.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Семен Фролович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Онисія Матвіївна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
18.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Купченко Михайло Іванович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Купченко Мотрона Миколаївна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.12.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Купченко Надія Григорівна, 2 р., 
українка, дитина, 12.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Купченко Трохим Кирило-
вич, 27 р., українець, селянин, 
07.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Нестор Іванович, 
82 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лутенко Кузьма Григоро-
вич, 60 р., українець, селянин, 
05.04.1932 р., від старості
Лутенко Михайло Григорович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.02.1933 р., від старості
Лутенко Михайло Матвійович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лутенко Олександра Гуріївна, 
4 р., українка, дитина, 12.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Лутенко Олександра Миколаїв-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мандич Євдокія, 38 р., українка, 
член колгоспу, 20.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мандич Костянтин Омелянович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Мандич Микола Карпович, 1 р., 
українець, дитина, 29.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мандич Степан Андрійович, 
38 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 19.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Марцин Уляна Остапівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марцин Уляна Степанівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Дмитро Опанасович, 
18 р., українець, робітник Мурман-
ської залізниці, 16.09.1932 р., збито 
автомобілем
Марченко Мусій Опанасович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маршин (Маренін) Олексій Сте-
панович, 62 р., українець, член кол-
госпу, 10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Антоніна Опанасівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Маслик Марія Порфирівна, 
92 р., українка, член колгоспу, 
18.08.1932 р., від старості
Маслик Парасковія Опанасівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 23.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мозговий Овер’ян Трифонович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Момот Варвара Дмитрівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Момот Василина Василів-
на, 22 р., українка, селянка, 
10.11.1932 р., від запалення легенів
Момот Григорій Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Віра, 50 р., українка, 
член колгоспу, 20.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Овчарова Марія, 50 р., українка, 
член колгоспу, 20.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
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Оранський Тимофій Матвійо-
вич, 51 р., українець, священно-
служитель, 20.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пархоменко Орина Семенівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
07.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пинчуков Никифор Григоро-
вич, 54 р., циган, селянин-одно-
осібник, 17.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Погорілий Павло Карпо-
вич, 77 р., українець, селянин, 
08.03.1932 р., від старості
Порубай Віра Парфенівна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Порубай Микола Парфенович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Савинов Петро Парамонович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1932 р., від старості
Семененко Зінаїда Миколаївна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Семененко Іван Григорович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семененко Іван Федорович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Семененко Микола Федорович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 29.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Серпокрил Григорій Макаро-
вич, 80 р., українець, селянин, 
25.04.1932 р., від старості
Серпокрил Михайло Макаро-
вич, 74 р., українець, член колгос-
пу, 16.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Серпокрил Пилип Семенович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонов Овдій Кирилович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Скачко Опанас Терентійович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Єфросинія Яківна, 42 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.10.1932 р., від тифу
Супрун Кузьма Іванович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Марія Юхимівна, 15 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 11.11.1932 р.
Супрун Матвій Іванович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Михайло Якович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Супрун Сергій Андрійович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.07.1932 р., від старості
Супрун Уляна Пилипівна, 43 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.09.1932 р., від туберкульозу
Тертична Векла Семенівна, 
57 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Тертична Ганна Іванівна, 38 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тертична Марія Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Тертичний Данило Андріяно-
вич, 63 р., українець, селянин-
одно осібник, 08.09.1932 р., 
від старості
Тупалова Єлизавета Петрівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тупалова Марія Тимофіївна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тюпало Марія Матвіївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тюпало Митрофан Олексійо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 15.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ухнальов Максим Демидо-
вич, 73 р., українець, селянин, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ухнальов Петро Миколайо-
вич, 1 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
19.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фоменко Іона Митрофано-
вич, 45 р., українець, селянин, 
17.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фоменко Микола Гнатович, 
9 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Харасик Віра Степанівна, 14 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Ганна Михайлівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Іван Миколайович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харасик Мотрона Степанівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Олена Омелянівна, 
67 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харасик Орина Максимівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Раїса Матвіївна, 2 р., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Сергій Кузьмич, 
60 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хоменко Кирило Омеляно-
вич, 53 р., українець, селянин, 
07.01.1932 р., від хвороби
Чередник Іван Пилипович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чередник Степан Степанович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Чумак Ганна Іванівна, 2 р., україн-
ка, дитина селянина-одно осібника, 
30.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Захар Іванович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Іван Дмитрович, 68 р., 
українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Лідія Опанасівна, 20 днів, 
українка, дитина члена колгос-
пу, 14.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Микола Іванович, 9 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 21.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чумак Микола Михайлович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чумак Михайло Михайлович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 08.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чумак Семен Митрофанович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чумак Федот Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Яків Онисимович, 
82 р., українець, член колгоспу, 
24.07.1932 р., від старості
Шведун Петро Семенович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевцов Василь Наумович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
19.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Володимир Микола-
йович, 77 р., українець, селянин, 
13.03.1932 р., повісився
Шевцов Єгор Наумович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Кіндрат Степанович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.08.1932 р., від старості
Шевцов Микита Михайлович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шевцов Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 07.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шевцов Микола Наумович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Михайло Іванович, 14 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Михайло Петро-
вич, 10 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
04.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Олександр Семенович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шевцов Яків Макарович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Зінаїда Іванівна, 3 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевцова Марія Макарівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Ольга Іонівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Ольга Макарівна, 13 р., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 17.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Тетяна Гаврилівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
10.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шийка Марфа Іванівна, 4 міс., 
українка, дитина члена колгос-
пу, 30.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шийка Мокій Трохимович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шийка Надія Карпівна, 1 р., укра-
їнка, дитина, 05.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шийка Олександр Іванович, 
4 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Шийка Трохим Савович, 85 р., 
українець, селянин, 23.03.1932 р., 
від старості
Шийка Уляна Григорівна, 44 р., 
українка, селянка, 12.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шийка Яків Михайлович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шкарлет Антоніна Андріївна, 1 р., 
українка, дитина, 31.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шкарлет Дмитро Зенонович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шкарлет Костянтин Маркіяно-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 21.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Шкарлет Лідія Іллівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.10.1932 р., від застуди
Шкарлет Микола Микитович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шкарлет Микола Романо-
вич, 10 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
20.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шкарлет Онисим Корнійо-
вич, 71 р., українець, селянин, 
24.03.1932 р., від старості
Шкарлет Павло Степанович, 3 р., 
українець, дитина, 23.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шкарлет Петро Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шкарлет Уляна Миронівна, 39 р., 
українка, селянка, 07.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шкарлет Федір Степанович, 
2 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.06.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Шкарлет Юхим Федорович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ярмоленко Степан Микитович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
24.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Барханенко Ксенія Павлівна, 
77 р., українка, робітниця на заліз-
ниці, 23.10.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Бичок Анастасія Антонівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 25.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бичок Ганна Андріївна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бичок Катерина Андріївна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бичок Марія Андріївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бичок Сергій Іванович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бичок Софія Семенівна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Ганна Прокопівна, 24 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Данило Терентійович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бібік Євдокія Степанівна, 42 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Іван Терентійович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Катерина Іванівна, 
60 р., українка, на утриманні, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Клавдія Опанасівна, 9 днів, 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 24.04.1932 р., причину 
смерті не вказано

Бібік Марфа Прокопівна, 53 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бібік Парасковія Дмитрівна, 
63 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 27.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бібік Петро Петрович, 3 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бібік Пилип Григорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Іван Михайлович, 
75 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
11.05.1933 р.
Болдир Павло Трохимович, 
23 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 27.07.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Болдир Сава Іванович, 38 р., 
українець, робітник на залізниці, 
12.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугай, ім’я нерозбірливе, 
Григорівна, 91 р., українка, 
на утриманні робітника залізни-
ці, 26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Гаврило Михайлович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
06.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Тимофій Гаврилович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазька Олександра Ва-
силівна, 1 міс., українка, дитина 
робітника залізниці, 16.06.1932 р., 
від кашлюку
Гелеверя Олександра Ми-
трофанівна, 73 р., українка, 
на утриманні робітника залізниці, 
10.12.1933 р., від старості
Голик Павло Абрамович, 
79 р., українець, член колгоспу, 
01.09.1933 р., причину смерті 
не вказано

Голик Федосія Олександрівна, 
69 р., українка, член колгоспу, 
10.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Антон Степанович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.08.1933 р., від старості
Гончаров Григорій Романович, 
23 р., українець, робітник пошти, 
26.04.1932 р., зарізаний потягом
Гончаров Михайло Мокійович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончарова Наталія Антонівна, 
51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончарова Олена Петрівна, 
75 р., українка, на утриманні, 
20.05.1932 р., від старості
Демченко Володимир Михай-
лович, 2 тижні, українець, дитина 
члена колгоспу, 22.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Демченко Ілля Якович, 
69 р., українець, пенсіонер, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Демченко Микола Іванович, 
8 днів, українець, дитина робітни-
ка залізниці, 18.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Душенко Петро Петрович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Забудько Борис Якович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Забудько Іван Григорович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Забудько Лідія Іванівна, 7 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 25.06.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Загоруйко Віра Трохимівна, 
3 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 14.09.1932 р., причину 
смерті не вказано

Курилівська сільська рада

село Подоли
та населений пункт Оливине

(на 1932–1933 рр. Подолянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 13 за 1932 р., справа № 35 за 1933 р.).
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Загоруйко Григорій Іванович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
22.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Григорій Свиридо-
вич, 1 міс., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 09.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Загоруйко Іван Іванович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
24.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Іван Іванович, 4 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Левко Іванович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Микола Миколайо-
вич, 1 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 10.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Загоруйко Олексій Трохимо-
вич, 1 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 03.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Загоруйко Федір Трохимо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Василь Лаврентійо-
вич, 65 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 04.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Закопайло Марія Іванівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Марія Іванівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зугаркова Ольга Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Любов Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Марія Федорівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Микола Павлович, 1 р., 
українець, дитина, 11.04.1933 р., 
причину смерті не вказано

Ківшар Олексій Юхимович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 08.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ківшар Павло Микитович, 
57 р., українець, стипендіат, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Парасковія Тимофіївна, 
18 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
16.[03.1933 р.]
Козир Йосип Іванович, 23 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Митрофанович, 
41 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Мавра Іванівна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Микола Гнатович, 4 р., 
українець, дитина робітника за-
лізниці, 08.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Ніна Гнатівна, 6 р., укра-
їнка, дитина робітника залізниці, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корнієнко Раїса Іванівна, 1 р., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 18.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коротич Віктор Михайлович, 
1 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 18.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коротич Микола Семенович, 
6 міс., українець, дитина робітни-
ка, 22.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Короткий Петро Прокопович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кряж Олександр Тимофійо-
вич, 24 р., українець, прораб на 
залізниці, 06.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кряж Ольга Андріївна, 21 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кряж Тимофій, 65 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
12.02.1933 р., причину смерті 
не вказано

Курило Валентина Пилипівна, 
1 міс., українка, дитина робітника 
залізниці, 04.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Курило Василь Никифорович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.09.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Курило Ганна Дмитрівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Курило Ганна Іванівна, 23 р., 
українка, робітниця на залізниці, 
05.06.1933 р., від тифу
Курило Григорій Івано-
вич, 20 р., українець, в’язень, 
02.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Любов Михайлів-
на, 1 р., українка, дитина, 
27.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Марія Федорівна, 20 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Микола Тимофійович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 12.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Курило Надія Никифорівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Курило Никифор Петрович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.07.1933 р., вбито
Курило Петро Калістратович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Курило Раїса Олексіївна, 2 р., 
українка, дитина червоноармій-
ця, 06.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Тетяна Яківна, 80 р., 
українка, на утриманні робітника 
залізниці, 18.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кутько Петро Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Мотрона Федо-
рівна, 20 р., українка, на утри-
манні робітника, 21.02.1932 р., 
від сухот
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Литвин Андрій Семенович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лифар Марина, 70 р., українка, 
член колгоспу, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лінива Віра Андріївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лінива Євдокія Кіндратівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лінива Марія Андріївна, 2 дні, 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лінива Мотрона Семенівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лінива Оксенія Степанівна, 
80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 17.05.1932 р., 
від старості
Лінивий Григорій, 95 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
08.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лінивий Семен Йосипович, 
47 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.05.1933 р., від тубер-
кульозу
Лотник Марія Карпівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лотник Матвій Сидорович, 
60 р., українець, робітник на за-
лізниці, 08.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Ляшенко Андрій Семенович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Валентина Максимів-
на, [4 р.], українка, дитина ро-
бітника залізниці, 20.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ляшенко Володимир Мак-
симович, 5 р., українець, 
дитина робітника залізниці, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Зінаїда Максимівна, 
3 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ляшенко Парасковія Кузьмів-
на, 75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Федір Андрійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Манько Андрій Наумович, 33 р., 
українець, робітник на залізниці, 
01.10.1933 р., від сухот
Манько Іван Андрійович, 3 р., 
українець, дитина робітника за-
лізниці, 01.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Анастасія Петрів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Векла, 84 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мироненко Віра Митрофанів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.11.1933 р., спеклася
Мироненко Володимир Се-
менович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мироненко Єгор Антонович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Петро Петрович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Миска Микола Володимиро-
вич, 3 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 09.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мірошниченко Іван Назаро-
вич, 45 р., українець, робітник, 
28.06.1932 р., від грипу
Мірошниченко Олександр На-
зарович, 39 р., українець, член 
колгоспу, 03.01.1932 р., збито 
потягом
Мірошниченко Пелагія Ми-
трофанівна, 42 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
12.02.1932 р., померла пологами
Молодан Дмитро Хомич, 22 р., 
українець, робітник на залізниці, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Молодан Назар Іванович, 33 р., 
українець, робітник на залізниці, 
22.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Москаленко Любов Вікторів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 18.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Надія Іллівна, 1 р., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 10.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Трохим Пилипович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Огнівко Микола Іванович, 3 р., 
українець, дитина робітника МТС, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Огнівко Петро Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Огнівко Пилип Сергійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Огнівко Раїса Іванівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Остапенко Микола Йосипович, 
89 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1932 р., від старості
Остапенко Раїса Микола-
ївна, 2 р., українка, дитина, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пархоменко Григорій Михай-
лович, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 02.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пархоменко Анастасія Да-
видівна, 75 р., українка, на 
утриманні робітника залізниці, 
04.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пархоменко Андрій Пантелі-
йович, 65 р., українець, член 
колгоспу, 01.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пархоменко Віра Василівна, 
4 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 09.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пархоменко Володимир Ан-
дрійович, 9 р., українець, дитина 
службовця, 25.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
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Пархоменко Ганна Андріївна, 
57 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пархоменко Михайло Ва-
сильович, 1 р., українець, 
дитина робітника залізниці, 
18.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пархоменко Степан Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Реуцький Олександр Проко-
пович, 2 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
25.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Віра Іванівна, 5 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
02.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Мирон Мартинович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Михайло Михайлович, 
2 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 28.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рудик Олександр Свиридович, 
23 р., українець, робітник на за-
лізниці, 17.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рудик Христина Іллівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.12.1933 р., від старості
Садовська Векла Тимофі-
ївна, 70 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.08.1932 р.
Садовська Ганна Михайлівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 03.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Садовська Февронія Яківна, 
56 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 09.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Садовський Гнат Сергійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонов Гнат, 70 р., українець, 
на утриманні робітника залізни-
ці, 20.01.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сизонова Анастасія Пантелей-
монівна, 14 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 19.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сизонова Віра Андріївна, 1 р., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизонова Марія Іванівна, 
7 міс., українка, дитина робітни-
ка, 04.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сизонова Парасковія Кіндра-
тівна, 55 р., українка, член кол-
госпу, 28.01.1932 р., зарізана 
потягом
Сизонова Парасковія Юхи-
мівна, 60 р., українка, селянка-
одно осібниця, 07.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Солодка Олександра Петрів-
на, 6 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Солодкий Микола Дмитрович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Іван Панфилович, 
76 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Федір Іванович, 18 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стадник Векла Кузьмівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стадник Ганна Кирилівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стадник Іван Кирилович, 2 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Стадник Кирило Іванович, 
1 міс., українець, дитина робіт-
ника залізниці, 18.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Стадник Раїса Кирилівна, 5 р., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стадник Степан Іванович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ткаченко Олексій Артемович, 
10 міс., українець, дитина ро-
бітника, 27.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Усата Галина Іванівна, 1 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Усата Лідія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина робітника, 
28.05.1933 р., зарубана
Усата Любов Давидівна, 3 міс., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 13.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Усата Любов Іванівна, 4 р., 
українка, дитина робітника, 
28.05.1933 р., зарубана
Усата Ольга Федорівна, 5 р., 
українка, дитина робітника, 
28.05.1933 р., зарубана
Усатий Віктор Федорович, 
2 р., українець, дитина робітни-
ка, 01.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Усатий Володимир Федоро-
вич, 9 р., українець, дитина, 
11.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Усатий Іван Давидович, 4 р., 
українець, дитина робітника за-
лізниці, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Усатий Никифор Сидорович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фідяй Володимир Григорович, 
1 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 04.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Хорошко Лідія Миколаївна, 
6 міс., українка, дитина робітни-
ка залізниці, 05.04.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Цапенко Віктор Пантелей-
монович, 2 міс., українець, 
дитина робітника залізниці, 
01.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цапенко Іван Пантелеймо-
нович, 2 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
27.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Цапенко Карпо Андрійо-
вич, 66 р., українець, на утри-
манні робітника залізниці, 
17.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Цапенко Ольга Федотівна, 
1 міс., українка, дитина робітни-
ка залізниці, 11.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Чередник Олексій Дмитрович, 
7 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 05.07.1932 р., причи-
ну смерті не вказано

Шевляков Савелій Євдокимо-
вич, 39 р., українець, член колгос-
пу, 11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яновська Марія Іванівна, 5 міс., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 01.09.1932 р., причину смер-
ті не вказано

Яновська Олександра Іванівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яновський Степан Якович, 
36 р., українець, без певних за-
нять, 27.05.1933 р., зарубаний 
як злодій

Лісностінківська сільська рада

село Біле 
та населені пункти Берестки, Марсівка Перша, Марсівка Друга, Хомине, Чернова

(на 1932–1933 рр. Білянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справи № 20, 25 за 1933 р.).

Балдєєв Дмитро Олексійович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Балдєєва Галина Семенівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Балдєєва Ганна Олексіївна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Балдєєва Марія Андріївна, 
61 р., українка, член колгоспу, 
25.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Белебеха Василь Олександро-
вич, 15 р., українець, дитина, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Белебеха Олександр Абрамо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Борис Остапо-
вич, 12 р., українець, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Василь Остапо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошина Катерина Оста-
півна, 7 р., українка, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошина Надія Тимофіїв-
на, 41 р., українка, селянка, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
В’язирцев Іван Данилович, 5 р., 
українець, дитина, 29.05.1933 р., 
причину смерті не вказано

В’язирцева Феодосія Іва-
нівна, 38 р., українка, селянка, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ганзора Єгор Васильович, 66 р., 
українець, селянин, 08.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ганзора Михайло Єгорович, 
27 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 24.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гнатенко Василь Антоно-
вич, 16 р., українець, дитина, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Ганна, 40 р., українка, 
селянка, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гнатенко Ганна Іванівна, 8 р., 
українка, дитина, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гнатенко Ганна Іванівна, 40 р., 
українка, селянка, 06.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гнатенко Іван Опанасович, 
42 р., українець, селянин, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Іван Федорович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 27.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Катерина Анто-
нівна, 7 р., українка, дитина, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Марія Іванівна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Оксана Іванівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гнатенко Опанас Олексійо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Опанас Петро-
вич, 58 р., українець, селянин, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнатенко Юхимія Антонів-
на, 11 р., українка, дитина, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голованник Никанор Митрофа-
нович, 60 р., українець, селянин, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Тимофій Кузь-
мич, 33 р., українець, селянин, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончарова Раїса Тимофі-
ївна, 2 р., українка, дитина, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гресь Григорій Кирило-
вич, 11 р., українець, дитина, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гресь Онуфрій Антонович, 50 р., 
українець, селянин, 19.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гресь Христина Кирилів-
на, 10 р., українка, дитина, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Володимир Кузь-
мич, 1 міс., українець, дитина, 
02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Давидов Григорій Дмитрович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Давидова Ганна Андріївна, 
78 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 31.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Данчевська Надія Василів-
на, 3 міс., українка, дитина, 
08.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дроженко Кирило Дорофійо-
вич, 69 р., українець, член колгос-
пу, 20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Ганна Сергіївна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Горпина Іванівна, 31 р., 
українка, селянка, 30.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Жорник Іван Олексійович, 
3 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
08.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Сергій Іванович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Забиренко Віктор Михайло-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
12.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Забиренко Гордій Степанович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Забиренко Єгор Іванович, 15 р., 
українець, дитина, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Забиренко Зінаїда Андріївна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 11.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Забирний Сава Леонтійо-
вич, 45 р., українець, селянин, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Забирник Микола Петро-
вич, 2 р., українець, дитина, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Забирник Трохим Омелянович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
15.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заборний Іван Кіндрато-
вич, 38 р., українець, селянин, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Захаренко Василь Григоро-
вич, 19 р., українець, селянин, 
27.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Ганна Романів-
на, 9 р., українка, дитина, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Григорій Харлампі-
йович, 40 р., українець, селянин, 
02.06.1932 р., від туберкульозу
Захаренко Іван Романович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Захаренко Клавдія Рома-
нівна, 4 р., українка, дитина, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Микола Романо-
вич, 7 р., українець, дитина, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Захаренко Олексій Іванович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Івченко Мотрона Григорів-
на, 48 р., українка, селянка, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Івченко Харитон Якович, 28 р., 
українець, селянин, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ігнатенко Григорій Гаврило-
вич, 72 р., українець, селянин, 
15.01.1932 р., від старості
Ігнатенко Марія Опанасів-
на, 13 р., українка, дитина, 
28.03.1932 р., від хвороби серця
Ільченко Варвара Кіндратів-
на, 63 р., українка, селянка, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ільченко Кіндрат Пилипо-
вич, 67 р., українець, селянин, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кальченко Йосип Григоро-
вич, 26 р., українець, селянин, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кальченко Іван Кузьмич, 1 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кальченко Катерина Іванівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина, 23.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Кальченко Марія Олексан-
дрівна, 44 р., українка, селянка, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кальченко Никифор Петро-
вич, 56 р., українець, селянин, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карабут Іван Савелійович, 10 р., 
українець, дитина, 01.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Карабут Мотрона Савеліївна, 
3 р., національність не вказано, 
дитина, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Карабут Сава Титович, 45 р., 
українець, селянин, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Карнаух Олексій Харитоно-
вич, 56 р., українець, селянин, 
07.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Касянов Василь Григорович, 
1 р., національність не вказано, 
дитина, 17.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кващинка Тетяна Макарівна, 
35 р., національність не вказано, 
селянка, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клименко Микола Іванович, 
13 днів, українець, дитина, 
26.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Микола Пилипо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
13.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименов Петро Микито-
вич, 18 р., українець, селянин, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименов Рух Корнійович, 
53 р., українець, селянин, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименова Наталія Григорівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина, 19.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Клименова Пелагія Якимів-
на, 67 р., українка, селянка, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименова Софія Никифо-
рівна, 25 р., українка, селянка, 
26.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Коваленко Василь Семенович, 
2 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
20.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Єлизавета Павлів-
на, 58 р., українка, член колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Катерина Васи-
лівна, 10 днів, українка, дитина, 
02.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Митрофан Пор-
фирович, 56 р., українець, член 
колгоспу, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Наталія Василів-
на, 2 тижні, українка, дитина, 
07.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Степан Федоро-
вич, 60 р., українець, селянин, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Валентина Опанасів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 19.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кравченко Антоніна Дмитрів-
на, 1 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
23.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кругляк Микола Якимо-
вич, 13 р., українець, дитина, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кругляк Яким Карпович, 55 р., 
українець, селянин, 01.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кузьменко Іван Пилипо-
вич, 54 р., українець, селянин, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кузьменко Микола Івано-
вич, 27 р., українець, селянин, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кузьменко Олексій Івано-
вич, 14 р., українець, дитина, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Марія, 37 р., українка, 
селянка, 30.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Литвинов Яким Наумович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Марченко Андрій Давидович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
07.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Віра Степанів-
на, 5 міс., українка, дитина, 
18.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Григорій Васильо-
вич, 13 р., українець, дитина, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Єлизавета Дани-
лівна, 48 р., українка, селянка, 
13.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Кирило Андрійо-
вич, 28 р., українець, селянин, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Михайло Васильо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Олександр Васи-
льович, 11 р., українець, дитина, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Парасковія Михай-
лівна, 50 р., українка, селянка, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Сергій Семено-
вич, 65 р., українець, селянин, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Федір Семенович, 
80 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 20.06.1932 р., 
від старості
Махаринська Євдокія Пав-
лівна, 55 р., українка, селянка, 
23.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Василь Івано-
вич, 56 р., українець, член колгос-
пу, 19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Павло Степа-
нович, 48 р., українець, селянин, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Міщенко Ілля Опанасович, 
83 р., українець, селянин, 
02.04.1932 р., від старості
Могиленко Лідія Єгорівна, 
2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.07.1932 р., причину 
смерті не вказано

Мошнянко Григорій Єгоро-
вич, 10 р., українець, дитина, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нагорна Єфросинія Хомів-
на, 27 р., українка, селянка, 
02.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Нагорний Денис Миколайович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Носенко Григорій Макаро-
вич, 50 р., українець, селянин, 
21.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Носенко Григорій Олександро-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
13.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Носенко Марія Григорівна, 2 р., 
українка, дитина, 04.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Носенко Ольга Терентіїв-
на, 7 міс., українка, дитина, 
01.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Оболянський Григорій Якович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Онищенко Григорій Гнато-
вич, 50 р., українець, селянин, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Панасенко Євгенія Якимів-
на, 62 р., українка, селянка, 
10.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Панасенко Михайло Лавріно-
вич, 73 р., українець, селянин, 
28.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Панікаров Сергій Якович, 58 р., 
українець, селянин, 15.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пацора Ганна Олександрів-
на, 3 р., українка, дитина, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пацора Григорій Олександро-
вич, 11 р., українець, дитина, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пацора Микола Олександро-
вич, 13 р., українець, дитина, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Пацора Михайло Олексан-
дрович, 5 р., українець, дитина, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пацора Олександр Івано-
вич, 37 р., українець, селянин, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Григорій Степано-
вич, 5 р., українець, дитина, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пікало Василь Олександро-
вич, 3 р., українець, дитина, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пікало Галина Федорівна, 30 р., 
українка, селянка, 27.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пікало Іван Олександро-
вич, 2 р., українець, дитина, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пікало Кузьма Максимович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пікало Максим Іванович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пікало Михайло Олексан-
дрович, 2 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
17.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пікало Олексій Петрович, 63 р., 
українець, селянин, 18.11.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пікало Федір Євстафійо-
вич, 68 р., українець, селянин, 
01.04.1932 р., від старості
Пікало Федір Федорович, 24 р., 
українець, селянин, 26.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Приходько Зінаїда Йосипів-
на, 25 р., українка, селянка, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Приходько Йосип Івано-
вич, 64 р., українець, селянин, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Василь Максимо-
вич, 30 р., українець, селянин, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Рибалка Катерина Леон-
тіївна, 7 р., українка, дитина, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Клавдія Василів-
на, 8 р., українка, дитина, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Олексій Леонтійо-
вич, 13 р., українець, дитина, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рибалка Орина Пилипівна, 
72 р., національність не вказано, 
на утриманні члена колгоспу, 
30.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцька Анастасія Макси-
мівна, 32 р., українка, селянка, 
01.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцька Варвара Матві-
ївна, 5 р., українка, дитина, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцька Марина Федорів-
на, 23 р., українка, селянка, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцька Марія Олексіїв-
на, 84 р., українка, селянка, 
22.04.1932 р., від старості
Сагоцька Пелагія Олександрів-
на, 18 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Антип Васильович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
23.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Василь Семено-
вич, 69 р., українець, селянин, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Григорій Олексан-
дрович, 26 р., українець, селя-
нин, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Йосип Антипо-
вич, 25 р., українець, селянин, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Микола Кирилович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сагоцький Наум Антипо-
вич, 26 р., українець, селянин, 
20.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Сагоцький Олександр Пили-
пович, 57 р., українець, селянин, 
24.03.1932 р., від хвороби 
Сагоцький Павло Дмитро-
вич, 4 р., українець, дитина, 
25.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сагоцький Федір Васильович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скрипка Василь Семено-
вич, 5 р., українець, дитина, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скрипка Григорій Павло-
вич, 80 р., українець, селянин, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скрипник Клавдія Семенів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Слаква Павло Васильович, 
49 р., українець, селянин, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Слаква Яків Васильович, 72 р., 
українець, селянин, 27.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Смоляр Володимир Петро-
вич, 7 р., українець, дитина, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Смоляр Ганна Петрівна, 28 р., 
українка, селянка, 28.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Смоляр Григорій Петро-
вич, 11 р., українець, дитина, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Смоляр Сергій Федорович, 
37 р., національність не вказано, 
селянин, 18.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Смоляр Раїса Петрівна, 5 міс., 
українка, дитина, 17.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Сотник Володимир Карпович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сотник Карпо Іванович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сотник Олександра Карпів-
на, 14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Стремник Григорій Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина, 
26.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Строгин Андрій Іванович, 25 р., 
українець, селянин, 11.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сухомлин Ганна Павлівна, 3 р., 
українка, дитина, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Тарасенко Григорій Івано-
вич, 3 р., українець, дитина, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Данило Якович, 
89 р., українець, селянин, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Марфа Романів-
на, 16 р., українка, дитина, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Парасковія Мико-
лаївна, 50 р., українка, селянка, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тарасенко Тетяна Павлів-
на, 69 р., українка, селянка, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Віра Іллівна, 2 р., укра-
їнка, дитина, 12.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ткаченко Євдокія Василів-
на, 14 р., українка, дитина, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Кузьма Петрович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ткаченко Марія Потапів-
на, 50 р., українка, селянка, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Томко Одарка Дмитрівна, 70 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 12.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Томко Яким Омелянович, 11 р., 
українець, дитина, 22.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Томко Орина Омелянівна, 19 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 20.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Харченко Володимир Григо-
рович, 5 р., українець, дитина, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Микола Гнато-
вич, 1 р., українець, дитина, 
02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Микола Іванович, 2 р., 
українець, дитина, 29.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Харченко Петро Володимиро-
вич, 25 р., українець, член колгос-
пу, 07.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Тетяна Михайлів-
на, 27 р., українка, селянка, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Федір Митрофано-
вич, 71 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
03.02.1933 р.
Хатич Семен Олексійович, 
25 р., українець, селянин, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Хатнянський Гаврило Якимо-
вич, 73 р., українець, селянин, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хизька Марія Семенівна, 3 р., 
українка, дитина, 28.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Хизький Володимир Семено-
вич, 10 р., українець, дитина, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хизький Іван Семенович, 13 р., 
українець, дитина, 25.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Хизький Олександр Васильо-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хизький Олексій Семено-
вич, 10 р., українець, дитина, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Калістрат Петрович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шинкаренко Григорій Івано-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шляхов Микола Михайло-
вич, 10 міс., українець, дитина, 
07.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Штанова Євдокія Василівна, 
6 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
23.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Штанов Олексій Дмитро-
вич, 58 р., українець, селянин, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Лісостінківська сільська рада

село Синиха
та населені пункти Богородичне, Воронцівка, Западня, Іванівка, Ленінський виселок,  

Нова Петрівка, Піщане, Стара Петровірівка, Хрещате, Шаповалівка
(на 1932–1933 рр. Синихська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справи № 14, 15 за 1932 р., справа № 41 за 1933 р.).

Бабаченко Уляна Кузьмівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
28.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Белебеха Антоніна Дмитрів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Белебеха Володимир Івано-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
23.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Белебеха Кирило Абрамо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
31.03.1933 р., від старості

Белебеха Петро Дмитрович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Белебеха Степан Павлович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Білобик Оксана Григорів-
на, 90 р., українка, селянка, 
13.02.1932 р., від старості
Бобрусь Віктор Артемович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бобрусь Євдокія Вікторів-
на, 3 р., українка, дитина, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болюх Григорій Григорович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
03.11.1932 р., від старості
Болюх Іван Андрійович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
20.09.1932 р., від запалення ле-
генів
Болюх Катерина Захарів-
на, 73 р., українка, селянка, 
21.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Болюх Кузьма Григорович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
18.07.1933 р., від старості
Бондаренко Іван Васильо-
вич, 68 р., українець, селянин, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Олександр Гера-
симович, 70 р., українець, селя-
нин, 03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Федот Олексан-
дрович, 30 р., українець, селя-
нин, 10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борщова Галина Михай-
лівна, 7 р., українка, дитина, 
03.01.1932 р., від запалення ле-
генів
Боярський Сергій Андрійо-
вич, 71 р., українець, селянин, 
22.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Вишняк Іван Олександро-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
17.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Вишняк Оксана Йосипів-
на, 70 р., українка, селянка, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Вишняк Петро, 2 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
12.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Віреєва Євдокія, 37 р., українка, 
член колгоспу, 18.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гаврилова Олександра Мат-
віївна, 55 р., українка, селянка, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гарна Олександра Олексіївна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
13.11.1932 р., від запалення ле-
генів
Грабовський Олексій, 70 р., 
українець, член колгоспу, 
01.05.1933 р., від старості
Гриценко Микола Єгорович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гриценко Мотрона Єгорівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Грищенко Єгор Леонтійович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1932 р., від туберкульозу 
Давиденко Борис Тарасович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Даниленко Пестина Марківна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., від старості
Даниленко Михайло Дмитро-
вич, 38 р., українець, селянин, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дерев’янко Федір Дмитро-
вич, 60 р., українець, селянин, 
11.05.1933 р., від старості
Долбеха Ганна, 26 р., українка, 
член колгоспу, 18.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Долбеха Павло Митрофанович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Олександр Дмитрович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Самійло Якович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., від старості
Іванов Степан Тимофійо-
вич, 64 р., українець, селянин, 
21.05.1933 р., від старості
Кодок Анастасія, 78 р., україн-
ка, член колгоспу, 20.06.1933 р., 
від старості

Кодок Володимир, 5 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кодок Олександр, 1 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Любов, 8 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Федора Тимофіївна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корх Василь Федорович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корх Володимир Васильович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 24.09.1932 р., від запален-
ня легенів
Корх Гурій Степанович, 32 р., 
українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корх Єлизавета, 60 р., україн-
ка, член колгоспу, 03.04.1933 р., 
від старості
Корх Опанас, 55 р., українець, 
член колгоспу, 21.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Корх Сильвестр Пилипо-
вич, 67 р., українець, селянин, 
27.02.1932 р., від старості
Костюк Костянтин Павлович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Костюк Надія Йосипівна, 24 р., 
українка, селянка, 17.01.1932 р., 
від туберкульозу 
Костюк Олександр Іванович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від старості
Костюк Павло Федотович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костюк Сидір Улянович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крилевська Ганна Никифо-
рівна, 80 р., українка, селянка, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано



613

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Крилевський Арсен Захаро-
вич, 36 р., українець, селянин, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Круглякова Ніна Павлів-
на, 8 міс., українка, дитина, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кудиненко Михайло Полікарпо-
вич, 19 р., українець, член колгос-
пу, 21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кудиненко Степан Петро-
вич, 20 днів, українець, дитина, 
17.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кульнєв Іван Мусійович, 50 р., 
українець, селянин, 19.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Куценко Гаврило Трохимо-
вич, 36 р., українець, селянин, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Куценко Дмитро Хомич, 14 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Куценко Євгенія Гаврилівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Куценко Микола Хомич, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Куценко Олександр Гаврило-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Куценко Павло Хомич, 9 р., 
українець, дитина, 21.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Куценко Степан Несторо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
19.05.1933 р., від старості
Куценко Хома Трохимо-
вич, 56 р., українець, селянин, 
11.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Володимир Єрмола-
йович, 72 р., українець, селянин, 
10.05.1932 р., від старості
Кучеренко Іван Захарович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Сава Опанасо-
вич, 48 р., українець, селянин, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кучеренко Тетяна Захарівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 22.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лобас Євдокія Петрівна, 1 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 18.12.1932 р., 
від запалення легенів
Лобас Микола Петрович, 4 р., 
українець, дитина, 08.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лобас Раїса Петрівна, 3 р., укра-
їнка, дитина, 09.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ляшенко Володимир Андрійо-
вич, 45 р., українець, селянин, 
29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Ілля, 17 р., українець, 
член колгоспу, 12.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ляшенко Максим, 26 р., 
українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Матвій Леонтійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мандич Петро Миколайович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Маслов Іван Опанасович, 62 р., 
українець, селянин, 31.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Маслов Іван Федорович, 3 р., 
українець, дитина, 06.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Назаров Андрій Михайлович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.11.1932 р., від старо-
сті
Назаров Гаврило, 50 р., 
українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Назаров Микола Дмитрович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
23.11.1933 р., від старості
Назарова Марія Гаврилівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Назарова Ольга Гаврилівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Назарова Христина Андріївна, 
75 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 29.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Нехаєнко Іван Гордійович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Хома, 49 р., українець, 
член колгоспу, 12.05.1933 р., 
від старості
Олексенко Марфа Іванів-
на, 13 р., українка, дитина, 
21.03.1932 р., потонула
Олексієнко Ілля Миколайо-
вич, 73 р., українець, селянин, 
28.05.1933 р., від старості
Олексієнко Яків Степанович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від старості
[Очеретна] Раїса Карпівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Передвірка Любов Олексан-
дрівна, 10 міс., українка, дитина, 
25.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Передвірка Олександр, 
70 р., українець, член колгоспу, 
14.04.1933 р., від старості
Передвірка Яким Олексійо-
вич, 53 р., українець, селянин, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Підрізенко Степан Васильо-
вич, 65 р., українець, кустар, 
17.10.1933 р., від старості
Попов Макар Григорович, 63 р., 
українець, селянин, 07.05.1933 р., 
від старості
Попов Микола, 25 р., українець, 
член колгоспу, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Попова Віра Єгорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рипалова Тетяна Никифо-
рівна, 40 р., українка, селянка, 
30.05.1933 р., потонула
Рожнов Василь Мироно-
вич, 65 р., українець, селянин, 
15.04.1932 р., від старості
Рожнов Василь Петрович, 57 р., 
українець, селянин, 25.05.1933 р., 
від старості
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Рожнов Василь Федорович, 
2 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 25.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рожнов Олександр Костянти-
нович, 56 р., українець, селянин, 
05.06.1933 р., від старості
Рожнов Пилип Федоро-
вич, 27 р., українець, селянин, 
27.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Рожнов Тихін Федотович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рожнов Федір, 65 р., українець, 
член колгоспу, 19.04.1933 р., 
від старості
Рожнов Федір Васильович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рожнов Федот Юхимович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рожнова Варвара Петрівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рожнова Євдокія Василівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рожнова Наталія Михайлівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від старості
Рожнова Уляна, 65 р., україн-
ка, член колгоспу, 08.05.1933 р., 
від старості
Самотуга Сергій Артемович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від старості
Семенова Килина Мусіїв-
на, 37 р., українка, селянка, 
24.02.1932 р., від туберкульозу 
Скотар Анастасія Свиридівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
30.06.1932 р., повісилася
Скотар Григорій Максимович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скотар Тимофій Федорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сокол Григорій Іванович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сокол Олексій, 19 р., українець, 
член колгоспу, 17.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сокол Семен, 17 р., українець, 
член колгоспу, 29.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сокол Устина, 55 р., українка, 
член колгоспу, 14.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Соколов Іван Григорович, 3 р., 
українець, дитина, 02.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Соколова Марина, 25 р., україн-
ка, член колгоспу, 20.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Соколова Раїса Павлів-
на, 12 міс., українка, дитина, 
20.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ступакова Клавдія Олексан-
дрівна, 5 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 30.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Суркова [Алла] Олександрів-
на, 4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сухомлин Захар Григоро-
вич, 65 р., українець, селянин, 
29.04.1933 р., від старості
Сухомлин Іван Захарович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
23.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухомлин Клавдія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухомлин Мотрона Іванівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сухомлин Олександр Григоро-
вич, 72 р., українець, член колгос-
пу, 17.06.1933 р., від старості
Токар Андрій Миколайо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Василь Григорович, 11 р., 
українець, дитина, 22.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Токар Ганна Онисимівна, 4 р., 
українка, дитина, 18.01.1932 р., 
від запалення легенів

Токар Григорій Кирило-
вич, 48 р., українець, селянин, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Євгенія Максимівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Іван Гаврилович, 23 р., 
українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Олександр Устино-
вич, 65 р., українець, селянин, 
27.05.1933 р., від старості
Токар Семен Савович, 43 р., 
українець, член колгоспу, 
08.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Тетяна Григорівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Токар Устина Єгорівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від старості
Токарева Наталія Максимів-
на, 27 р., українка, селянка, 
09.06.1932 р., від аборту
Фондієнко Дмитро Степанович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фондієнко Іван Дмитро-
вич, 22 р., українець, селянин, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фондієнко Михайло Дмитро-
вич, 15 р., українець, дитина, 
05.05.1933 р., від туберкульозу 
кісток
Фондієнко Платон Дмитрович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Терентій Іванович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Василь Тимофійо-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Ганна Андріївна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано



615

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Шаповал Катерина Тимо-
фіївна, 1 р., українка, дитина, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Катерина Тимофі-
ївна, 5 міс., українка, дитина, 
08.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Одарка Євгенів-
на, 60 р., українка, селянка, 
10.03.1932 р., від старості

Шевченко Павло Васильо-
вич, 72 р., українець, селянин, 
04.06.1933 р., від старості
Шляхов Степан Трохимович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шляхова Мотрона Трохимів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ячміньов Григорій Андрійович, 
7 днів, українець, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ячміньов Іван, 21 р., українець, 
член колгоспу, 19.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ячміньова Уляна Андріївна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Моначинівська сільська рада

село Моначинівка
та населені пункти Василівка, Дорошівка, Селище

(на 1932–1933 рр. Моначинівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 10 за 1932 р., справа № 29 за 1933 р.).

Анікєєв Григорій Григорович, 
1 р., росіянин, дитина селянина-
одно осібника, 02.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Анікєєв Єгор Григорович, 5 р., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 01.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Анікєєв Онисим Григорович, 
3 р., росіянин, дитина селянина-
одно осібника, 24.01.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Анікєєв Павло Григорович, 1 р., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 26.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Анікєєва Оксана Іллівна, 8 р., 
росіянка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Болоховець Іван Мусійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Аврам Петрович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
13.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Андрій Федотович, 
6 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ващенко Антон Дмитрович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Антон Сергійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ващенко Василь Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Дмитро Петрович, 
82 р., українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Євдоким Васильо-
вич, 67 р., українець, селянин, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Іван Артемович, 
82 р., українець, член колгоспу, 
14.03.1932 р., від старості
Ващенко Іван Прокопович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Іван Свиридович, 
14 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ващенко Ілля Степанович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Марія Дмитрівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ващенко Надія Іванівна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ващенко Павло Петрович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.08.1932 р., причину 
смерті не вказано

Ващенко Петро Свиридович, 
16 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ващенко Степан Самсонович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Вербицький Іван Федорович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гаврошенко Ганна Никифорів-
на, 62 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гаврошенко Килина Микитів-
на, 105 р., українка, селянка, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гаврошенко Марія Степанівна, 
16 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гаврошенко Степан Якович, 
62 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Василь Миронович, 
13 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Глушко Дмитро Федоро-
вич, 4 р., українець, дитина, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Глушко Марія Федорівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Федір Данилович, 31 р., 
українець, робітник на залізниці, 
01.11.1932 р., від сухот
Дерев’янко Василь Федосійо-
вич, 9 р., українець, член колгос-
пу, 01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дмитренко Яків Миколайович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доценко Клавдія Іллівна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Доценко Меланія Федорівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Доценко Олексій Миколайович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доценко Юрій Олексійович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дудка Марфа Мартинівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
01.03.1933 р., від тифу
Дудка Федора Іванівна, 
85 р., українка, член колгоспу, 
19.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дяченко Єгор Федорович, 62 р., 
національність не вказано, селя-
нин, 19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карась Зінаїда Тимофіївна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карась Іван Тимофійович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Карась Катерина Михайлівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карась Костянтин Григорович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1932 р., причину смерті 
не вказано

Карась Микола Костянтинович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карась Олексій Овер’янович, 
1 р., українець, робітник радгос-
пу, 27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карасько Тихін Григорович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
03.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Варвара Никифорів-
на, 69 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Єфросинія Іванівна, 
49 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кашенко Іван Кир’янович, 21 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кашенко Іван Павлович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Іван Хомич, 49 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Ілля Опанасович, 
31 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Катерина Гнатівна, 
100 р., українка, член колгоспу, 
25.09.1932 р., від старості
Кашенко Катерина Опанасів-
на, 11 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кашенко Кир’ян Миколайович, 
68 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 14.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кашенко Любов Опанасівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 23.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кашенко Михайло Арсентійо-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кашенко Михей Тимофійович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Кашенко Олена Юріївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
28.11.1932 р., від старості
Кашенко Софія Петрівна, 61 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Трохим Кир’янович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашенко Федір Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кір’янов Віктор Павлович, 
6 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кір’янов Володимир Павлович, 
5 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кір’янов Павло Іванович, 50 р., 
росіянин, робітник на залізниці, 
16.06.1932 р., від сухот
Кір’янова Клавдія Павлівна, 
4 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.05.1933 р.
Кобзар Агафія Олександрівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кобзар Микола Федорович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кобзар Олексій Федорович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Сергій Тихонович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Віра Полікарпівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 31.12.1931 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Іван Полікарпович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коломієць Купріян, 38 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
10.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Коломійцев Антон Степанович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцев Іван Тимофійович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коломійцев Іван Тимофійович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 13.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коломійцев Петро Степанович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коломійцев Трифон Дмитро-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцев Яків Овдійович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Ганна Федорівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
05.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Наталія Петрів-
на, 3 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Ніна Іллівна, 
2 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.10.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коломійцева Олімпіада Олексі-
ївна, 68 р., українка, член колгос-
пу, 23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коломійцева Парасковія Гна-
тівна, 69 р., українка, селянка-
одно осібниця, 12.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коломійцева Харитина, 
86 р., українка, член колгоспу, 
28.07.1932 р., від старості
Коротун Володимир Дми-
трович, 38 р., національність 
не вказано, селянин-одно осібник, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротун Дмитро Іванович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Коротун Дмитро Степанович, 
70 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротун Іван Аврамович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
28.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротун Марко Дмитрович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротун Олександр Володи-
мирович, 3 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Коротун Осафій Семенович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Крипакова Марія Опанасівна, 
68 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 09.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кучеренко Микола Артемович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 08.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лимарева Оксана Пилипівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.01.1932 р., від ста-
рості
Лисянський Ілля Юхимович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
03.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Левко Степанович, 
8 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Марія Яківна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Сава Олександрович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
18.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Сергій Степанович, 
10 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Уляна Степанівна, 
5 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Маляров Дмитро Гаврилович, 
53 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Малярова Марія Семенівна, 
49 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Михайлов Василь Омелянович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Михайлов Володимир Васильо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Михайлов Іван Данилович, 
70 р., українець, селянин, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Михайлова Ганна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина, 26.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Михайлова Степанида Наза-
рівна, 62 р., українка, селянка, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Денис Макси-
мович, 60 р., українець, член 
колгоспу, 22.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Невечеря Дмитро Петрович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новак Василь Мефодійович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.01.1933 р., від задиш-
ки
Новак Василь Тимофійович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новак Марія Федорівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Оберемченко Григорій Проко-
пович, 11 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Оберемченко Іван Прокопо-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Оберемченко Марія Прокопів-
на, 6 днів, українка, дитина члена 
колгоспу, 08.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Оберемченко Марфа Прокопів-
на, 14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Оберемченко Ольга Прокопів-
на, 18 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Оберемченко Павло Прокопо-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Оберемченко Прокіп Романо-
вич, 55 р., українець, член колгос-
пу, 22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Обраменко Андрій Кузьмич, 
69 р., українець, член колгоспу, 
06.02.1933 р., від старості
Обраменко Ганна Тимофіївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
23.02.1932 р., від старості
Овчаренко Євдокія Василівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Овчаренко Іван Васильович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овчаренко Михайло Васи-
льович, 6 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаренко Олександр Несто-
рович, 3 р., українець, дитина, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаренко Петро Йосипович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Олійникова Катерина Титів-
на, 15 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Осадчий Василь Єгорович, 
41 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Осадчий Кіндрат Іванович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
27.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пашала Марія Лук’янівна, 1 р., 
українка, дитина, 10.04.1933 р., 
причину смерті не вказано

Пашала Микола Лук’яно-
вич, 2 р., українець, дитина, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пашала Федір Тимофійович, 
75 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 09.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пащенко Дмитро Павлович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 09.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пащенко Олександр Павлович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 09.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пащенко Олександр Федо-
рович, 3 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пащенко Олексій Опанасович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пащенко Тимофій Іванович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Песенко Григорій Микола-
йович, 55 р., національність 
не вказано, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Ганна Сергіївна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
12.08.1932 р., від двостороннього 
запаленя легенів
Петренко Ольга Григорівна, 
8 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пісчулова Світлана Кузьмівна, 
9 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.05.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Платоновська Ольга Яківна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
27.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Платоновський Яків Гнатович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рак Семен Семенович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Рак Килина Петрівна, 58 р., 
українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рак Марія Корніївна, 67 р., укра-
їнка, член колгоспу, 16.02.1932 р., 
від старості
Рибальченко Сергій Федоро-
вич, 9 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 29.09.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Ромаза Григорій Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Роненко Василь Овксентійович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Роненко Володимир Мики-
тович, 3 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Роненко Ганна Максимівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Роненко Ганна Микитівна, 
5 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.02.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Роненко Ларіон Якимович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Роненко Максим Павлович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
14.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Роненко Микола Максимович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Роненко Микола Миколайович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Роненко Надія Ларіонівна, 11 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Роненко Олександр Федоро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Роненко Олександра Тадеївна, 
57 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Роненко Федір Павлович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Русакова Зінаїда Павлівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скиба Орина Гаврилівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Солошенко Кирило Хомич, 
30 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Солошенко Олександр Кирило-
вич, 6 р., національність не вка-
зано, дитина селянина-одно-
осібника, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Солошенко Павло Кирилович, 
10 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тараненко Іван Сергійович, 
10 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тараненко Марина Сергіїв-
на, 4 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тараненко Павло Сергійо-
вич, 8 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Тараненко Трохим Назарович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Товкун Борис Матвійович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Товкун Ларіон Матвійович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Товкун Марфа Михайлівна, 
12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 22.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хайло Арсен Єремійович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хайло Кузьма Єремійович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хайло Серафима Єгорівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чалий Кузьма Трохимович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
06.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чалий Семен Федорович, 24 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Черевик Парасковія Тихонівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 13.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чорна Анастасія Михайлівна, 
24 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Чорна Валентина Кирилівна, 
7 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чорна Галина Тихонівна, 2 дні, 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорна Ганна Іванівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Євдокія Іванівна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
02.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Катерина Іванівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Марина Федорівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Марфа Астафіївна, 55 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Олександра Степанівна, 
33 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорна Онисія Петрівна, 52 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Іван Васильович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Семен Якимович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Нечволодівська сільська рада

село Нечволодівка
та населені пункти Благодатне, Іванівка, Оливівка, Соляниківка

(на 1932–1933 рр. Нечволодівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 10 за 1932 р., справи № 30, 31 за 1933 р.).

Байдак Харитина Гнатівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Башкаленко Варвара Степанів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 30.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Башкаленко Микола Степано-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Башкаленко Надія Несторівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бурянська Меланія Олексан-
дрівна, 26 р., українка, робітниця 
радгоспу, 26.05.1933 р., від ту-
беркульозу
Величко Анастасія Павлівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Величко Анастасія Захарівна, 
78 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.03.1933 р., від ста-
рості
Величко Анастасія Прокопівна, 
69 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Віра Яківна, 8 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Григорій Іванович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1932 р., від хвороби
Величко Дмитро Кузьмич, 
48 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Євдокія Яківна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Єгор Петрович, 77 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 15.03.1933 р., від ста-
рості
Величко Іван Якович, 6 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Катерина Григорівна, 
9 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.06.1932 р., від хвороби
Величко Клавдія Гаврилівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Величко Марина Гаврилівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Марія Гаврилівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Никифор Єгорович, 
30 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 22.03.1933 р., 
від хвороби хребта
Величко Олександр Якович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Величко Сергій Якович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Величко Таїсія Юхимівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Тетяна Гаврилівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Величко Федосія Василівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Юхим Єгорович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Величко Яків Фролович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гелеверя Григорій Павлович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гелеверя Єфросинія Митро-
фанівна, 56 р., національність 
не вказано, селянка-одно-
осібниця, 20.09.1932 р., від ста-
рості
Гелеверя Мусій Юрійович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гелеверя Семен Григорович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гелеверя Юрій Абрамович, 
60 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 01.09.1932 р., 
від старості
Гітина Федосія Андріївна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
17.12.1932 р., від старості
Гладка Олена Миколаївна, 
11 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.08.1932 р., від за-
студи
Глушко Дмитро Никифорович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
03.01.1933 р., від хвороби
Глушко Марфа Архипівна, 55 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голота Іван Васильович, 61 р., 
українець, робітник радгоспу, 
27.02.1932 р., від запалення ле-
генів

Голубнича Анастасія Назарів-
на, 25 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубнича Анастасія Федорів-
на, 28 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубнича Варвара Романівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубнича Варвара Федосіївна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.12.1932 р., 
від запалення кишок
Голубнича Векла Іванівна, 6 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 27.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Голубнича Клавдія Опанасів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубнича Любов Іванівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубнича Марія Опанасів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубнича Мотрона Іванів-
на, 58 р., українка, на утри-
манні селянки-одно осібниці, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубнича Оксана Трохимівна, 
87 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубнича Тетяна Григорівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 27.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Голубничий Анатолій Григо-
рович, 3 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
22.05.1932 р., від хвороби
Голубничий Антон Мефо-
дійович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
08.01.1933 р., від запалення ки-
шок
Голубничий Василь Назарович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Голубничий Василь Онисійо-
вич, 4 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
20.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Голубничий Володимир Івано-
вич, 1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
31.10.1932 р., від трахеїту
Голубничий Герасим Іванович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубничий Іван Васильович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубничий Іван Логвинович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубничий Микола Петрович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубничий Микола Терентійо-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубничий Опанас Васильо-
вич, 25 р., українець, член колгос-
пу, 08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Голубничий Павло Герасимо-
вич, 13 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 10.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Голубничий Петро Мефо-
дійович, 4 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
04.11.1932 р., від хвороби
Голубничий Пилип Опанасо-
вич, 9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубничий Федір Петрович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голубничий Яків Остапович, 
73 р., українець, на утриманні, 
17.03.1932 р., від старості та хво-
роби
Греков Клим Зіновійович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гура Ганна Кузьмівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гура Іван Павлович, 6 р., націо-
нальність не вказано, дитина, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гура Левко Макарович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гура Микола Гаврилович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гура Микола Павлович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гура Павло Гаврилович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Данько Марія Миколаївна, 
24 дні, українка, дитина члена кол-
госпу, 22.06.1932 р., від хвороби
Дубров Йосип Леонтійович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дубров Микола Миколайович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дубров Олександр Родіонович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дубров Олексій Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дубров Павло Титович, 51 р., 
українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дубров Полікарп Михайлович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дуброва Віра Фролівна, 63 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дуброва Єлизавета Іванівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дуброва Парасковія Данилів-
на, 55 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Дуброва Таїсія Йосипівна, 
7 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 27.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дубченко Дмитро Сергійович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.02.1933 р., від старо-
сті
Дубченко Марія Семенівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дубченко Сергій Калинович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дубченко Юхим Калинович, 
60 р., українець, робітник радгос-
пу, 12.04.1933 р., від старості
Єфремова Анастасія Гнатівна, 
27 р., українка, робітниця рад-
госпу, 03.11.1933 р., від хвороби 
серця
Запорожець Володимир Васи-
льович, 4 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 15.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Золотопуп Марфа Федорівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Золотопуп Софія Іванівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кармашко Єлисей Іванович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кармашко Іван Митрофанович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Ганна Василівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Іван Іванович, 24 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Олена Петрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.08.1932 р., від хвороби
Клименко Корній Іванович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Книш Клавдія Миколаївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.08.1932 р., від опіку 
обличчя і верхньої частини тулуба
Книш Трохим Іванович, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Анастасія Самійлівна, 
10 р., українка, дитина селянки-
одно осібниці, 30.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Козир Анатолій Єгорович, 
7 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1932 р., від хво-
роби
Козир Борис Павлович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Василь Васильович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Козир Василь Васильович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Василь Іванович, 1 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 03.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Козир Векла Іванівна, 70 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Віра Василівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.08.1932 р., від запалення ле-
генів
Козир Володимир Григорович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 21.09.1932 р., 
від кашлюку
Козир Володимир Назарович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Володимир Порфи-
рович, 6 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
28.03.1932 р., від хвороби
Козир Галина Григорівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.09.1932 р., від каш-
люку
Козир Ганна Григорівна, 24 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Козир Ганна Семенівна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Ганна Степанівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Григорій Миколайович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Григорій Остапович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
02.12.1933 р., від запалення ле-
генів
Козир Григорій Самсонович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Данило Степанович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Данило Федорович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Денис Васильович, 85 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.04.1932 р., від старості
Козир Дмитро Миколайович, 
41 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 10.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Козир Дмитро Степанович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Євгенія Федорівна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
26.11.1932 р., від хвороби
Козир Єгор Ілліч, 60 р., 
українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Єфросинія Федорівна, 
16 р., українка, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Артемонович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Васильович, 5 міс., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 10.10.1932 р., 
від кашлюку

Козир Іван Григорович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.09.1932 р., від хво-
роби
Козир Іван Назарович, 28 р., 
українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Олександрович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Опанасович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
21.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Семенович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Степанович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Іван Тимофійович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Катерина Антонівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Катерина Гнатівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Катерина Кузьмівна, 
20 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.07.1932 р., від сухот
Козир Клавдія Федорівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Кузьма Прокопович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Козир Левко Михайлович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Леонід Романович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Лідія Григорівна, 3 міс., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.05.1932 р., від хвороби
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Козир Лука Олексійович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Мавра Євдокимівна, 
43 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 19.10.1932 р., 
від хвороби
Козир Марина Флорівна, 73 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Марія Артемівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Марфа Денисівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
24.04.1932 р., від задишки
Козир Микола Васильович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Микола Єгорович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Микола Іванович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Микола Опанасович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Козир Микола Полікарпович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 29.05.1932 р., від сухот
Козир Микола Семенович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Михайло Семенович, 
2 р., національність не вказано, 
дитина робітника, 03.05.1932 р., 
від хвороби
Козир Никифор Прокопович, 
98 р., українець, член колгоспу, 
16.02.1932 р., від старості
Козир Олександр Данилович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Олександр Семенович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Козир Олександр Федорович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Олександра Іванівна, 
9 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Козир Олександра Павлівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Олена Климівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.09.1931 р., причину смерті 
не вказано
Козир Олена Степанівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Ольга Савеліївна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Онисія Сидорівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Павло Васильович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Павло Мусійович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.02.1933 р., від старості
Козир Павло Самсонович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1932 р., від хвороби живота
Козир Павло Федотович, 49 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Петро Васильович, 8 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Петро Петрович, 19 р., 
українець, член колгоспу, 
10.04.1932 р., від туберкульозу
Козир Пилип Семенович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Полікарп Іванович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Козир Полікарп Тимофійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Раїса Самійлівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козир Самійло Павлович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Семен Сидорович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Сергій Іванович, 9 міс., 
національність не вказано, дити-
на, 11.05.1932 р., від хвороби
Козир Сидір Наумович, 75 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 19.10.1932 р., від ста-
рості
Козир Степан Прокопович, 
70 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 16.10.1932 р., 
від старості
Козир Степан Самійлович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Козир Тамара Олексіївна, 
5 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.01.1932 р., від хвороби
Козир Тетяна Кирилівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Тетяна Михайлівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Тимофій Назарович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Трохим Пилипович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Уляна Прокопівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Федір Миколайович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Козир Харитон Петрович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козир Яків Іванович, 9 міс., на-
ціональність не вказано, дитина, 
07.05.1932 р., від хвороби
Красюк Василь Хомич, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.02.1932 р., вчадів
Красюк Петро Хомич, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.02.1932 р., вчадів
Кузнецов Данило Юхимович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
23.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кузнецова Варвара Пантелей-
монівна, 55 р., українка, член 
колгоспу, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Курило Платон Йосипович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Куроп’яткіна Ганна Антонівна, 
65 р., українка, робітниця радгос-
пу, 07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кухар Улита Олексіївна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучерява Домна Макарівна, 
72 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кучерява Марія Тимофіївна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кучерявий Володимир Олек-
сандрович, 6 міс., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
19.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучерявий Олексій Кирилович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кучерявий Петро Кирилович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Литвинов Полікарп Федорович, 
79 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Личенко Галина Іванівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Галина Кирилівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Денис Данилович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Євдокія Захарівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Іван Тимофійович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Катерина Андріївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Лідія Пилипівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Одарка Романівна, 
61 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Тетяна Пилипівна, 
11 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Личенко Харитон Антонович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
02.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Личенко Християн Кузьмич, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.03.1933 р., від старо-
сті
Личенко Яків Степанович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Луценко Агафія Василівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Луценко Віра Василівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Луценко Іван Васильович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Луценко Іван Демидович, 65 р., 
українець, селянин, 26.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Луценко Катерина Василівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Луценко Марія Семенівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Луценко Семен Миколайович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Малик Зінаїда Пилипівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Малик Ілля Лазарович, 90 р., 
українець, член колгоспу, 
01.10.1932 р., від старості
Маслій Іван Іванович, 11 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маслій Іван Юрійович, 56 р., 
українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслій Олена Григорівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Масний Іван Андрійович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Масний Микола Федорович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Віра Данилівна, 
12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Миколаєнко Данило Павлович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Єгор Сидорович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Іван Андрійович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.08.1932 р., від хвороби
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Миколаєнко Марія Данилівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Сидір Федорович, 
83 р., українець, член колгоспу, 
20.01.1933 р., від старості
Миколаєнко Тамара Андріїв-
на, 1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
22.05.1932 р., від хвороби
Молотков Іван Прохорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1932 р., від хвороби
Молчанов Кузьма Іванович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Молчанова Тетяна Василівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.06.1932 р., від ста-
рості
Назаренко Володимир Семено-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Назаренко Микола Семенович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Агафія Самсонівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Анастасія Опанасів-
на, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Андрій Романович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Андрій Юхимович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Векла Андріївна, 
16 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
14.10.1932 р., від хвороби
Нечволод Володимир Ми-
китович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
25.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Нечволод Галина Василівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 09.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Нечволод Ганна Опанасівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Ганна Тимофіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.09.1932 р., від ста-
рості
Нечволод Гнат Олексійович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Григорій Микитович, 
24 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 16.10.1932 р., 
від туберкульозу
Нечволод Єфросинія Лаврінів-
на, 58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Захар Іванович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Іван Кіндрато-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Іван Опанасович, 6 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 08.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Нечволод Іван Петрович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Лаврін Самсонович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1932 р., від старо-
сті
Нечволод Марина Наумівна, 
65 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Марія Кіндратівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Марія Омелянівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Марко Халимоно-
вич, 85 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
23.02.1933 р., від старості
Нечволод Микита Андрійович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Нечволод Микита Петрович, 
69 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Микола Андрійович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
12.04.1932 р., від тифу
Нечволод Микола Івано-
вич, 2 тижні, українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
12.03.1932 р., від хвороби
Нечволод Микола Миколайо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Микола Павлович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Михайло Захарович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Наталія Андріївна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Олексій Захарович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Парасковія Володи-
мирівна, 60 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., від старості
Нечволод Прокіп Захарович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Семен Павлович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Семен Федорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
31.07.1932 р., від хвороби
Нечволод Серафим Гнатович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Тетяна Гнатівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Тетяна Іванівна, 75 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 09.05.1932 р., від старо-
сті та хвороби
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Нечволод Тетяна Іванівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Федір Захарович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 13.04.1932 р., 
від грипу
Нечволод Федір Лаврович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Федір Семенович, 
78 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 16.10.1932 р., 
від старості
Нечволод Харитон Федорович, 
93 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.07.1932 р., від старо-
сті
Нечволод Хома Якимович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Панасенко Іван Михайлович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Панасенко Микола Данилович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пасічник Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пасічник Микола Іванович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 12.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Печенізький Іван Федотович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.05.1932 р., 
від сухот
Печенізький Микола Сте-
панович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
28.03.1932 р., від сухот
Погуляй Олександра Павлівна, 
64 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погуляй Олексій Сергійович, 
2 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
15.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пономар Василь Федорович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.11.1933 р., причину 
смерті не вказано

Пономар Захар Савелійович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Клавдія Семенівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Микола Іванович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Микола Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Никифор Леонтійо-
вич, 22 р., українець, член колгос-
пу, 24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономар Ніна Василівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономар Олексій Дмитрович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Олена Федорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Петро Федорович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономар Сава Опанасович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономар Яків Никифорович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьов Дмитро Іванович, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
03.10.1932 р., від хвороби
Пономарьов Йосиф Опа-
насович, 59 р., національність 
не вказано, член колгоспу, 
30.05.1932 р., від розладу шлунка
Пономарьов Петро Якимович, 
2 р., національність не вказано, 
дитина, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьова Антоніна Олек-
сандрівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 27.03.1933 р., 
причину смерті не вказано

Пономарьова Єфросинія Сте-
панівна, 58 р., українка, член 
колгоспу, 01.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьова Катерина Абра-
мівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 14.12.1932 р., 
від хвороби
Пономарьова Оксана Іванівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
26.05.1932 р., від хвороби
Радченко Зоя Романівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
13.03.1933 р., від водяної хвороби
Радченко Микола Іванович, 
2 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
30.10.1932 р., від трахеїту
Рудаєв Борис Федоро-
вич, 9 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
07.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рудаєв Іван Андрійович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудаєва Ольга Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудай Євгеній Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 25.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудай Іван Іванович, 7 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сидоренко Анастасія Іванівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сидоренко Андрій Федорович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сидоренко Василь Андрійо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сидоренко Катерина Андріїв-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сидоренко Кирило Федорович, 
72 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 30.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
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Сидоренко Клавдія Андріїв-
на, 9 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скичко Семен Якимович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скичко Степан Якимович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скичко Федора Парамонівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Собін Кузьма Степанович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
17.12.1932 р., від старості
Соляник Анастасія Миколаїв-
на, 10 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Антоніна Яківна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Борис Семенович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Василь Якович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Василь Якович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Векла Іванівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Гаврило Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Соляник Галина Кирилівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Галина Яківна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Ганна Сергіївна, 
67 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Соляник Ганна Яківна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
22.04.1932 р., причину смерті 
не вказано, каліка
Соляник Іван Миколайович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Іван Митрофанович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Іван Михайлович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
(31).02.1932 р., від застуди
Соляник Іван Сергійович, 40 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 06.03.1932 р., замерз 
Соляник Клавдія Яківна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Майя Михайлівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Марія Василівна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.01.1932 р., від хвороби
Соляник Марія Пилипівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.06.1932 р., від застуди і рев-
матизму
Соляник Марія Порфирівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Марія Юхимівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Марія Яківна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Микола Євдокимо-
вич, 1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Микола Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Микола Родіонович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Соляник Михайло Йосипович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Ніна, 2 р., україн-
ка, дитина члена колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Ніна Сергіївна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Оксана Костянтинів-
на, 19 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Олександр Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.03.1932 р., 
від запалення легенів
Соляник Олександра Яківна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Олексій Петрович, 
24 дні, українець, дитина члена 
колгоспу, 30.04.1932 р., від запа-
лення легенів
Соляник Ольга Антонівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Ольга Йосипівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Омелян Іванович, 
70 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
11.03.1933 р., від старості
Соляник Петро Миколайович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Петро Михайлович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.11.1932 р., від хво-
роби
Соляник Петро Прокопович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Соляник Степан Семенович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
23.12.1932 р., від старості
Соляник Тетяна Митрофанів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Соляник Тимофій Степанович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
09.09.1932 р., від туберкульозу
Соляник Яків Антонович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Яків Юрійович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Андрій Дмитрович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Віра Андріївна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.09.1932 р., від хвороби
Сухар Дем’ян Дмитрович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Дем’ян Митрофанович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
16.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Іван Демидович, 17 р., 
українець, член колгоспу, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Іван Дем’янович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Іван Михайлович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Ілля Омелянович, 
100 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1932 р., від старості
Сухар Клавдія Андріївна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Марфа Павлівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Михайло Дмитрович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1932 р., від хвороби
Сухар Олексій Андрійович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сухар Павло Дем’янович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухар Парасковія Володи-
мирівна, 40 р., українка, член 
колгоспу, 24.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Телихова Олена Григорівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тихоненко Петро Омелянович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тонконог Марфа Павлівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Третяк Іван Якович, 25 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
28.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Микола Йосипович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фірсов Микола Олексійович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фірсов Олександр Михайло-
вич, 40 р., українець, член кол-
госпу, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фірсова Ганна Олександрів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чепурко Валентина Семенівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чепурко Ераст Данилович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Клавдія Семенівна, 
13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чепурко Марія Семенівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Петро Іванович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Чепурко Семен Іванович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Тетяна Петрівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепурко Федір Михайлович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чуприна Данило Миронович, 
60 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 16.03.1933 р., 
від старості
Чуприна Ілля Сергійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Анастасія Макарівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапка Василь Макарович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапка Захар Григорович, 47 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Швед Єлисей Корнилович, 
95 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.02.1932 р., повісився
Шевченко Анастасія Кири-
лівна, 3 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Антоніна Тимо-
фіївна, 8 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Ганна Яківна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Ганна Яківна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Данило Степанович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Шевченко Дмитро Тимофі-
йович, 6 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Іван Пилипович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Кирило Терентійо-
вич, 36 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.02.1933 р., за-
мерз у дорозі
Шевченко Марія Кирилівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 13.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Шевченко Одарка Степанівна, 
72 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевченко Олександр Тимо-
фійович, 9 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Олександра Вікто-
рівна, 43 р., українка, селянка-
одно осібниця, 31.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевченко Олексій Тимофі-
йович, 9 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шевченко Пилип Степанович, 
37 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевченко Степан Свиридо-
вич, 68 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Терентій Свиридо-
вич, 75 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
15.02.1933 р., від старості
Шевченко Тимофій Терен-
тійович, 42 р., національність 
не вказано, селянин-одно осібник, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Петрівська сільська рада

село Петрівка
та населені пункти Благодатівка, Болдирівка, Василівка, Осинове, Западне Друге,  

Западне Перше, Канцедалівка, Осадьківка, Стінка
(на 1932–1933 рр. Петрівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 13 за 1932 р., справа № 36 за 1933 р.).

Білогуров Іван Лаврентійович, 
12 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.03.1933 р., від хвороби
Білогуров Лаврін Михайлович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., від хвороби
Білогуров Микола Іванович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.04.1933 р., від хвороби
Білогуров Микола Лаврентійо-
вич, 22 р., українець, член колгос-
пу, 17.03.1933 р., від хвороби
Білогуров Онисій Андрійович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
04.01.1932 р., від вади серця
Білогуров Семен Лаврентійо-
вич, 11 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.03.1933 р., 
від хвороби
Білогуров Станіслав Тихонович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.04.1933 р., від хвороби
Білогурова Галина Іванівна, 
7 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.02.1933 р., від хвороби
Білогурова Марія Пилипівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
01.11.1932 р., від хвороби
Білогурова Ольга Миколаївна, 
32 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.01.1933 р., від тубер-
кульозу

Білоцерківська Катерина Пе-
трівна, 2 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.01.1932 р., 
від хвороби
Білоцерківський Дмитро 
Трифонович, 3 міс., українець, 
дитина службовця залізниці, 
09.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Білоцерківський Степан Хали-
монович, 48 р., українець, селя-
нин, 04.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Анастасія Захарівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.01.1932 р., від хвороби
Болдир Анастасія Матвіїв-
на, 41 р., українка, селянка, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Антоніна Михеївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.07.1933 р., від хвороби
Болдир Варвара Василів-
на, 4 р., українка, дитина, 
21.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Віра Василівна, 8 р., 
українка, дитина, 04.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Віра Іванівна, 7 р., укра-
їнка, дитина, 30.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Болдир Володимир Іванович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Болдир Ганна Василівна, 12 р., 
українка, дитина, 29.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Ганна Михеївна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
11.07.1933 р., від хвороби
Болдир Горпина, 91 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
01.06.1933 р., від старості та про-
носу
Болдир Горпина Іванівна, 60 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Болдир Дмитро Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Іван, 4 р., українець, ди-
тина, 10.05.1933 р., від хвороби
Болдир Іван Григорович, 5 міс., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 27.06.1932 р., причину смер-
ті не вказано
Болдир Іван Іванович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Болдир Іван Михейович, 5 р., 
українець, дитина, 29.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Марія Андріївна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Марія Іванівна, 12 р., 
українка, дитина, 24.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Марія Федорівна, 3 р., 
українка, дитина, 03.05.1933 р., 
від хвороби
Болдир Марко Маркович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
12.02.1933 р., від туберкульозу
Болдир Микита Іванович, 70 р., 
українець, селянин, 10.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Микола Васильо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Микола Михейович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Болдир Микола Якович, 11 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Надія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Болдир Надія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Надія Миколаївна, 9 р., 
українка, дитина, 13.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Болдир Наталія Юхимівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Сергій Михайло-
вич, 12 р., українець, дитина, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Сергій Михайлович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Федір Андрійович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від хвороби
Болдир Федір Михейович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
12.07.1933 р., від хвороби

Болдир Федір Йосипович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., від хвороби
Болдир Халимон Йосипович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.03.1933 р., від хворо-
би
Волкова Марія Василівна, 77 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 14.12.1932 р., від старості
Генда Пелагія Григорівна, 26 р., 
українка, селянка, 13.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гудков Анатолій Павлович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гудкова Єфросинія Сидорівна, 
46 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гудкова Любов Трохимів-
на, 14 р., українка, дитина, 
08.05.1933 р., від хвороби
Гудкова Марина Павлівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.03.1933 р., від хвороби
Гудкова Марія Трохимівна, 6 р., 
українка, дитина, 01.05.1933 р., 
від хвороби
Гудкова Харитина Гордіївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
03.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Максим Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
14.03.1933 р., від хвороби
Доленко Варвара Іванівна, 3 р., 
українка, дитина службовця Кооп-
харч, 23.06.1933 р., від хвороби
Доленко Володимир Іванович, 
9 міс., українець, дитина робітни-
ка, 11.11.1931 р., причину смерті 
не вказано
Доленко Ганна Федорів-
на, 23 р., українка, селянка, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доленко Опанас Григорович, 
22 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 20.06.1933 р., від нещасного 
випадку на залізниці
Дубченко Павло Пилипович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
24.01.1932 р., від туберкульозу
Дубченко Раїса Єгорівна, 1 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 12.12.1932 р., від хвороби

Дяченко Микола Васильо-
вич, 26 р., українець, селянин, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жукова Варвара Іванівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Арсентій Іванович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., від хворо-
би
Закопайло Катерина Микола-
ївна, 83 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 10.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Закопайло Ксенія Полікар-
півна, 35 р., українка, селянка, 
04.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Пелагія Василів-
на, 63 р., українка, селянка, 
23.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Прокіп Іванович, 
87 р., українець, на утриманні ро-
бітника залізниці, 09.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Закопайло Сергій Вікторович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., від хвороби
Зеленська Марія Степанівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
12.05.1933 р., від паралічу
Іващенко Векла Тимофіївна, 
73 р., українка, член колгоспу, 
27.03.1933 р., від хвороби
Кашуба Анастасія Іванів-
на, 70 р., українка, селянка, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Анастасія Іванівна, 
36 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.05.1933 р., від тубер-
кульозу
Кашуба Андрій Семенович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.09.1932 р., від тубер-
кульозу
Кашуба Антоніна Василів-
на, 2 р., українка, дитина, 
12.05.1933 р., від хвороби
Кашуба Віра Андріївна, 20 р., 
українка, селянка, 15.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кашуба Віра Микитівна, 5 р., 
українка, дитина, 25.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Кашуба Володимир Наумо-
вич, 8 р., українець, дитина, 
27.04.1933 р., від хвороби
Кашуба Євгенія Іванівна, 4 міс., 
українка, дитина робітника Кооп-
птаху, 15.03.1932 р., від немовля-
чого
Кашуба Зінаїда Наумівна, 
6 р., українка, дитина робітника, 
16.06.1933 р., від хвороби
Кашуба Катерина Андріїв-
на, 13 р., українка, дитина, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Микола Наумович, 
12 р., українець, дитина робітни-
ка, 15.07.1933 р., від хвороби
Кашуба Мотрона Іванівна, 50 р., 
українка, селянка, 07.05.1933 р., 
від хвороби
Кашуба Мотрона Пилипів-
на, 51 р., українка, селянка, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кашуба Назар Антонович, 34 р., 
українець, селянин, 23.04.1933 р., 
від хвороби
Кашуба Олександр Наумо-
вич, 12 р., українець, дитина, 
28.04.1933 р., від хвороби
Книш Григорій Омеляно-
вич, 40 р., українець, селянин, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Надія Омелянівна, 4 р., 
українка, дитина, 13.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Книш Раїса Григорівна, 5 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.11.1932 р., від хво-
роби
Коломієць Антон Федорович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.05.1933 р., від хворо-
би
Коломієць Євгенія Євлампіївна, 
5 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.08.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Коломієць Леонтій Івано-
вич, 2 р., українець, дитина, 
10.03.1933 р., від хвороби
Коломієць Олена Василівна, 
66 р., українка, на утриманні, 
31.03.1933 р., від хвороби
Коломієць Олена Кирилівна, 
8 р., українка, дитина робітника 
цукрозаводу, 02.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Коломієць Раїса Федорів-
на, 3 р., українка, дитина, 
02.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коломієць Яким Микитович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.03.1933 р., від старо-
сті
Косар Данило Андрійович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.08.1932 р., від хворо-
би
Кравцов Григорій Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 03.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кравцов Олексій Іванович, 4 р., 
українець, дитина, 29.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кравцова Марія Опанасівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1932 р., від висипного тифу
Красноносов Кирило Ти-
мофійович, 70 р., українець, 
на утриманні робітника радгоспу, 
25.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Крикун Іван Антонович, 22 р., 
українець, робітник радгоспу, 
17.05.1933 р., від хвороби
Крикун Іван Іванович, 9 р., укра-
їнець, дитина робітника цукроза-
воду, 30.04.1933 р., від хвороби
Крикун Іван Пантелеймонович, 
85 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.09.1932 р., від старо-
сті
Крикун Петро Прокопович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., від хворо-
би
Крикун Федір Іванович, 18 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
31.05.1933 р., від хвороби
Кудін Іван Денисович, 27 р., 
українець, член колгоспу, 
06.04.1932 р., від туберкульозу
Лапаєва Марія Артемівна, 
95 р., українка, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левадний Іван Федото-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
07.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левадний Михайло Арсентійо-
вич, 20 р., українець, селянин, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Левадний Осип Силович, 42 р., 
українець, робітник на залізниці, 
27.05.1933 р., від туберкульозу
Левадний Павло Йосипович, 
6 р., українець, дитина робітника, 
02.04.1932 р., від хвороби
Литвинов Іван Андрійо-
вич, 8 міс., українець, дитина, 
03.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвинов Іван Олексійович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лотникова Василина Петрівна, 
95 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 21.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лук’яненко Анастасія Андрі-
ївна, 32 р., українка, селянка, 
02.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лук’яненко Євгенія Євдоки-
мівна, 1 міс., українка, дитина, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лук’яненко Євгенія Павлів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
02.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лук’яненко Михайло Євдоки-
мович, 1 р., українець, дитина, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Малик Віктор Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.04.1933 р., від хвороби
Малик Володимир Петрович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 10.04.1933 р., від хвороби
Мацегора Євдокія Єлисеївна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
18.04.1933 р., від паралічу
Мацегора Іван Маркович, 3 р., 
українець, дитина, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мацегора Марія Марків-
на, 14 р., українка, дитина, 
16.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мацегора Матвій Михайлович, 
90 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 03.04.1933 р., 
від старості
Мацегора Надія Іванівна, 90 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 16.08.1932 р., причину 
смерті не вказано



632

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Мацегора Петро Маркович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.09.1932 р., від хво-
роби
Медяник Агафія Никанорів-
на, 62 р., українка, селянка, 
21.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Медяник Агафія Федорівна, 
7 р., українка, дитина робітниці 
радгоспу, 10.04.1933 р., від хво-
роби
Медяник Артем Григоро-
вич, 65 р., українець, селянин, 
13.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Медяник Ганна Федорівна, 4 р., 
українка, дитина робітниці рад-
госпу, 15.04.1933 р., від хвороби
Медяник Йосип Петрович, 
68 р., українець, пенсіонер, 
14.02.1932 р., від туберкульозу
Медяник Клим Григоро-
вич, 62 р., українець, селянин, 
29.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Медяник Ніна Полікарпів-
на, 1 р., українка, дитина, 
28.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Медяник Раїса Олександрівна, 
11 міс., українка, дитина робітни-
ці, 26.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Молмига Іван Костянтино-
вич, 33 р., українець, селянин, 
26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мураєва Єлизавета Тимофіїв-
на, 6 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Недоріз Кирило Архипович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Нечволод Микола Пилипо-
вич, 7 міс., українець, дитина, 
30.09.1932 р., від хвороби
Нечволод Михайло Маркович, 
9 міс., українець, дитина робітни-
ка, 08.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Нечволод Наталія Трохимівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
02.12.1932 р., від туберкульозу
Нечволод Опанас Євтихійович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
05.03.1933 р., від старості

Носик Василь Хрисанфо-
вич, 18 р., українець, селянин, 
21.04.1933 р., від хвороби
Носик Григорій Калістратович, 
76 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Осадча Ганна Семенівна, 49 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.09.1932 р., від хвороби
Осадчий Давид Єгорович, 70 р., 
українець, селянин, 16.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Осадчий Федір Лук’янович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Папина Ганна Григорівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.05.1933 р., від хво-
роби
Папина Катерина Григорівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.03.1933 р., 
від хвороби
Папина Марфа Павлівна, 30 р., 
українка, селянка, 13.06.1933 р., 
від хвороби
Папина Надія Григорівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.05.1933 р., від хво-
роби
Пащенко Марія Митрофа-
нівна, 2 р., українка, дитина, 
27.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пащенко Олександр Васи-
льович, 2 р., українець, дитина, 
20.04.1933 р., від хвороби
Перепелиця Віра Петрівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.08.1933 р., від хвороби
Перепелиця Володимир Пе-
трович, 5 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 14.04.1933 р., 
від хвороби
Перепелиця Ганна Петрів-
на, 7 р., українка, дитина, 
09.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Перепелиця Надія Петрівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1932 р., від хвороби
Перепелиця Таїсія Андріївна, 
16 р., українка, робітниця на за-
лізниці, 20.06.1932 р., причину 
смерті не вказано

Перепелиця Трохим Йосипо-
вич, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.04.1933 р., 
від хвороби
Печериця Володимир Михай-
лович, 2 р., українець, дитина, 
02.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пільгуй Антон Іванович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від ревматизму
Пільгуй Мотрона, 52 р., україн-
ка, селянка, 04.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Пільгуй Ніна Опанасівна, 2 р., 
українка, дитина, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пільгуй Платон Якимович, 43 р., 
українець, селянин, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Погорєлов Петро Івано-
вич, 18 р., українець, селянин, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погорєлов Сава Васильович, 
62 р., українець, дитина робітни-
ка, 10.05.1933 р., від тифу
Погорєлова Олександра Іва-
нівна, 13 р., українка, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Віра Євтихіївна, 
1 міс., українка, дитина службов-
ця, 03.10.1932 р., від хвороби
Погрібняк Петро Юхимович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.03.1933 р., від хворо-
би
Погуляй Василь Петрович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.12.1932 р., від опіку
Погуляй Векла Петрівна, 56 р., 
українка, селянка, 08.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Погуляй Віра Петрівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.12.1932 р., від опіку
Погуляй Данило Семенович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погуляй Зоя Іванівна, 1 міс., 
українка, дитина робітника за-
лізниці, 15.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Прун Іван Миронович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.04.1933 р., від хвороби
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Прун Марія Свиридівна, 12 р., 
українка, дитина, 26.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
П’ятенко Олександр Маркович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.04.1932 р., від запален-
ня легенів
Раклевський Микола Микито-
вич, 52 р., українець, член колгос-
пу, 19.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ревенко Сергій Федорович, 
9 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 13.03.1933 р., 
від хвороби
Ревенко Уляна Калістратів-
на, 40 р., українка, селянка, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сабика Микола Васильович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Садовський Володимир Гри-
горович, 2 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Садовська Єлизавета Му-
сіївна, 6 р., українка, дитина, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовська Надія Андріївна, 
1 міс., українка, дитина робітника 
залізниці, 11.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Садовська Наталія Григорівна, 
27 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 28.10.1932 р., 
померла пологами
Садовська Раїса Федотівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.02.1932 р., згоріла (не-
щасний випадок)
Садовський Анатолій Федоро-
вич, 10 міс., українець, дитина, 
21.03.1933 р., від хвороби
Садовський Віктор Мусійо-
вич, 5 р., українець, дитина, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовський Іван Мусійо-
вич, 8 р., українець, дитина, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садовський Мусій Андрійо-
вич, 50 р., українець, селянин, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Садовський Павло Андрійович, 
1 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 16.11.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Синьопуп Василь Микитович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.06.1933 р., від хворо-
би
Сластьон Ганна Данилівна, 5 р., 
українка, дитина, 26.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сластьон Ганна Іванівна, 70 р., 
українка, селянка, 30.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сластьон Григорій Васильович, 
6 днів, українець, дитина робіт-
ника цукрозаводу, 30.08.1932 р., 
від хвороби
Сластьон Лідія Данилівна, 1 р., 
українка, дитина, 06.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сміла Анастасія Степанів-
на, 90 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.03.1932 р., від старості
Смілий Захар Кононович, 55 р., 
українець, селянин, 09.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Смілий Сергій Кононович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., від хвороби
Солодка Ніна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина, 21.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Солодка Федора Данилівна, 
34 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.09.1932 р., від черев-
ного тифу
Солодкий Василь Парфено-
вич, 5 р., українець, дитина, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Солодкий Віктор Парфенович, 
9 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.01.1933 р., від хво-
роби
Солодкий Іван Павлович, 8 р., 
українець, дитина, 08.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Солодкий Микола Іванович, 
3 міс., українець, дитина робітни-
ка, 10.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Солодкий Олексій Івано-
вич, 2 р., українець, дитина, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сторубльовцев Іван Меркуло-
вич, 57 р., росіянин, робітник на 
залізниці, 24.12.1933 р., від пара-
лічу 
Стоцький Варивон Костянти-
нович, 39 р., українець, селянин, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стоцький Микола Петро-
вич, 4 р., українець, дитина, 
25.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стоцький Петро Григоро-
вич, 27 р., українець, селянин, 
27.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулима Анатолій Михайло-
вич, 3 р., українець, дитина, 
12.01.1933 р., від хвороби
Тишак Віктор Миколайович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.05.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Усик Володимир Максимо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
12.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Усик Григорій Вікторович, 20 р., 
українець, селянин, 11.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Усик Микола Максимо-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Усик Олександр Давидович, 
1 р., українець, дитина робітни-
ка, 22.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Усик Павло Гнатович, 35 р., 
українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Усик Павло Трохимович, 70 р., 
українець, селянин, 17.11.1933 р., 
причину смерті не вказано
Усикова Катерина Овсіївна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.03.1933 р., від паралічу
Фатєєв Микола Андрійо-
вич, 40 р., українець, селянин, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фатєєв Олександр Давидо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фатєєва Євдокія Андріїв-
на, 75 р., українка, селянка, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Фатєєва Оксана Матвіївна, 
81 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.03.1932 р., від ста-
рості
Фатєєва Пелагія Степанів-
на, 47 р., українка, селянка, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Феногенова Варвара Мико-
лаївна, 4 міс., українка, дитина, 
20.01.1933 р., від хвороби
Фінько Яків Маркович, 55 р., 
українець, робітник, 03.02.1932 р., 
вбито крейдою на роботі
Хренов Леонтій Сидорович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від операції  
на грижі
Хренов Митрофан Якович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., від хвороби
Черняєва Зінаїда Іванівна, 3 р., 
українка, дитина пожежного, 
07.10.1932 р., від крупу
Чоломбитько Раїса Гаври-
лівна, 1 р., українка, дитина, 
20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шапка Варвара Андріївна, 
6 р., українка, дитина робітника, 
28.02.1933 р., від хвороби
Шапка Григорій Андрійович, 
4 р., українець, дитина робітника, 
26.02.1933 р., від хвороби
Шапка Яків Андрійович, 10 р., 
українець, дитина робітника, 
17.02.1933 р., від хвороби
Шаповалов Кузьма Лаврінович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
04.02.1932 р., від запалення моз-
ку
Шило Володимир Іванович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.04.1933 р., від хвороби
Шило Кузьма Якович, 37 р., 
українець, селянин, 30.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шило Максим Йосипович, 
64 р., українець, на утриманні, 
18.04.1932 р., від виснаження ор-
ганізму та послаблення серцевої 
діяльності
Шило Олексій Ілліч, 27 р., украї-
нець, селянин, 15.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шило Парасковія Опанасів-
на, 81 р., українка, на утриманні, 
03.06.1933 р., від старості

Шило Яків Петрович, 60 р., 
українець, робітник на залізни-
ці, 16.10.1932 р., вбито потягом 
на роботі
Щирий Василь Григоро-
вич, 11 р., українець, дитина, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юр’єв Анатолій Іванович, 5 міс., 
українець, робітник на залізниці, 
12.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Юр’єв Федір Олександро-
вич, 80 р., українець, селянин, 
22.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Янченко Василь Федорович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.04.1933 р., від черевно-
го тифу
Янченко Віра Федорівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.04.1933 р., від хвороби
Янченко Герасим Семенович, 
74 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 06.10.1932 р., 
від хвороби
Янченко Яків Федорович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.04.1933 р., від черевного тифу

Петропавлівська сільська рада

село Петропавлівка
та населені пункти Вершина, Кулагівка, Кучерівка, Ляхівка, Молоданівка,  

Мургунівка, Набоківка, Новоселівка, Сибір, Червона Громада
(на 1932–1933 рр. Петропавлівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 12 за 1932 р., справа № 33 за 1933 р.).

Бугайцов Олександр Захаро-
вич, 75 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайцова Килина Олексіївна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Буймер Килина Іванівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.04.1932 р., втопилася
Бутенко Василь Павлович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
28.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бутенко Микола Стратонович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.01.1933 р., причину 
смерті не вказано

Величко Ганна Максимівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.06.1932 р., від вади 
серця
Величко Микола Микитович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.02.1933 р., 
від запалення легенів
Величко Устим Устимович, 
34 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазька Ганна Василівна, 
37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазька Ірина Корніївна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
02.01.1933 р., причину смерті 
не вказано

Водолазька Марія Семенівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.06.1932 р., від кору
Водолазька Надія Федорів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Водолазька Одарка Яківна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Водолазька Ольга Опанасівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Водолазька Парасковія, 50 р., 
українка, селянка, 18.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Водолазька Парасковія Пе-
трівна, 70 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
02.04.1933 р., від старості
Водолазька Тетяна Василівна, 
5 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 28.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Водолазький Єгор Семенович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1932 р., від старості
Водолазький Йосип Олек-
сійович, 82 р., національність 
не вказано, член колгоспу, 
27.02.1932 р., від запалення ни-
рок
Водолазький Іван Васильович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазький Іван Денисович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Водолазький Іван Михайлович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Водолазький Кирило Карпович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
20.02.1933 р., від старості
Водолазький Микола Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Водолазький Михайло Івано-
вич, 23 р., українець, селянин, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Водолазький Олексій Михайло-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Водолазький Опанас Федоро-
вич, 37 р., українець, селянин-
одно осібник, 03.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Водолазький Павло Іванович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазький Петро Степано-
вич, 30 р., українець, член колгос-
пу, 30.07.1933 р., вбито
Водолазький Пилип Маркович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Водолазький Семен Іванович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Водолазький Степан Трохимо-
вич, 57 р., українець, член колгос-
пу, 26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гета Іван Іванович, 10 міс., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
12.07.1932 р., від кору
Гета Федір Андрійович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гетьманський Іван Матвійович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.12.1932 р., від кору
Гетьманський Іван Родіонович, 
95 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 12.06.1933 р., 
від старості
Гетьманський Микола Григо-
рович, 3 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Глушко Антоніна Федорівна, 
2 міс., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
07.02.1932 р., від вродженої слаб-
кості
Глушко Віра Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Ганна Федорівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.03.1933 р., від врод-
женої слабкості
Глушко Захар Єремійович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Костянтин Павлович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Лідія Захарівна, 3 дні, 
українка, дитина, 06.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Глушко Марина Федорівна, 
37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Марія Костянтинівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 08.11.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Глушко Марія Федорівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Глушко Мартин Іванович, 
75 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
07.03.1932 р., від паралічу серця
Глушко Олексій Григорович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.07.1932 р., 
від кору
Глушко Федосія Федорівна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.11.1932 р., від запа-
лення легенів
Гонтовий Павло Федотович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гонтовий Федір Якович, 80 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 28.02.1932 р., від ста-
рості
Гонтовий Федот Степанович, 
61 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Андрій Тарасович, 
41 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.04.1933 р.
Гончаров Василь Андрійович, 
6 р., національність не вказано, 
дитина, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Гнат Якимович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Кузьма Федотович, 
14 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гончаров Максим Петрович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Федір Федорович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Федот Федотович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гоптенко Єгор Іванович, 46 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.05.1933 р., від виснаження ор-
ганізму
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Гоптенко Меланія Павлівна, 
42 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
12.02.1932 р., від сухот
Гоптенко Сергій Осипович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
22.09.1932 р., від запалення плев-
ри
Дейнека Євстафій Якович, 
80 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
26.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Демченко Володимир Фе-
дорович, 3 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
22.06.1932 р., від кору
Демчикова Домна Іванівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.02.1933 р., від раку 
матки і сечового міхура
Дереповська Марина Єгорівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1932 р., 
від кору
Дереповський Архип Пилипо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дереповський Володимир 
Микитович, 11 міс., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
30.05.1932 р., від кору
Дереповський Максим 
Васильович, 48 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Димченко Анастасія Никанорів-
на, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Димченко Векла Романівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Димченко Ганна Іванівна, 30 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.06.1932 р., від туберкульозу
Димченко Ганна Федотівна, 
6 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 07.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Димченко Григорій Остапович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від висна-
ження організму 
Димченко Григорій Остапович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.05.1933 р., від висна-
ження організму

Димченко Кіндрат Павлович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
27.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Донцов Калина Петрович, 77 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Донцова Тетяна Кіндратівна, 
24 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
08.01.1932 р., від паралічу серця
Донцова Феодосія Денисівна, 
18 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 28.01.1932 р., 
від туберкульозу 
Дугенний Володимир Кузьмич, 
9 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
14.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Агафія Митрофанів-
на, 70 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
08.01.1932 р., від старості
Загоруйко Варвара Хомівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Василь Іванович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.09.1933 р., від дистрофії
Загоруйко Векла Іванівна, 50 р., 
українка, селянка, 18.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Загоруйко Григорій Опа-
насович, 6 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Дмитро Єгорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
22.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Євдокія Олексан-
дрівна, 20 р., українка, селянка-
одно осібниця, 18.10.1932 р., 
від черевного тифу
Загоруйко Іван Іванович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.12.1932 р., від запалення ле-
генів
Загоруйко Марія Василів-
на, 80 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Марія Єгорівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.08.1932 р., причину 
смерті не вказано

Загоруйко Марфа Гаврилівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Микола Єгорович, 
8 міс., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
03.03.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Загоруйко Микола Терен-
тійович, 19 днів, національність 
не вказано, дитина, 09.01.1932 р., 
від вродженої слабкості
Загоруйко Наталія Никифо-
рівна, 70 р., українка, на утри-
манні службовця залізниці, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Олексій Спири-
донович, 10 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
19.03.1933 р., від туберкульозу
Загоруйко Омелян Євграфо-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Опанас Дмитрович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
24.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Остап Якович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Павло Спиридо-
нович, 4 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
05.05.1933 р., від виснаження 
організму 
Загоруйко Петро Якович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Пилип Михайлович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.07.1932 р., від кору
Загоруйко Спиридон Якович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Тетяна Василівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Федора Опанасів-
на, 5 міс., українка, дитина, 
16.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Загоруйко Яків Іванович, 46 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зайцева Варвара Герасимівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 31.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Закопайло Гордій Григорович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Закопайло Йосип Григорович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Закопайло Мотрона Кузьмівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.10.1932 р., від черев-
ного тифу
Закопайло Оксана Андріївна, 
3 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 27.04.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Золотарьов Михайло Йосипо-
вич, 10 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 01.07.1932 р., 
від кору
Калашник Савелій Олексійо-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 07.03.1933 р., від старості
Калашник Федір Тимофійо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
25.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Каменюка Андрій Михайло-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Артем Олексійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Ганна Гаврилівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Каменюка Захар Олексійо-
вич, 62 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
24.05.1933 р., від виснаження 
організму 
Каменюка Марія Аврамівна, 
8 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Марія Михайлів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Каменюка Мотрона Григорівна, 
85 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., від ста-
рості
Каменюка Федосія Семенівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.04.1933 р., від висна-
ження організму 
Камінько Віра Яківна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Каченін Іван Федорович, 
5 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
11.07.1932 р.
Кашуба Матвій Лукич, 70 р., 
українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Нестір Павлович, 
52 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
27.01.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Ківшар Раїса Михайлівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Іван Дем’янович, 2 р., 
українець, дитина, 22.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Книш Іван Леонтійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Митрофан Омелянович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
02.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Книш Мотрона Леонтіївна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.03.1933 р., від ста-
рості
Книш Наталія Омелянівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
28.05.1932 р., вбито
Книш Омелян Леонтійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Книш Пилип Федорович, 26 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Книш Раїса Іванівна, 5 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Книш Тимофій Петрович, 
62 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
30.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Книш Уляна Андріївна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.02.1933 р., від раку матки
Книш Федір Іванович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Книш Христина Харлампіївна, 
46 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.11.1932 р., від гній-
ного плевриту
Козирев Григорій Давидович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козирев Лука Матвійович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козирев Пилип Кирилович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козирев Федір Прокопович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.05.1933 р., від дистро-
фії
Козирева Ганна Свиридівна, 
76 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.09.1932 р., від ста-
рості
Копійка Ганна Федорівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від старості
Копійка Євгенія Олександрів-
на, 22 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Копійка Євдокія Іванівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Копійка Любов Іванівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Копійка Олександр Максимо-
вич, 83 р., українець, член колгос-
пу, 10.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Копійка Олександр Опа-
насович, 8 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Копійка Олександр Семенович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Копійка Остап Максимович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Копійка Павло Максимович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1932 р., від розтягнення 
легенів
Копійка Петро Іванович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
20.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротка Варвара Лук’янівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротка Євгенія Гордіївна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротка Парасковія Вакулівна, 
66 р., українка, член колгоспу, 
23.07.1933 р., від дистрофії
Короткий Андрій Семенович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., від дистрофії
Короткий Антон Андрійович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
28.07.1933 р., від дистрофії
Короткий Григорій Ілліч, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.05.1932 р., від кору
Короткий Лука Минович, 48 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 28.02.1933 р., від слаб-
кості серця
Коротков Феодосій Іудович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Корх Василь Петрович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Костенко Лідія Федорівна, 
6 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 09.08.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Крючок Ганна Григорівна, 67 р., 
українка, службовець на залізниці, 
13.11.1932 р., від жовтухи
Кузьменко Олександр Григо-
рович, 5 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.03.1933 р., 
причину смерті не вказано

Кукса Лідія Дмитрівна, 11 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Полікарп Федорович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кулага Василь Якимович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
29.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулага Володимир Олексан-
дрович, 1 міс., українець, дитина 
робітника залізниці, 05.10.1933 р., 
від грипу
Кулага Ганна Опанасівна, 5 р., 
українка, дитина, 14.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кулага Осип Матвійович, 17 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кулага Юхим Сидорович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
12.12.1932 р., від старості
Курило Володимир Михайло-
вич, 19 р., українець, член колгос-
пу, 30.10.1933 р., від запалення 
легенів
Ле[піч] Микола Григорович, 
8 днів, українець, дитина службов-
ця, 26.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Ганна Лук’янівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединська Зоя Максимів-
на, 2 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
25.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Марія Сергіїв-
на, 28 р., українка, селянка, 
20.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Оксана Яківна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебединська Олександра 
Яківна, 2 р., українка, дитина, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Григорій Фе-
дорович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
02.02.1933 р., причину смерті 
не вказано

Лебединський Демид Івано-
вич, 60 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Іван Федоро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лебединський Іван Якович, 3 р., 
українець, дитина, 12.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лебединський Самсон Павло-
вич, 70 р., українець, селянин, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Федір Опанасо-
вич, 35 р., українець, селянин-
одно осібник, 01.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лимар Макар Карпович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвинов Василь Прохорович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвинов Пилип Васильович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвинова Віра Василівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лифар Олена Іллівна, 70 р., на-
ціональність не вказано, селянка-
одно осібниця, 23.02.1932 р., 
від старості
Ляшенко Андрій Іванович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Антоніна Миколаївна, 
90 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.02.1933 р., від ста-
рості
Ляшенко Архип Трохимович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Василина Андріївна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Василина Митрофа-
нівна, 53 р., українка, член кол-
госпу, 14.09.1933 р., від хвороби 
серця
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Ляшенко Василь Архипович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Віра Григорівна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.12.1932 р., від тифу
Ляшенко Григорій Васильо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Григорій Єгорович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.04.1932 р., від хвороби 
серця
Ляшенко Євгенія Євграфів-
на, 90 р., українка, селянка, 
20.11.1932 р., від старості
Ляшенко Захар Калинович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Іван Михайлович, 
3 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 19.09.1932 р., від врод-
женої слабкості
Ляшенко Іван Олександрович, 
3 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
14.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Карпо Опанасович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
09.11.1932 р., від старості
Ляшенко Лідія Опанасівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Марія Тихонівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Марія Яківна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
20.11.1932 р., від раку матки
Ляшенко Матвій Васильович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.12.1932 р., від запа-
лення легенів
Ляшенко Микола Ілліч, 6 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
04.07.1932 р., від вродженої слаб-
кості
Ляшенко Наталія Іванівна, 
57 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
27.02.1932 р., від туберкульозу 
легенів

Ляшенко Наталія Павлівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Оксана Омелянівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Олексій Опанасович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 26.06.1932 р., від кашлюку
Ляшенко Ольга Опанасівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
12.12.1932 р., від тифу
Ляшенко Петро Григорович, 
2 р., національність не вказано, 
дитина, 21.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Петро Тихонович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.06.1932 р., від кору
Ляшенко Петро Федорович, 
35 р., національність не вка-
зано, робітник на залізниці, 
07.01.1932 р., від струсу мозку
Ляшенко Сергій Хомич, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Степан Микитович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., від вади серця
Ляшенко Тихін Гаврилович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Федір Тимофійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Юхим Опанасович, 
55 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 30.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Ляшенко, ім’я нерозбірливе, 
Юхимович, 55 р., українець, селя-
нин, 21.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Медяник Ольга Несторівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.06.1932 р., від кору
Милай Іван Юхимович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Мисько Наталія Василівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.12.1932 р., від старості

Мірошниченко Іван Іванович, 
1 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 09.05.1932 р., 
від вродженої слабкості
Мірошниченко Михайло Іудо-
вич, 75 р., українець, член кол-
госпу, 11.06.1932 р., від хвороби 
серця
Мірошниченко Петро Васильо-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Самійло Пав-
лович, 62 р., українець, селянин-
одно осібник, 21.11.1932 р., 
від розтягнення легенів
Молодан Антон Омелянович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., від вади серця
Молодан Степан Дмитрович, 
9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 31.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Молодан Терентій, 22 р., украї-
нець, член колгоспу, 01.03.1933 р., 
від черевного тифу та запалення 
легенів
Молодан Федір Іванович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Молчанова Тетяна Олексіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Москаленко Ганна Василівна, 
70 р., українка, соцстан не вказа-
но, 30.09.1932 р., від старості
Москаленко Ганна Олексіївна, 
8 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 07.06.1932 р., від запалення 
кишок
Москаленко Євдокія Петрівна, 
1 р., національність не вказано, ди-
тина члена колгоспу, 15.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Москаленко Іван Іванович, 
3 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 31.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Москаленко Костянтин Івано-
вич, 68 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.11.1933 р., 
від старості
Москаленко Уляна Іванівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
28.08.1933 р., від вади серця 
та паралічу
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Москальова Варвара Олексіїв-
на, 55 р., українка, член колгоспу, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мотиль Максим Лук’янович, 
70 р., українець, на утриманні, 
25.03.1933 р., від старості
Мотиль Тимофій Микитович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нагаєць Іван Опанасович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.02.1933 р., від старості
Налигач Домна Лук’янівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Омелян Павлович, 
82 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Парасковія Самсонів-
на, 86 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.01.1933 р., від старо-
сті
Ноздрьов Опанас Іванович, 
36 р., українець, службовець по-
шти, 21.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаренко Марія Свиридівна, 
73 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.06.1932 р., від грижі
Осадча Марфа Захарівна, 17 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Осадчий Захар Якович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Палкіна Наталія Опанасівна, 
69 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
16.02.1932 р., від старості
Писаренко Варвара Семенівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.06.1933 р., від виснажен-
ня організму 
Писаренко Катерина Юхимівна, 
24 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.04.1933 р., від висна-
ження організму 
Писаренко Марія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 13.11.1932 р., від запа-
лення легенів

Писаренко Марія Яківна, 7 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 06.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Писаренко Митрофан Степано-
вич, 90 р., українець, член колгос-
пу, 22.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Писаренко Михайло Степа-
нович, 73 р., національність 
не вказано, селянин-одно осібник, 
04.07.1932 р., від старості
Писаренко Олена Миколаївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.04.1932 р., від старо-
сті
Полторацька Анастасія Якимів-
на, 40 р., українка, член колгоспу, 
21.06.1932 р., від голоду
Полторацька Ганна Митрофа-
нівна, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полторацька Марія Митрофа-
нівна, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полторацька Мотрона Митро-
фанівна, 4 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 14.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Полторацький Митрофан Яки-
мович, 37 р., українець, член кол-
госпу, 15.07.1933 р., від дистрофії
Полторацький Яким Самійло-
вич, 78 р., українець, член колгос-
пу, 11.12.1932 р., від старості
Пономарьова Лідія Іванівна, 
3 р., українка, дитина робітника, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономарьова Ольга Іванівна, 
9 р., українка, дитина робітника, 
12.08.1933 р., від дистрофії
Постовий Андрій Іванович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1932 р., від туберкульозу
Рачицький Григорій Тимофійо-
вич, 12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.05.1933 р., від висна-
ження організму
Рева Віра Марківна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцька Лукія Максимівна, 
95 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 09.03.1932 р., 
від старості

Реуцька Варвара Трохимівна, 
67 р., українка, член колгоспу, 
27.08.1933 р., від паралічу
Реуцька Ганна Гаврилівна, 25 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Ганна Григорівна, 
90 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від старості
Реуцька Ганна Яківна, 23 р., 
українка, член колгоспу, 
19.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Домна Сергіївна, 28 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Євдокія Логвинівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Єфросинія Іванівна, 
49 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 06.06.1933 р., від висна-
ження організму 
Реуцька Зінаїда Іванівна, 1 р., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
26.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Марія Миколаївна, 
5 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
01.07.1932 р., від кору
Реуцька Марфа Іванівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Марфа Петрівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
21.09.1932 р., від паралічу
Реуцька Надія Тихонівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Наталія Гаврилівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцька Наталія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.06.1932 р., від кору
Реуцька Пелагія Степанівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Реуцька Тетяна Кіндратівна, 
15 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.06.1933 р., 
від виснаження організму 
Реуцька Уляна Артемівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Христина Тимофіївна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Андрій Степанович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Володимир Петрович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
27.02.1933 р., від старості
Реуцький Гордій Кирилович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1932 р., від старості
Реуцький Іван Антонович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Іван Артемович, 40 р., 
українець, селянин, 20.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Реуцький Іван Давидович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Іван Кіндратович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Реуцький Карпо Гордійович, 
56 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 13.06.1933 р., від вис-
наження організму 
Реуцький Кузьма Івано-
вич, 18 р., українець, селянин, 
18.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Макар Іванович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
17.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Микола Андрійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Микола Олексійович, 
13 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 14.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Реуцький Михайло Федорович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Олексій, 50 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Олексій Феодосійо-
вич, 2 тижні, українець, дитина 
члена колгоспу, 14.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Реуцький Опанас Прокопович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
16.09.1932 р., від водянки
Реуцький Павло Андрійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
28.02.1933 р., від вади серця
Реуцький Петро Андрійович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Петро Нилович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Петро Олексійович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Петро Степанович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Пилип Григорович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
02.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Сергій Якович, 61 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Степан Васильович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Тимофій Гаврилович, 
15 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.06.1933 р., від дистрофії
Реуцький Тихін Михайлович, 
74 р., українець, член колгоспу, 
08.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Федір Кіндрато-
вич, 19 р., українець, селянин, 
24.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Реуцький Яків Васильович, 
61 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ріпка Марія Іванівна, 55 р., укра-
їнка, на утриманні члена колгоспу, 
20.06.1933 р., від апендициту
Ріпка Назар Дмитрович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Олексій Осипович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Садовський Григорій Дми-
трович, 8 міс., національність 
не вказано, дитина члена колгос-
пу, 10.02.1932 р., від вродженої 
слабкості
Сенько Марія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
30.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сизонов Михайло Степанович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
13.07.1933 р., від дистрофії
Синько Євдокія Семенівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Килина Федорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Синько Пелагія Григорівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Синько Уляна Митрофанівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сипко Василина Нилівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
07.08.1933 р., від дистрофії
Ситник Аврам Тихонович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Ситник Анастасія Опанасівна, 
9 днів, національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.02.1932 р., від вродженої слаб-
кості
Ситник Віра Іванівна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.08.1933 р., від диспепсії
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Ситник Володимир Йосипович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Володимир Кіндрато-
вич, 6 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 23.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Ситник Володимир Тихоно-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ситник Григорій Іванович, 7 міс., 
українець, дитина, 30.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ситник Іван Іванович, 7 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Іван Кіндратович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1932 р., від кору
Ситник Іван Опанасович, 3 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Іван Сергійович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
22.07.1932 р., від менінгіту
Ситник Клавдія Василівна, 
3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ситник Марія Кіндратівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Марія Трохимівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.05.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Ситник Марфа Юхимівна, 
72 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від старості
Ситник Микола Мусійович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1932 р., від загального вис-
наження
Ситник Наталія Олексіївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
22.05.1932 р., від кору
Ситник Олексій Трохимович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.05.1933 р., від висна-
ження організму 
Ситник Олена Йосипівна, 73 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 15.02.1932 р., від старо-
сті

Ситник Олена Олександрівна, 
3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 27.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скляр Іван Гаврилович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скляр Любов Іванівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Ганна Архипівна, 110 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 07.10.1933 р., від старості
Скорик Килина Юхимівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Левко Макарович, 
71 р., українець, член колгоспу, 
29.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Надія Василівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.10.1932 р., від грижі
Скорик Олена Петрівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
27.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Олена Терентіївна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Сава Митрофанович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Скорик Тихін Юхимович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Феодосія Панкра-
тівна, 40 р., українка, селянка, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сновський Максим Лукич, 
70 р., українець, член колгоспу, 
17.09.1933 р., від дистрофії
Солодкий Степан Прокопович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соляник Дмитро Мусійо-
вич, 1 р., українець, дитина, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сулима Марія Карпівна, 1 р., 
українка, дитина, 06.06.1932 р., 
причину смерті не вказано

Ткаченко Єфросинія Гаврилів-
на, 62 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
23.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Іван Федорович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.07.1932 р., від кору
Ткаченко Марфа Степанівна, 
1 р., національність не вказано, ди-
тина члена колгоспу, 15.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Ткаченко Мотрона Романівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.02.1933 р., від плев-
риту
Ткаченко Олексій Семенович, 
1 р., національність не вказано, ди-
тина члена колгоспу, 03.02.1932 р., 
причину смерті не вказано
Ткачова Марія Петрівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тюпало Віктор Павлович, 
вік не вказано, українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
30.06.1932 р., від кору
Федяй Федір Назарович, 1 р., 
українець, дитина, 20.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Федяка Марія Андріївна, 14 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Філіппова Лукія Петрівна, 49 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Філько Андрій Павлович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., від старості
Філько Кіндрат Степанович, 
80 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 27.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Фінько Анастасія Захарівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
22.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фінько Володимир Овксен-
тійович, 10 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
25.04.1932 р., від кору
Фінько Григорій Михайлович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Фінько Іван Мокійович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1932 р., від недоїдання, вис-
наження
Фінько Клавдія Овксентіївна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.04.1932 р., 
від кору
Фінько Марія Іванівна, 95 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
28.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фінько Марія Овксентіївна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 19.04.1932 р., від кору
Фінько Харитина Дмитрівна, 
58 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 08.01.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Харламова Ганна Никифорівна, 
32 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хомут Мотрона Гордіївна, 70 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Циганенко Яків Дмитрович, 
63 р., національність не вказано, 
безпритульний, 01.02.1932 р., 
від старості
Чабанна Агафія Гаврилівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
06.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чабанна Варвара Михайлів-
на, 65 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанна Віра Іванівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанна Ганна Єгорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.06.1932 р., від кору
Чабанна Марія Григорівна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.07.1932 р., від кашлюку
Чабанна Марія Єгорівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чабанна Марія Михайлівна, 
1 міс., українка, вихованець дитбу-
динку, 17.10.1932 р., від вродженої 
слабкості

Чабанна Марфа Свиридівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чабанна Ольга Карпівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
04.03.1933 р., від старості
Чабанна Ольга Лаврентіївна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.06.1932 р., від кору
Чабанна Софія Яківна, 60 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 03.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чабанний Василь Кирилович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від висна-
ження організму 
Чабанний Володимир Іванович, 
1 р., національність не вказано, ди-
тина члена колгоспу, 14.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Чабанний Володимир Микола-
йович, 4 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 13.07.1932 р., від кору
Чабанний Григорій Григорович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанний Григорій Свиридо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чабанний Єгор Миколайович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 13.07.1932 р., від кору
Чабанний Іван Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
31.03.1933 р., від слабкості
Чабанний Іван Єгорович, 10 р., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанний Іван Іванович, 21 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 06.03.1932 р., від вади 
серця
Чабанний Іван Йосипович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанний Лаврін Іванович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанний Микола Єгорович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Чабанний Михайло Григоро-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чабанний Олексій Дем’янович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.07.1932 р., від кору
Чабанний Олексій Михайло-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чабанний Сава Семенович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1932 р., повісився
Чабанний Терентій Арсено-
вич, 30 р., українець, селянин, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чайка Данило Лаврентійович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
05.01.1933 р., від хвороби серця
Шапар Іван Павлович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.05.1933 р., від виснаження ор-
ганізму 
Шапка Борис Прохорович, 65 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 31.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шапка Віра Олександрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.01.1933 р., від слабкості
Шапка Микола Сидорович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
18.05.1932 р., від слабкості
Шаповалова Наталія Кузьмівна, 
7 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 26.04.1932 р., 
від голоду
Яновська Лідія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Яновська Марія Тихонівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
21.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Яновський Микола Павлович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Яновський Олексій Іванович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 10.06.1932 р., від запалення 
кишок
Яновський Тихін Лук’янович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Азаров Іван Васильович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Азаров Павло Васильович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідна Анастасія Данилівна, 
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідна Анастасія Устимівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Ганна Семенівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Євдокія Петрівна, 
80 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
05.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Єфросинія Семенів-
на, 80 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
04.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Клавдія Данилів-
на, 2 р., українка, дитина, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Марія Максимівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідна Мотрона Мусіївна, 
72 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Наталія Архипів-
на, 6 р., українка, дитина, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідна Уляна Опанасівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Антон Павлович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Безрідний Григорій Юхимович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідний Данило Семенович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Іван Васильович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідний Іван Васильович, 
3 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
02.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Іван Пилипович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Карпо Павло-
вич, 60 р., українець, селянин, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Кирило Данилович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Опанас Юхимович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідний Пилип Григорович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Безрідний Сава Пилипович, 
8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Безрідний Федір Семенович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Василь Савелійо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайов Григорій Іванович, 7 р., 
українець, дитина, 10.04.1933 р., 
причину смерті не вказано

Бугайов Іван Микитович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайов Олександр Іванович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бугайов Федір Степанович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Анастасія Денисівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Гана Іванівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бугайова Єфросинія Овсіїв-
на, 40 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
10.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Марія Власівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Марія Сергіївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Наталія Власівна, 
13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бугайова Наталія Власівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бугайова Олена Демидівна, 
45 р., національність не вказано, 
селянка, 20.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Водолазька Уляна Овсіївна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Михайло Павлович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Петропавлівська сільська рада

село Синьківка
(на 1932–1933 рр. Синьківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 14 за 1932 р., справа № 40 за 1933 р.).
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Гончаров Олексій Макарович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончарова Ганна Макарів-
на, 2 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
25.05.1932 р., від слабкості 
Гончарова Уляна Осипівна, 
65 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
16.05.1932 р., від опуху
Динченко Віра Єлисеївна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Динченко Мотрона Єлисеївна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Динченко Тимофій Єлисейо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Динченко Федір Єлисейович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Яків Мусійович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Каменюка Андрій Гаврилович, 
48 р., національність не вказано, 
селянин, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Данило Гаврилович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Іван Олексійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 14.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Каменюка Катерина Миронів-
на, 46 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каменюка Клавдія Дмитрівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ковальов Іван Іванович, 
70 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
25.04.1932 р., від слабкості 
Ковальов Іван Савелійович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ковальов Овксентій Гнатович, 
52 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 26.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Козир Тамара Олексіївна, 1 р., 
національність не вказано, дити-
на, 04.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коротич Клавдія Данилівна, 
51 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Векла, 55 р., українка, 
селянка, 28.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Єфросинія Ананіївна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коротка Єфросинія Степанівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Катерина Гаврилівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 27.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коротка Олександра Гаврилів-
на, 2 р., національність не вказа-
но, дитина, 27.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Олена Миронівна, 
39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Парасковія Іванівна, 
41 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Короткий Гаврило Семенович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Короткий Іван Данилович, 42 р., 
українець, селянин, 11.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Короткий Митрофан Іванович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 12.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Короткий Олексій Гаврилович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Короткий Петро Іванович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Короткий Пилип Данилович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красуля Варвара Микитів-
на, 55 р., українка, селянка, 
19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красуля Віра Трохимівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красуля Іван Миколайович, 
5 р., національність не вказано, 
дитина, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красуля Клавдія Іванівна, 35 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красуля Лідія Миколаївна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красуля Марія Миколаївна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кряж Ганна Данилівна, 30 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кряж Фаїна Михайлівна, 38 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебеденко Орина Іванівна, 
10 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебеденко Павло Тимофі-
йович, 7 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебеденко Парасковія Федо-
тівна, 63 р., українка, селянка-
одно осібниця, 14.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебеденко Прокіп Тимофійо-
вич, 25 р., українець, селянин-
одно осібник, 06.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебедин Тетяна Павлівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Лебединська Векла Василівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебединська Єлизавета Минів-
на, 65 р., українка, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська, ім’я нерозбірли-
ве, Іванівна, 65 р., українка, член 
колгоспу, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебедин[ська] Меланія Іванів-
на, 54 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебедин[ська] Олена Ва-
силівна, 12 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Василь Юхимо-
вич, 55 р., національність не вка-
зано, селянин, 10.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лебединський Олексій Ва-
сильович, 10 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Петро Артемо-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лебединський Саливон Олек-
сійович, 43 р., українець, член 
колгоспу, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединський Федос Саве-
лійович, 25 р., українець, член 
колгоспу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лебединський Яків Микитович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Олена Калістратівна, 
22 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лисенко Ольга Іванівна, 56 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Яків Калістратович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Лифар Архип Іванович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лифар Катерина Степанівна, 
14 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
05.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ляшенко Устина Олексіївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маршевська Федора Петрівна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Дорофій Кири-
лович, 22 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мірошниченко Йосип (Ісай) 
Іванович, 50 р., українець, член 
колгоспу, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Одарка Андріїв-
на, 35 р., національність не вказа-
но, селянка, 27.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мірошниченко Опанас Йосипо-
вич, 17 р., українець, член колгос-
пу, 14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Муронець Дмитро Антонович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Векла Семенівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Ганна Сидорівна, 21 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Ганна Юхимівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Лукія, 48 р., націо-
нальність не вказано, селянка, 
27.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Одарка Сидорів-
на, 45 р., українка, селянка, 
21.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Парасковія Овксентіїв-
на, 26 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Налигач Семен Васильович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Сидір Васильо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Налигач Софія Сидорівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Тетяна Тимофіївна, 
39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Федосія Тимофіївна, 
25 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Налигач Юхим Сидорович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Палкін Олексій Петрович, 8 р., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
16.02.1932 р., від черевного тифу
Палкіна Тетяна Петрівна, 
18 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
20.01.1932 р., від черевного тифу
Погрібняк Зінаїда Семенівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Погрібняк Іван Пилипович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Микола Пилипо-
вич, 1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Пилип Степанович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Прокіп Самсонович, 
53 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Погрібняк Степан Самсоно-
вич, 55 р., українець, селянин, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погрібняк Яків Петрович, 16 р., 
українець, селянин, 14.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Понамарьов Григорій Омеля-
нович, 33 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пономарьов Василь Митро-
фанович, 68 р., національ-
ність не вказано, на утриманні, 
04.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономарьов Михайло Омеля-
нович, 28 р., українець, селянин-
одно осібник, 21.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пономарьов Омелян Якович, 
55 р., національність не вказано, 
селянин, 27.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьова Анастасія Гнатів-
на, 50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пономарьова Євдокія Григорів-
на, 37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ревуцька Векла Петрівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцька Векла Семенівна, 
48 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ревуцька Домна Сидорівна, 
23 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
09.03.1932 р., від туберкульозу
Ревуцька Єлизавета Антонівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ревуцька Катерина Леонтіївна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 16.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ревуцька Раїса Тимофіївна, 
1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцька Тетяна Іванівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцька Улита Іванівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ревуцький Антип Потапович, 
53 р., національність не вказано, 
селянин, 14.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ревуцький Василь Прокопович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Гаврило Антипович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Герасим Прокопо-
вич, 63 р., українець, член колгос-
пу, 28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Григорій Іванович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Єгор Антипович, 
11 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ревуцький Карпо Потапо-
вич, 48 р., українець, селянин, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Микита Івано-
вич, 45 р., українець, селянин, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Олексій Єгоро-
вич, 48 р., українець, селянин, 
04.05.1933 р., вбито потягом
Ревуцький Тимофій Іванович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ревуцький Яків Ларіоно-
вич, 18 р., українець, селянин, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Різниченко Василь Якович, 3 р., 
українець, дитина, 18.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Різниченко Клавдія Яківна, 5 р., 
українка, дитина, 29.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Різниченко Назар Митрофано-
вич, 70 р., національність не вка-
зано, селянин, 10.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Різниченко Яків Назаро-
вич, 30 р., українець, селянин, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Рудик Григорій Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Іван Іванович, 6 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Іван Павлович, 8 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рудик Михайло Купріянович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Рудик Мотрона Захарівна, 60 р., 
українка, селянка, 05.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Рудик Олексій Купріяно-
вич, 8 р., українець, дитина, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рудик Петро Купріянович, 7 р., 
українець, дитина, 09.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Рудик Роман Іванович, 64 р., 
українець, член колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семенов Василь Семенович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семенов Єгор Павлович, 32 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 09.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семенов Іван Васильович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семенов Микола Семенович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семенов Олександр Єгорович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Семенов Семен Павлович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семенова Марія Овсіївна, 
65 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
01.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Семенова Федора Тимофіївна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сизонов Пантелеймон Петро-
вич, 70 р., українець, селянин, 
23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Андрій Олексійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Андрій Тимофійович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Арсен Овсійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Василь Гнатович, 28 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Василь Митрофанович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Василь Прохорович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Векла Тимофіївна, 
52 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
03.05.1932 р., від недокрів’я 
та слабкості 
Синько Володимир Васи-
льович, 6 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Володимир Степа-
нович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Ганна Іванівна, 20 р., на-
ціональність не вказано, селянка-
одно осібниця, 24.04.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Ганна Іванівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Ганна Романівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Синько, ім’я не вказано, Гна-
тович, 28 р., українець, селянин-
одно осібник, 11.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Григорій Дорофійович, 
31 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 10.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Євгенія Остапівна, 70 р., 
українка, селянка, 23.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Синько Єлизавета Прохорівна, 
25 р., національність не вказано, 
селянка, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Іван Павлович, 55 р., 
українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Іван Юхимович, 
60 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
06.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Синько Ілля Омелянович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Лаврін Тимофійович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Марія Василівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Марія Степанівна, 
80 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
03.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Синько Меланія Сергіївна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Мотрона Василівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 03.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Мотрона Дмитрівна, 
56 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Наталія Тимофіївна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Синько Никифор Гнатович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано

Синько Никифор Лаврінович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Олександра Іванівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Олексій Кирилович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Олексій Овсійович, 
42 р., національність не вказано, 
селянин, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Ольга Лаврінівна, 15 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Орина Григорівна, 60 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 29.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Павло Іванович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Прохор Миронович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Прохор Пилипович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Степанида Яремівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Тимофій Петрович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Синько Трохим Тарасович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько, ім’я нерозбірли-
ве, Трохимович, 8 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Синько Федот Йосипович, 43 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Синько, ім’я нерозбірливе, 
Єгорівна, 70 р., національ-
ність не вказано, на утриманні, 
08.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Макар Іванович, 58 р., 
національність не вказано, селя-
нин, 18.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Олена Митрофанівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ситник Федір Іванович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сластьон Анастасія Харитонів-
на, 69 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сластьон Захар Григорович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сластьон Наталія Павлівна, 
10 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сластьон Павло Тимофійович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стадник Архип Мусійович, 
82 р., національність не вказано, 
селянин, 15.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стадник Василь Антоно-
вич, 60 р., українець, селянин, 
23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Стадник Дмитро Никифорович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стадник Марфа Зіновіївна, 
29 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стадник Раїса Петрівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Олексій Опанасович, 
72 р., національність не вказано, 
селянин, 14.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шрамко Антон Федотович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Василь Арсентійович, 
26 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
27.01.1932 р., від черевного тифу
Шрамко Григорій Арсентійо-
вич, 14 р., національність не вка-
зано, дитина селянина-одно-
осібника, 13.01.1932 р., від черев-
ного тифу
Шрамко Григорій Федото-
вич, 3 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Іван Микитович, 
24 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
14.02.1932 р., від черевного тифу

Шрамко Марія Лаврентіївна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шрамко Марфа Федотівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Микита Дмитрович, 
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шрамко Мотрона Василівна, 
4 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
10.01.1932 р., від старості
Шрамко Надія Семенівна, 20 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Семен Якович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шрамко Уляна Остапівна, 55 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ясинська Ганна Павлівна, 22 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ясинська Харитина Пилипівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ясинський Сава Михайлович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Піщанська сільська рада

село Піщане
та населений пункт Красна Гора
(на 1932–1933 рр. Піщанська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 12 за 1932 р., справа № 34 за 1933 р.).

Авдієнко Анастасія Кирилівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від голоду
Авдієнко Захар Пилипович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.08.1932 р., від пара-
лічу
Авдієнко Іван Миколайо-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
27.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Авдієнко Катерина Степанівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.04.1933 р., від голоду
Авдієнко Микола Васильович, 
49 р., українець, техробітник 
ШКМ, 19.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Авдієнко Семен Михайло-
вич, 1 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
15.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Авдієнко Степан Федорович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.02.1933 р., причину 
смерті не вказано

Авдієнко Федора Андріївна, 
46 р., українка, член колгоспу, 
05.04.1933 р., від голоду

Авдієнко Федот Пилипович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., від голоду
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Бойко Євдокія Трохимівна, 
37 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.01.1933 р.
Бойко Єгор Костянтинович, 3 р., 
українець, дитина, 18.01.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бойко Микола Васильович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бойко Микола Данило-
вич, 4 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
14.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бойко Мотрона Микитівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від слабкості
Бойко Никанор Васильович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від голоду
Бурдик Мотрона Павлівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.09.1932 р., від застуди
Бурдик Олександра Федо-
рівна, 3 р., українка, дитина, 
28.01.1932 р., від тифу
Видря Дар’я Павлівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Видря Іван Миколайович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
02.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Видря Михайло Федорович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, [15.03.1933 р.], 
причину смерті не вказано
Видря Семен Миколайович, 
63 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 20.06.1933 р., 
від старості
Гарна Марина Микитівна, 40 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.07.1932 р., від корости
Гарна, ім’я не вказано, Проко-
півна, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гарний Олександр Прокопо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гарний Прокіп Вікторович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гарний Тихін Степанович, 83 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.04.1932 р., від старості
Горпій Антон Трохимович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.06.1933 р., від старості
Гриценко Іван Омелянович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.03.1933 р., від слаб-
кості
Гриценко Іван Юхимович, 15 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.08.1932 р., від застуди
Гриценко Катерина Оме-
лянівна, 2 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
10.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Микола Дмитрович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.03.1933 р., від старо-
сті
Іванченко Григорій Петрович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від слабкості
Іванченко Марія Лаврентіївна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Іванченко Олександр Борисо-
вич, 30 р., українець, член колгос-
пу, 25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Івахнін Григорій Абрамович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
21.05.1933 р., від слабкості
Івахнін Єгор Абрамович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від голоду
Івахнін Єгор Захарович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Івахнін Іван Григорович, 12 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.05.1933 р., від слабкості
Івахнін Микола Григорович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.05.1933 р., від слабкості
Івахнін Микола Михайло-
вич, 4 р., українець, дитина, 
19.01.1933 р., від обкладу горла
Івахнін Митрофан Охрімович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., раптова смерть
Івахнін Олександр Григорович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.05.1933 р., від слабкості

Івахніна Ганна Сергіївна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
22.05.1933 р., від слабкості
Івахніна Євдокія Омелянівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
19.04.1933 р., від хвороби
Калмиков Єгор Данилович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від старості
Киченко Абрам Кирилович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
05.04.1933 р., від старості
Киченко Анастасія Сергіївна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.08.1932 р., від засту-
ди та опуху
Киченко Микола Петрович, вік 
не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 25.08.1932 р., 
від кору
Киченко Микола Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.05.1932 р., від муровиці
Киченко Сергій Ілліч, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.11.1932 р., від старості
Кіко Костянтин Дем’янович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кімлик Олександр Григорович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
25.02.1932 р., від чорної хвороби
Клименко Олександр Микола-
йович, 1 міс., українець, дитина, 
12.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коропець Іван Ілліч, 4 р., украї-
нець, дитина, 10.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коропець Ілля Семенович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коропець Марина Григорів-
на, 82 р., українка, селянка, 
13.01.1933 р., від старості
Коропець Наталія Петрів-
на, 80 р., українка, селянка, 
03.01.1933 р., від старості
Коропець Тетяна Іллівна, 2 міс., 
українка, дитина, 30.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Коропець Тимофій Семенович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., від малярії 
Коропець Юхим Омеляно-
вич, 55 р., українець, селянин, 
09.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Кочубей Демид Йосипович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від старості
Красногорська Олександра 
Калинівна, 45 р., українка, член 
колгоспу, 08.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красногорський Леонтій Іва-
нович, вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 16.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кривобок Михайло Євдокимо-
вич, 56 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.02.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Кривобок Михайло Кирило-
вич, 2 р., українець, дитина, 
13.05.1932 р., від кору
Курило Софія Іванівна, 45 р., 
українка, селянка, 15.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Курило Тихін Герасимович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., від хвороби 
Кучеренко Андрій Дмитрович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Михайло Федо-
рович, 4 р., українець, дитина, 
06.05.1932 р., від кору
Кучеренко Олексій Федоро-
вич, 7 р., українець, дитина, 
08.05.1932 р., від кору
Лохвицька Катерина Василівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 07.04.1933 р., від голоду
Лохвицька Любов Микола-
ївна, 2 р., українка, дитина, 
14.05.1932 р., від тифу
Лохвицький Андрій Мартино-
вич, 52 р., українець, селянин, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лохвицький Василь Сергійович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 15.04.1933 р., від голоду
Лохвицький Микола Олексан-
дрович, 4 р., українець, дитина, 
07.05.1932 р., від кору
Лузан Федора Юхимівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
22.04.1933 р., від паралічу
Марченко Григорій Тихонович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від голоду
Марченко Тихін Тихонович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
07.11.1932 р., від запалення мозку

Міщенко Борис Петрович, 3 р., 
українець, дитина, 24.04.1932 р., 
від кору
Міщенко Пелагія Никифорівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від слабкості
Моськін Микита Макарович, 
60 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 12.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Моськіна Векла Микитівна, 
18 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Моськіна Олена Миколаїв-
на, 60 р., росіянка, селянка, 
16.03.1933 р., від слабкості
Неграш Мокрина Михайлівна, 
73 р., українка, член колгоспу, 
22.04.1933 р., від старості
Неграш Охрім Степанович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
03.03.1933 р., помер на заробітках
Неграш Тетяна Ларіонівна, 3 р., 
українка, дитина, 29.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Овчарова Федора Федорівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ольшанський Микита Кузьмич, 
70 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від старості
Петренко Дмитро Гнатович, 
13 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.03.1933 р., від рахіту
Петрусенко Анастасія Степа-
нівна, 83 р., українка, селянка, 
25.01.1933 р., від старості
Петрусенко Гаврило Михай-
лович, 70 р., українець, селянин, 
02.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Петрусенко Григорій Івано-
вич, 3 р., українець, дитина, 
31.03.1933 р., від слабкості
Петрусенко Кирило Кіндрато-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 10.04.1933 р., від голоду
Петрусенко Кіндрат Віріяно-
вич, 80 р., українець, селянин, 
25.03.1932 р., від старості
Петрусенко Марія Андріївна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Петрусенко Марія Григо-
рівна, 5 р., українка, дитина, 
30.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Петрусенко Марія Олексіївна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від слабкості
Петрусенко Микола Ілліч, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петрусенко Микола Кирилович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Петрусенко Мотрона Гри-
горівна, 1 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
21.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Петрусенко Олександр Дем’я-
нович, 60 р., українець, селянин, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петрусенко Пелагія Мико-
лаївна, 9 р., українка, дитина, 
14.03.1932 р., від кору
Петрусенко Серафима 
Олександрівна, 28 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
17.05.1933 р., від голоду
Піджара Віра Григорівна, 3 міс., 
українка, дитина, 17.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Піджара Катерина Єгорів-
на, 5 міс., українка, дитина, 
29.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Піджара Клавдія Семенів-
на, 1 р., українка, дитина, 
31.05.1932 р., від кору
Піджара Наталія Петрівна, 2 р., 
українка, дитина, 12.05.1932 р., 
від кору
Піджара Парасковія Михай-
лівна, 60 р., українка, селянка, 
06.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Піджарий Василь Єгоро-
вич, 8 р., українець, дитина, 
20.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Піджарий Єгор Кирилович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Піджарий Єгор Федоро-
вич, 28 р., українець, в’язень 
Харківської трудпромколонії, 
22.10.1932 р., від туберкульозу
Піджарий Костянтин Трохимо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 09.05.1933 р., раптова смерть
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Піджарий Мусій Герасимо-
вич, 95 р., українець, селянин, 
27.05.1932 р., від старості
Піджарий Федір Романович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від переїдання
Руденко Варвара Гаврилівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
09.04.1933 р., від голоду
Русак Антоніна Пилипівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.04.1933 р., від слабкості
Русак Варвара Юхимівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від старості
Русак Володимир Григорович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 17.06.1932 р., від рахіту
Русак Катерина Наумівна, 37 р., 
українка, селянка, 02.03.1933 р., 
від сухот
Русак Михайло Євстафійо-
вич, 1 р., українець, дитина, 
01.04.1933 р., від слабкості
Русак Устинія Маркелів-
на, 35 р., українка, селянка, 
02.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов, ім’я та по батькові 
не вказано, 2 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 20.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Самойлов Андрій Лазарович, 
актовий запис не заповнений, на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 1933 р.
Самойлов Герасим Степано-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 30.04.1933 р., від старості
Самойлов Григорій Олексійо-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Григорій Сергійович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від слабкості
Самойлов Дмитро Федорович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлов Єгор Дмитрович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., від слабкості
Самойлов Іван Трохимо-
вич, 38 р., українець, селянин, 
29.04.1932 р., від запалення ле-
генів

Самойлов Іван Якович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Ілля Михайло-
вич, 2 р., українець, дитина, 
27.03.1932 р., від кашлюку
Самойлов Кіндрат Опанасович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від старості
Самойлов Макар Давидович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
12.04.1933 р., від голоду
Самойлов Максим Іванович, вік 
не вказано, українець, селянин, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Мартин Опанасович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлов Микола Давидович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
14.04.1932 р., від малярії та брон-
хіту
Самойлов Михайло Олексійо-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 31.03.1933 р., від слаб-
кості
Самойлов Олексій Максимо-
вич, 55 р., українець, член колгос-
пу, 31.03.1933 р., від слабкості
Самойлов Павло Філонович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Севастян Андрійо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлов Сергій Захарович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.03.1933 р., від слаб-
кості
Самойлов Сергій Сергійович, 
44 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від голоду
Самойлов Степан Миколайо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1933 р., від слаб-
кості
Самойлов Тимофій Степано-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 06.03.1933 р., від паралічу
Самойлов Федір Миронович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.02.1933 р., причину 
смерті не вказано

Самойлов Філон Дмитрович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
26.09.1932 р., від старості
Самойлова Агафія Харитонів-
на, 60 р., українка, член колгоспу, 
16.06.1933 р., від старості
Самойлова Варвара Іванівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від слабкості
Самойлова Ганна Миронів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Євдокія Микитівна, 
80 р., українка, селянка, виклю-
чена з колгоспу, 20.03.1933 р., 
від старості
Самойлова Євдокія Миколаїв-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Любов Микола-
ївна, 6 міс., українка, дитина, 
25.03.1932 р., від кору
Самойлова Марія Корніїв-
на, 30 р., українка, селянка, 
10.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Мотрона Олексі-
ївна, 70 р., українка, селянка, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Оксана Іванів-
на, 68 р., українка, селянка, 
25.04.1932 р., від старості
Самойлова Оксана Олексан-
дрівна, 45 р., українка, член 
колгоспу, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Самойлова Орина Петрівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Софія Потапівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.06.1933 р., від голо-
ду
Семенко Іван Єгорович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
30.03.1933 р., від слабкості
Семенко Килина Пилипівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
03.10.1933 р., від слабкості
Скиба Олександр Федорович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 30.06.1933 р., від слабкості
Скиба Пилип Іванович, 55 р., 
українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Сліпченко Данило Григорович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сліпченко Дмитро Григорович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 24.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сядриста Мотрона Макарівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від старості
Сядриста Наталія Олексіїв-
на, 50 р., українка, селянка, 
12.02.1932 р., від сухот
Сядристий Гнат Іванович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
31.03.1933 р., від слабкості
Сядристий Григорій Якимович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., від голоду
Сядристий Дмитро Олексан-
дрович, 80 р., українець, член 
колгоспу, 05.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сядристий Мусій Федотович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від слабкості
Сядристий Яким Митрофано-
вич, 56 р., національність, соц-
стан та причину смерті не вказа-
но, 05.05.1932 р.
Тишак Сергій Онисимо-
вич, 80 р., росіянин, селянин, 
06.03.1933 р., від старості
Ткачов Іван Михайлович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
28.03.1933 р., від слабкості
Ткачов Іван Олексійович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткачов Михайло Іванович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ткачов Михайло Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.08.1932 р., від засту-
ди
Ткачова Раїса Іванівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 17.06.1933 р., від хвороби
Томко Клавдія Федорівна, 6 р., 
українка, дитина, 05.05.1932 р., 
від кору
Томко Тетяна Федорівна, 2 р., 
українка, дитина, 10.05.1932 р., 
від тифу
Тренбак Василь Дмитрович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Тренбак Володимир, 6 міс., 
українець, дитина, 21.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Тренбак В’ячеслав Микола-
йович, 1 р., українець, дитина, 
26.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тренбак Ганна Антонівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
02.08.1932 р., від туберкульозу
Тренбак Марія Миколаївна, 4 р., 
українка, дитина, 19.06.1932 р., 
від кору
Тренбак Мотрона Митрофа-
нівна, 10 міс., українка, дитина, 
20.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Черкашин Василь Харитоно-
вич, 3 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 18.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Черкашин Іван Данилович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Черкашина Валентина Олек-
сандрівна, 7 р., українка, дитина, 
29.01.1932 р., від дифтериту

Черкашина Ганна Василівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від слабкості
Чумак Анастасія Пилипівна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
29.03.1933 р., від слабкості
Чумак Андрій Федорович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
26.03.1933 р., зарізаний потягом
Чумак Василь Трохимович, вік 
не вказано, українець, селянин, 
15.04.1933 р., від голоду
Чумак Григорій Демидович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від старості
Чумак Килина Яківна, 50 р., 
українка, член колгоспу, 
30.06.1933 р., від слабкості
Чумак Лідія Василівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Марина Григорівна, 
85 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 25.11.1932 р., 
від старості
Чумак Марія Корніївна, 20 р., 
українка, селянка, 31.12.1932 р., 
від хвороби
Чумак Надія Павлівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
30.04.1933 р., від слабкості
Чумак Петро Григорович, 38 р., 
українець, в’язень Харківської 
трудпромколонії, 25.01.1933 р., 
від хвороби шлунка
Чумак Петро Трохимович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 15.04.1933 р., від голоду
Чумак Степанида Василів-
на, 43 р., українка, селянка, 
30.05.1932 р., від застуди
Шкіль Архип Опанасович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від пошкодження 
кишки

Піщанська сільська рада

село Берестове
(на 1932–1933 рр. Берестівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16 справа № 8 за 1932 р., справа № 20 за 1933 р.).

Агинський Степан Йосипо-
вич, 70 р., українець, селянин, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борзило Василь Павлович, 
8 р., українець, дитина селянина, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Борзило Іван Павлович, 1 р., 
українець, дитина, 30.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Борзило Павло Кирилович, 
35 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 24.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Горбокінь Антоніна Іванівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гриценко Василь Пантелі-
йович, 6 р., українець, дитина, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Гриценко Марія Миколаївна, 
10 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гриценко Микола Якович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Сергій Якович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Тетяна Пантелі-
ївна, 10 р., українка, дитина, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гузеватий Яків Петрович, 72 р., 
українець, селянин, 18.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Давидов Василь Сергійович, 
69 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.07.1933 р.
Давидов Данило Павло-
вич, 65 р., українець, селянин, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Давидов Семен Іванович, 6 міс., 
українець, дитина, 01.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Давидова Анастасія Іллівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 27.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Давидова Євдокія Никано-
рівна, 30 р., українка, селянка, 
01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Анастасія Яківна, 25 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 25.06.1933 р.
Довбій Василина Матвіїв-
на, 61 р., українка, селянка, 
15.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Дмитро Романович, 
60 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
26.07.1933 р.
Довбій Єгор Сидорович, 47 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 25.07.1933 р.
Довбій Іван Єгорович, 9 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Кирило Архипович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Довбій Марія Леонтіївна, 7 міс., 
українка, дитина, 18.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Довбій Микола Єгорович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Мотрона Миколаївна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Ніна Гнатівна, 15 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Довбій Олександра Яківна, 
29 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.06.1933 р.
Довбій Парасковія Федорівна, 
60 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
27.07.1933 р.
Довбій Парасковія Яківна, 33 р., 
українка, селянка, 20.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Довбій Сергій Опанасович, 48 р., 
українець, селянин, 10.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Довбій Степан Митрофанович, 
17 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
27.07.1933 р.
Довбій Яків Васильович, 62 р., 
українець, селянин, 15.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Дудик Олександр Петро-
вич, 2 р., українець, дитина, 
25.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дудник Ганна, 32 р., українка, 
селянка, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дудник Катерина Олексан-
дрівна, 10 р., українка, дитина, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дудник Клим Сергійович, 60 р., 
українець, селянин, 01.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дудник Олександр Яко-
вич, 34 р., українець, селянин, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дудник Петро Климович, 18 р., 
українець, селянин, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано

Дудник Федір Васильович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дудник Яків Сергійович, 70 р., 
українець, селянин, 29.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Калашник Євдокія, вік 
не вказано, українка, селянка, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Марія Тимофі-
ївна, 6 р., українка, дитина, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Михайло Семе-
нович, 1 р., українець, дитина, 
03.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Михайло Яко-
вич, 20 р., українець, селянин, 
02.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Олександр Романо-
вич, 73 р., українець, селянин, 
13.02.1932 р., від старості
Калашник Петро Романович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Прасковія Федорів-
на, 67 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
29.06.1933 р.
Калмиков Олександр Михай-
лович, 8 міс., українець, дитина, 
06.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калмикова Меланія Сергіїв-
на, 75 р., українка, селянка, 
15.01.1932 р., від старості
Клименко Микола Кузьмич, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваль Антоніна Павлівна, 1 р., 
українка, дитина, 21.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Коваль Неоніла Севастянівна, 
40 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
15.07.1933 р.
Козейкіна Олександра Іллівна, 
10 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 09.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Колмиков Іван Федорович, 3 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 25.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Кунєва Олександра Василів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Курило Любов Федорівна, 1 р., 
українка, дитина, 21.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мартовицька Анастасія Митро-
фанівна, 2 р., українка, дитина, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Ганна Полікар-
півна, 25 р., українка, селянка, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Марія, 52 р., укра-
їнка, селянка, 10.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мартовицька Марія Мико-
лаївна, 1 р., українка, дитина, 
10.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Марія Павлів-
на, 35 р., українка, селянка, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Марфа, 32 р., укра-
їнка, селянка, 25.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мартовицька Мотрона Гаври-
лівна, 60 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.02.1933 р.
Мартовицька Наталія Гера-
симівна, 1 р., українка, дитина, 
01.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Наталія Пантелей-
монівна, 17 р., українка, селянка, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Олександра Ми-
колаївна, 4 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 20.12.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мартовицька Пульхерія Несто-
рівна, 78 р., українка, селянка, 
12.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицька Тетяна Савелі-
ївна, 70 р., українка, селянка, 
07.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицький Григорій Мико-
лайович, 1 міс., українець, дити-
на, 20.09.1932 р., причину смерті 
не вказано

Мартовицький Микола Івано-
вич, 33 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.09.1933 р.
Мартовицький Микола Тимофі-
йович, 13 р., українець, дитина, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицький Михайло Пе-
трович, 1 міс., українець, дитина, 
29.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицький Олексій Сильве-
стрович, 66 р., українець, селя-
нин, 31 05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицький Павло Салама-
нович, 63 р., українець, селянин, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мартовицький Петро Мико-
лайович, 70 р., українець, член 
колгоспу, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мартовицький Полікарп Во-
лодимирович, 50 р., українець, 
селянин, 15.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мельник Юхим Кузьмич, 60 р., 
українець, селянин, 03.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Олим Марія Олександрівна, 
12 р., національність не вказано, 
дитина, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олим Текля Микитівна, 50 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 25.06.1933 р.
Пелих Анастасія Василів-
на, 15 р., українка, дитина, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пелих Іван Іванович, 16 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 24.11.1933 р.
Пелих Іван Якович, 2 р., украї-
нець, дитина, 30.09.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Пелих Парасковія Іванівна, 36 р., 
українка, селянка, 18.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Ратушна Антоніна Петрівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ратушна Марія Петрівна, 6 р., 
українка, дитина, 21.09.1932 р., 
причину смерті не вказано

Ратушний Андрій Михайло-
вич, 40 р., українець, селянин, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ратушний Іван Петрович, 3 р., 
українець, дитина, 09.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Редя Ганна Михайлівна, 1 р., 
українка, дитина, 22.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Редя Семен Якович, 2 р., украї-
нець, дитина, 15.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Сологуб Клавдія Степанівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 29.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сологуб Орина Аврамівна, 65 р., 
українка, селянка, 20.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сологуб Степан Йосипо-
вич, 31 р., українець, селянин, 
21.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Стеблянко Ілля Миколайович, 
26 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.07.1933 р.
Стеблянко Кіндрат Петро-
вич, 70 р., українець, селянин, 
01.08.1932 р., від старості
Стеблянко Олександра Євти-
хіївна, 9 міс., українка, дитина, 
09.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Стеблянко Олексій Євтихійо-
вич, 2 міс., національність не вка-
зано, дитина, 25.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Стеблянко Павло Михайло-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
15.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Стеблянко Поліна Михайлівна, 
33 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.06.1933 р.
Стеблянко Тит Андрійович, 72 р., 
українець, селянин, 12.02.1932 р., 
від старості
Стеблянко Федір Олексійо-
вич, 19 р., українець, селянин, 
15.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Токар Гордій Федорович, 62 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 20.07.1933 р.
Токар Євдокія Григорівна, 23 р., 
українка, селянка, 16.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Токар Іван Петрович, 6 р., укра-
їнець, дитина, 21.09.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Токар Микола Сергійович, 
2 тижні, українець, дитина, 
21.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Токар Михайло Васильович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
22.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Токар Олександра Петрів-
на, 72 р., українка, селянка, 
23.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Томко Агафія Григорівна, 81 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 27.07.1933 р.
Томко Ганна Кирилівна, 50 р., 
національність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 30.06.1933 р.
Томко Євгенія Володими-
рівна, 2 р., українка, дитина, 
15.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Томко Петро Омелянович, 1 р., 
національність не вказано, дити-
на, 27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Троценко Софія Іванівна, 20 р., 
українка, селянка, 21.09.1932 р., 
причину смерті не вказано

Чашка Анастасія Сидорів-
на, 24 р., українка, селянка, 
20.03.1932 р., від туберкульозу
Чашка Векла Федорівна, 40 р., 
українка, селянка, 21.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Чашка Григорій Сильвестро-
вич, 42 р., українець, селянин, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чашка Дар’я Омелянівна, 70 р., 
українка, селянка, 01.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Чашка Єфросинія Олексіївна, 
45 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
20.07.1933 р.
Чашка Максим Васильо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чашка Михайло Васильо-
вич, 13 р., українець, дитина, 
07.01.1932 р., від застуди
Чашка Ніна Григорівна, 4 р., 
українка, дитина, 19.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Чашка Олена Іллівна, 45 р., на-
ціональність, соцстан та причину 
смерті не вказано, 01.07.1933 р.
Чашка Петро Григорович, 18 р., 
українець, селянин, 10.05.1933 р., 
причину смерті не вказано

Чашка Раїса Федорівна, 1 р., 
українка, дитина, 15.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Юрченко Абакум Хомич, 63 р., 
українець, селянин, 19.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Юрченко Іван Петрович, 7 р., 
українець, дитина, 27.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Юрченко Наталія Степанів-
на, 40 р., українка, селянка, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юрченко Павло Іванович, 19 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Юрченко Парасковія Лаза-
рівна, 70 р., українка, селянка, 
18.03.1932 р., від старості
Юрченко Петро Олексійо-
вич, 40 р., українець, селянин, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Юрченко Тихін Петрович, 19 р., 
українець, селянин, 23.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Юрченко Яким Федоро-
вич, 69 р., українець, селянин, 
31.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Пристінська сільська рада

село Пристін
(на 1932–1933 рр. Пристінська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 13 за 1932 р., справи № 37, 38 за 1933 р.).

Артюшенко Назар Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
червень 1933 р., причину смерті 
не вказано
Артюшенко Олександр Григо-
рович, 9 міс., українець, дитина, 
16.04.1932 р., від немовлячого
Бабич Андрій Артемович, 38 р., 
українець, селянин, 07.04.1933 р., 
від шлункової хвороби
Баранник Василина Федорів-
на, 65 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., від старості
Баранник Василь Іванович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Баранник Василь Петрович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від слабкості

Баранник Марія Григорів-
на, 8 міс., українка, дитина, 
15.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Баранник Михайло, 75 р., 
українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Баранник Олександр Григоро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Білик Семен Наумович, 56 р., 
українець, селянин, 16.03.1933 р., 
від шлункової хвороби
Білик Федосія Антонівна, 50 р., 
українка, селянка, 16.05.1933 р., 
від хвороби

Білоус Горпина Федорівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Білоус Іван Данилович, 55 р., 
українець, селянин, 11.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Білоус Уляна Василівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від слабкості
Білоцерковський Микола 
Петрович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Близюн Марфа Степанівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Болдир Векла Овсіївна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Болдир Марфа Матвіївна, 60 р., 
українка, селянка, 17.03.1933 р., 
від старості
Болдир Олександр, 3 міс., украї-
нець, дитина, 22.03.1933 р., від об-
кладу
Болдир Павло Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від слабкості
Болдир Яків Григорович, 60 р., 
українець, селянин, 13.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бондар Андрій Трохимо-
вич, 78 р., українець, селянин, 
22.10.1932 р., від старості
Бондар Катерина Опанасівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
30.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Михайло Матвійо-
вич, 35 р., українець, селянин, 
16.01.1933 р., від застуди
Бондар Олексій Павлович, 1 р., 
українець, дитина, 27.04.1932 р., 
від кашлюку
Бондар Федір Степано-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
14.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Марія Іванівна, 4 р., 
українка, дитина, 10.01.1932 р., 
від запалення легенів
Бондаренко Максим Кирило-
вич, 38 р., українець, член колгос-
пу, 03.06.1933 р., від слабкості
Брункевич Микола Андрійо-
вич, 22 р., українець, селянин, 
07.01.1932 р., від нещасного ви-
падку в шахті
Брункевич Пилип Калістрато-
вич, 80 р., українець, член колгос-
пу, 21.05.1933 р., від слабкості
Брусов Степан Пантелеймо-
нович, 75 р., українець, селянин, 
12.04.1933 р., від старості
Брусова Анастасія Митрофа-
нівна, 6 міс., українка, дитина, 
02.01.1932 р., від кашлюку
Бутивщенко Олексій Абрамо-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бутивщенко Олександр Михай-
лович, 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.08.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Веретій Антон Ілліч, 53 р., украї-
нець, селянин, 12.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Веретій Мотрона Кирилів-
на, 58 р., українка, селянка, 
23.04.1933 р., від хвороби
Гальченко Степан Павло-
вич, 75 р., українець, селянин, 
29.04.1933 р., від хвороби
Гергель Дмитро Іванович, 16 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Гергель Марія Степанів-
на, 4 міс., українка, дитина, 
20.03.1932 р., від туберкульозу
Гергель Мотрона, 27 р., україн-
ка, член колгоспу, 10.06.1933 р., 
від слабкості
Гергель Овксентій Олексійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гергель Олексій Денисо-
вич, 48 р., українець, селянин, 
19.03.1933 р., від застуди
Гергель Парасковія Макарів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гергель Петро Іванович, 12 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Гергель Федір Данилович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1933 р., від слабкості
Гергель Юхимія Михайлівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від слабкості
Гірник Іван, 3 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 20.05.1933 р., 
від слабкості
Гірник Лукія Антонівна, 50 р., 
українка, селянка, 25.04.1933 р., 
від хвороби
Гірник Михайло Іванович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від слабкості
Гірник Юхим Самійлович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., від старості
Гладка Пелагія Борисівна, 26 р., 
українка, селянка, 05.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Гладкий Євдоким Івано-
вич, 50 р., українець, селянин, 
20.04.1933 р., від хвороби
Глушко Іван Максимович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Глушко Іван Сергійович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від слабкості
Глушко Кіндрат Якович, 75 р., 
українець, селянин, 14.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Глушко Кузьма Іванович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від слабкості
Глушко Марія Максимівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Мотрона Максимівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Олександра Дми-
трівна, 3 р., українка, дитина, 
30.03.1933 р., від шлункової хво-
роби
Глушко Пелагія Борисівна, 5 р., 
українка, дитина, 02.01.1933 р., 
від обкладу
Глушко Петро Сергійович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глушко Сергій Андрійович, 50 р., 
українець, селянин, 04.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Глушко Федір Іванович, 2 р., 
українець, дитина, 22.02.1933 р., 
від хвороби
Глушко Килина Василівна, 75 р., 
українка, селянка, 13.04.1933 р., 
від старості
Глушко Килина Уварівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., від слабкості
Глушкова Степанида Євдоки-
мівна, 39 р., українка, член кол-
госпу, 01.07.1933 р., від слабкості
Головко Наталія Якимівна, 21 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 11.06.1933 р., від слаб-
кості
Головко Ніна Антонівна, 3 міс., 
українка, дитина, 07.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Головко Федора Давидівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Головко Яким Іванович, 55 р., 
українець, селянин, 22.04.1933 р., 
від хвороби
Горобець Марія Федорівна, 1 р., 
українка, дитина, 12.12.1932 р., 
від хвороби
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Гриценко Євдокія Романівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Калістрат Федоро-
вич, 55 р., українець, селянин, 
19.04.1933 р., від хвороби
Гриценко Надія, 4 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
28.05.1933 р., від шлункової хво-
роби
Гриценко Наталія Калістра-
тівна, 3 р., українка, дитина, 
13.12.1932 р., від хвороби
Гриценко Пилип Данилович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гриценко Сергій Данило-
вич, 70 р., українець, селянин, 
17.03.1933 р., від старості
Грищенко Хома Данилович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від хвороби
Гуденченко Федора Степанів-
на, 70 р., українка, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від слабкості
Дегтяр Євдокія Іванівна, 38 р., 
українка, селянка, 16.04.1932 р., 
причину смерті не вказано
Дегтяр Федора Митрофа-
нівна, 45 р., українка, селянка, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Юхим Петрович, 52 р., 
українець, селянин, 15.04.1933 р., 
від хвороби
Дерев’янко Петро Якович, 8 міс., 
українець, дитина, 05.05.1932 р., 
від запалення мозкової оболонки
Дороган Артем Семенович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від слабкості
Дороган Євдокія Антонів-
на, 19 р., українка, селянка, 
28.04.1932 р., від тифу
Дороган Йосип Іванович, 10 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.06.1933 р., від слабкості
Дороган Іван Денисович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дороган Іван Іванович, 21 р., 
українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дороган Катерина Якимівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від слабкості

Дороган Логвин Остапович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від старості
Дороган Марина Якимівна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від слабкості
Дороган Олександр Павло-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
15.08.1932 р., від застуди
Дороган Олександра Бори-
сівна, 18 р., українка, селянка, 
25.02.1932 р., від сухот
Дороган Орина Семенівна, 48 р., 
українка, селянка, 16.04.1933 р., 
від хвороби
Дороган Орина Якимівна, 
49 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від слабкості
Дороган Павло Архипович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 12.06.1933 р., від слабкості
Дранкова (Дронова) Олена Са-
вівна, 60 р., українка, член колгос-
пу, 23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дрогін Мусій Петрович, 60 р., 
українець, селянин, 25.03.1933 р., 
від старості
Дрогін Федір Мусійович, 27 р., 
українець, селянин, 09.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дяков Андрій Михайлович, 57 р., 
українець, селянин, 21.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дяченко Григорій Самсоно-
вич, 66 р., українець, селянин, 
20.09.1932 р., від старості
Дяченко Йосип Васильович, 
37 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дяченко Іван Сергійович, 45 р., 
українець, член колгоспу, червень 
1933 р., причину смерті не вказано
Дяченко Марфа Савеліївна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
22.05.1933 р., від хвороби
Дяченко Павло Васильович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від слабкості
Животко Іван Кузьмич, 65 р., 
українець, член колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Животко Микола Іванович, 5 р., 
українець, дитина, 17.05.1932 р., 
від тифу
Животко Опанас Кузьмич, 55 р., 
українець, селянин, 23.02.1933 р., 
від застуди

Закопайло Ганна Данилів-
на, 75 р., українка, селянка, 
29.12.1932 р., від старості
Зарудна Марія Федорівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.05.1933 р., від шлун-
кової хвороби
Зарудна Марфа Антонівна, 25 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.06.1933 р., від слабкості
Зарудний Іван Іудович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.05.1933 р., від слаб-
кості
Зарудний Іуда Михайлович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.06.1933 р., від слабко-
сті
Іщенко Микола Якович, 1 р., 
українець, дитина, 04.02.1933 р., 
від застуди
Канцедал Ілля Гнатович, 1 р., 
українець, дитина робітника, 
21.02.1933 р., від кору
Капустін Трохим Павло-
вич, 45 р., українець, селянин, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Яків Максимович, 35 р., 
українець, селянин, 16.03.1933 р., 
від шлункової хвороби
Ключка Севастян Карпо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
18.04.1932 р., від старості
Ключко Денис Севастяно-
вич, 41 р., українець, селянин, 
25.04.1933 р., від хвороби
Ковальов Гурій Олексійович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковальов Микола Івано-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
24.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ковальова Віра Олексіївна, 1 р., 
українка, дитина, 30.07.1932 р., 
причину смерті не вказано
Ковальова Килина Федорів-
на, 70 р., українка, селянка, 
24.11.1932 р., від старості
Козьменко Марфа Іванів-
на, 50 р., українка, селянка, 
22.10.1932 р., від старості
Козьменко Олександр Яко-
вич, 1 р., українець, дитина, 
17.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Комар Анастасія Іванівна, 18 р., 
українка, селянка, 04.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Комар Іван Іванович, 38 р., украї-
нець, член колгоспу, 31.05.1933 р., 
від слабкості
Комар Кузьма Іванович, 35 р., 
українець, селянин, 25.03.1933 р., 
від хвороби
Комар Марія, 33 р., українка, член 
колгоспу, 02.07.1933 р., від слаб-
кості
Комар Микола Іванович, 4 р., 
українець, дитина, 05.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Комардін Олексій, 22 р., украї-
нець, член колгоспу, 11.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Концевий Степан Павлович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
червень 1933 р., причину смерті 
не вказано
Концевич Парасковія Андрі-
ївна, 75 р., українка, селянка, 
15.04.1933 р., від старості
Копцева Павлівна, 48 р., україн-
ка, член колгоспу, 04.06.1933 р., 
від слабкості
Кохан Дмитро Романович, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кохан Катерина Романівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кохан Марія Романівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
06.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кравцов Андрій Євдокимович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., від слабкості
Кравцов Микола Семено-
вич, 11 р., українець, дитина, 
28.04.1933 р., від хвороби
Кравцов Прокіп Іванович, 55 р., 
українець, селянин, 26.04.1933 р., 
від хвороби
Кравцов Семен Данилович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Крилевська Катерина Іва-
нівна, 5 р., українка, дитина, 
21.03.1933 р., від хвороби
Крилевська Марія Андріїв-
на, 38 р., українка, селянка, 
24.03.1933 р., від хвороби

Крилевський Яків Никифоро-
вич, 35 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.08.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Кудинов Сергій Охрімо-
вич, 68 р., українець, селянин, 
29.03.1933 р., від старості
Кузьменко Ганна Федорівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.05.1933 р., від слабкості
Кузьменко Домна Іванівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кузьменко Марія Архипівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кузьменко Олена Семенівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від слабкості
Кузьменко Петро Устинович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кузьменко Федір Романо-
вич, 35 р., українець, селянин, 
26.04.1933 р., від хвороби
Кулинич Варвара Федорів-
на, 45 р., українка, селянка, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курдилюк Ганна Василівна, 7 р., 
українка, дитина, червень 1933 р., 
причину смерті не вказано
Курдилюк Марія Василів-
на, 96 р., українка, селянка, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курдилюк Уляна Юхимівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від слабкості
Курдиман Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 25.12.1931 р., 
від туберкульозу
Лавріненко Дмитро Івано-
вич, 25 р., українець, селянин, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лавріненко Пелагія Семе-
нівна, 25 р., українка, селянка, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левеня Наталія Андріївна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від старості
Левеня Сергій Миколайо-
вич, 56 р., українець, селянин, 
27.04.1933 р., від хвороби

Левеня Юхимія Сергіївна, 38 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лимар Іван Микитович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., від слабкості
Лимар Никифор Якович, 64 р., 
українець, селянин, 22.03.1933 р., 
від старості
Лимар Одарка Євграфівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лимар Орина Михайлівна, 85 р., 
українка, селянка, 06.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лимар Федір Миронович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.05.1933 р., від старості
Лобас Варвара Якимівна, 65 р., 
українка, селянка, 06.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лобас Векла Миколаївна, 49 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.05.1933 р., від хвороби
Лобас Герасим Ілліч, 65 р., 
українець, селянин, 15.03.1933 р., 
від старості
Лобас Євдокія Василівна, 15 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Єгор Федорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від слабкості
Лобас Іван Михейович, 45 р., 
українець, селянин, 13.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лобас Іван Петрович, 5 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., від слабкості
Лобас Максим Петрович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.05.1933 р., від слабкості
Лобас Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, червень 1933 р., причину 
смерті не вказано
Лобас Марія Іллівна, 45 р., укра-
їнка, член колгоспу, 27.05.1933 р., 
від слабкості
Лобас Марія Кирилівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Марія Федорівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Лобас Марфа Андріївна, 
78 р., українка, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Олександр Іванович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27.05.1933 р., від слаб-
кості
Лобас Олена Герасимівна, 16 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.06.1933 р., від слабкості
Лобас Петро Іванович, 23 р., 
українець, член колгоспу, 
12.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лобас Пилип Осипович, 80 р., 
українець, селянин, 07.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Лобас Федот Онуфрійо-
вич, 48 р., українець, селянин, 
18.04.1933 р., від хвороби
Лобас Харитон Григоро-
вич, 75 р., українець, селянин, 
25.09.1932 р., від старості
Лобачова Марина Іванів-
на, 80 р., українка, селянка, 
10.04.1933 р., від старості
Марцин Андрій Микито-
вич, 50 р., українець, селянин, 
02.04.1933 р., від хвороби
Марцин Ганна Макарівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марцин Марія Федорівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 11.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марцин Наталія Яківна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Гаврило Терентійо-
вич, 42 р., українець, член колгос-
пу, 07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Григорій Терентійо-
вич, 45 р., українець, селянин, 
21.04.1933 р., від хвороби
Марченко Єлизавета Семе-
нівна, 50 р., українка, селянка, 
16.02.1932 р., від головного болю
Марченко Іван Григоро-
вич, 26 р., українець, селянин, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Марія Михеївна, 48 р., 
українка, селянка, 08.05.1933 р., 
причину смерті не вказано

Марченко Павло Григоро-
вич, 18 р., українець, селянин, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Петро Григоро-
вич, 17 р., українець, селянин, 
25.04.1933 р., від хвороби
Марченко Тетяна Омелянівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Маслик Іван Іудович, 30 р., 
українець, селянин, 21.03.1933 р., 
від шлункової хвороби
Мизюк Марія Степанівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від слабкості
Мизюк Парасковія Архипів-
на, 75 р., українка, селянка, 
19.03.1933 р., від старості
Милик Іван Іванович, 47 р., укра-
їнець, селянин, 18.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Міщенко Іван Семенович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Момот Меланія Никифорівна, 
15 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 11.06.1933 р., від слабкості
Момот Никифор Семено-
вич, 45 р., українець, селянин, 
18.04.1932 р., від туберкульозу
Момот Одарка Євдокимівна, 
34 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.06.1933 р., потонула
Момот Харитина Антонів-
на, 60 р., українка, селянка, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Никитина Марфа Осипівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Василь Єгорович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Єгор Іванович, 68 р., 
українець, селянин, 11.04.1933 р., 
від старості
Овчаров Захар Карпович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., від слабкості
Овчаров Іван Іванович, 80 р., 
українець, селянин, 17.04.1933 р., 
від старості

Овчаров Іван Йосипович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
червень 1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Микола Свиридо-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
15.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Олексій Осипович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Омелян Якович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.05.1933 р., від слабкості
Овчаров Петро Йосипович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Петро Корнійович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Овчаров Петро Свиридо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
20.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Овчаров Яків Гнатович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Ганна Василівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
червень 1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Ганна Йосипівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Євдокія Василівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, червень 1933 р., причину 
смерті не вказано
Овчарова Євдокія Федорівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
30.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Марія Василів-
на, 10 міс., українка, дитина, 
25.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Марія Григорівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Марія Йосипівна, 7 р., 
українка, дитина, 20.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Овчарова Марія Олексіївна, 
25 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.05.1933 р., від хворо-
би
Овчарова Олена Василівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчарова Тетяна Захарівна, 2 р., 
українка, дитина, 10.10.1932 р., 
від застуди
Перепелиця Марія Іванів-
на, 68 р., українка, селянка, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Печериця Григорій Степано-
вич, 19 р., українець, селянин, 
12.02.1932 р., від водяної хвороби
Печериця Григорій Якович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Печериця Дмитро Степанович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від слабкості
Печериця Карпо, вік не вка-
зано, українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від старості
Печериця Кузьма Степанович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від слабкості
Печериця Мавра Тарасівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Печериця Михайло Павло-
вич, 68 р., українець, селянин, 
17.02.1933 р., від старості
Печериця Наталія Андріївна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Печериця Петро Кузьмич, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.05.1933 р., від шлункової хво-
роби
Печериця Яків Павлович, 60 р., 
українець, селянин, 09.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пивовар Антон Іудович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Пивоваров Василь Євграфо-
вич, 56 р., українець, селянин, 
26.02.1933 р., від хвороби
Пивоваров Михайло Мироно-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
15.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Писаренко Іван Пилипович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Писаренко Олександр Івано-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Попов Кузьма Савович, 75 р., 
українець, селянин, 18.09.1932 р., 
від старості
Попов Михайло Кузьмич, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 21.05.1933 р., 
від хвороби
Попов Степан Артемович, 80 р., 
українець, селянин, 16.01.1933 р., 
від старості
Попова Любов Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Попова Уляна Давидівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пушкар Анастасія Семенівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пушкар Катерина Семенівна, вік 
не вказано, українка, на утриман-
ні члена колгоспу, 28.05.1933 р., 
від слабкості
Пушкар Мавра Самійлівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пушкар Марія Марківна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.05.1933 р., від слабкості
Пушкар Марко Степанович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., від хвороби
Пушкар Петро Степанович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.05.1933 р., від слабкості
Пушкін Дмитро Сергійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., від слабкості
Пушкін Іван Павлович, 55 р., на-
ціональність не вказано, селянин-
одно осібник, 02.07.1933 р., 
від слабкості
Пушкін Іван Павлович, вік, націо-
нальність не вказано, селянин-
одно осібник, червень 1933 р., при-
чину смерті не вказано

Пушкін Олександр Якович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
12.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пушкін Павло Кузьмич, 85 р., 
українець, селянин, 09.07.1932 р., 
від старості
Пушкіна Євдокія Григорівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від старості
Пушкіна Марія Олексіївна, 70 р., 
українка, селянка, 17.05.1933 р., 
від старості
Руденченко Степан Григорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1933 р., від хвороби
Саєнко Клавдія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 15.07.1932 р., 
від катару шлунка
Саєнко Макар Євдокимович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від слабкості
Саєнко Степан Макарович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., від хвороби
Сап’ян Григорій Михайло-
вич, 26 р., українець, селянин, 
15.05.1933 р., від хвороби
Сап’ян Клавдія Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., від шлункової хво-
роби
Сап’ян Михайло Павлович, 78 р., 
українець, селянин, 09.04.1933 р., 
від старості
Сап’ян Олександр Івано-
вич, 5 міс., українець, дитина, 
09.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сереженко Гаврило Дорофійо-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 10.06.1933 р., від слабкості
Сереженко Катерина Михайлів-
на, 55 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від слабкості
Сереженко Прокіп Михайлович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., від слабкості
Сереженко Степан Миколайо-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Серпокрил Варвара Горді-
ївна, 75 р., українка, селянка, 
18.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Серпокрил Сава Петрович, 68 р., 
українець, селянин, 21.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
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Сіра Векла Гаврилівна, 60 р., 
українка, селянка, 18.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сіра Ганна Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
червень 1933 р., причину смерті 
не вказано
Сіра Євдокія Павлівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від слабкості
Сіра Олена Семенівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сіра Килина Іванівна, 70 р., 
українка, селянка, 30.04.1932 р., 
від старості
Сірий Ілля Григорович, 75 р., 
українець, селянин, 26.04.1933 р., 
від старості
Сірий Корній Іванович, 68 р., 
українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сірий Степан Григорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від старості
Стороженко Євдокія Титівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, червень 1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Стороженко Кіндрат Омеляно-
вич, 66 р., українець, селянин, 
01.04.1933 р., від старості
Стороженко Олексій Андрійо-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.05.1933 р., від слаб-
кості
Стороженко Петро Терентійо-
вич, 35 р., українець, селянин, 
28.04.1933 р., від хвороби
Стороженко Свиридон Якович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., від хвороби
Стороженко Терентій Олексійо-
вич, 56 р., українець, член колгос-
пу, 03.06.1933 р., від слабкості
Сухин Ілля Іванович, 75 р., укра-
їнець, селянин, 14.03.1933 р., 
від старості
Сухин Петро Аврамович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
28.05.1933 р., від слабкості
Сухина Євдокія Євграфів-
на, 60 р., українка, селянка, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сухина Олена Кіндратівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
12.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сухина Улита Іванівна, 68 р., 
українка, селянка, 17.03.1933 р., 
від старості
Сухомлин Тихін Пилипо-
вич, 25 р., українець, селянин, 
29.04.1933 р., від хвороби
Терещенко Мавра Іванівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від слабкості
Терещенко Марія Степанівна, 
11 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 27.05.1933 р., від слабкості
Терещенко Марфа Іванівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
03.06.1933 р., від слабкості
Терещенко Надія Федорів-
на, 10 міс., українка, дитина, 
12.11.1932 р., від хвороби
Терещенко Петро Іванович, 
8 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.05.1933 р., від слабкості
Терещенко Юхим Євграфо-
вич, 52 р., українець, селянин, 
03.04.1933 р., від хвороби
Тертичний Дмитро Миронович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Торяник Ірина Іванівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Третяк Данило Андрійо-
вич, 95 р., українець, селянин, 
21.03.1933 р., від старості
Третяк Іван Михайлович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тюпало Аврам Мироно-
вич, 45 р., українець, селянин, 
13.04.1933 р., від хвороби
Тюпало Галина Кузьмівна, 83 р., 
українка, селянка, 05.05.1932 р., 
від старості
Тюпало Ганна Омелянівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від слабкості
Тюпало Клавдія Аврамів-
на, 6 міс., українка, дитина, 
19.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тюпало Наталія Аврамівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.05.1933 р., від слаб-
кості
Тюпало Павло Аврамович, 7 р., 
українець, дитина, 06.05.1933 р., 
причину смерті не вказано

Тюпало Парасковія Олексіїв-
на, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 24.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Тюпало Петро Васильович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.06.1933 р., від черевного тифу
Фесенко Ганна Гаврилівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Григорій Гаврилович, 
8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фесенко Марія Іванівна, 65 р., 
українка, селянка, 18.03.1933 р., 
від старості
Фесенко Марія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина, 03.12.1932 р., 
від хвороби
Фесенко Парасковія Федорів-
на, 19 р., українка, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Петро Дмитро-
вич, 30 р., українець, селянин, 
28.04.1933 р., від хвороби
Філенко Ганна Степанів-
на, 66 р., українка, селянка, 
21.12.1932 р., від старості
Харченко Андрій Іванович, 
80 р., українець, селянин, 
24.05.1932 р., від старості
Харченко Григорій Іванович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харченко Іван Васильович, 2 р., 
українець, дитина, 08.02.1932 р., 
від кору
Харченко Марія Митрофа-
нівна, 35 р., українка, селянка, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Микола Саво-
вич, 31 р., українець, селянин, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Пелагія Гаврилівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
07.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Рома Єгорівна, 8 міс., 
українка, дитина, 12.01.1933 р., 
від хвороби
Харченко Юхимія Степанівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.07.1933 р., від слаб-
кості
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Цмокало Анастасія Омеля-
нівна, 56 р., українка, селянка, 
09.04.1933 р., від хвороби
Цмокало Єлисей Денисо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
24.02.1932 р., від старості
Цмокало Мирон Федорович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від слабкості
Цмокало Наталія Микола-
ївна, 50 р., українка, селянка, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Цмокало Олександр Михайло-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.05.1933 р., від слаб-
кості
Цмокало Терентій Федото-
вич, 60 р., українець, селянин, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Черв’як Іван Степанович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
02.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Марія Максимівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.05.1933 р., від слабкості
Шаповал Катерина Єгорів-
на, 5 міс., українка, дитина, 
12.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Олена Гнатівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Шевцов Данило Іванович, 41 р., 
українець, селянин, 01.07.1932 р., 
вбито блискавкою

Шевцов Іван Іванович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцов Петро Семенович, 69 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., від старості
Шевцов Прокіп Семенович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від слабкості
Шевцов Семен Семенович, 75 р., 
українець, селянин, 12.03.1932 р., 
від старості
Шевцов Федір Федорович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевцова Галина Андріївна, 45 р., 
українка, член колгоспу, червень 
1933 р., причину смерті не вказано
Шевцова Марія Данилівна, 7 р., 
українка, дитина, червень 1933 р., 
причину смерті не вказано
Шевцова Парасковія Миколаїв-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від хвороби
Шевченко Микола Архипович, 
1 міс., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано,  
червень 1933 р.
Шеремет Віктор Стапано-
вич, 1 р., українець, дитина, 
23.03.1933 р., від шлункової хво-
роби
Шеремет Марія Митрофа-
нівна, 1 р., українка, дитина, 
19.12.1932 р., від обкладу
Шеремет Федір Миколайович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шип Микола Тимофійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від хвороби
Шип Федір Тимофійович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від слабкості
Шуліка Анастасія Юліївна, 20 р., 
українка, селянка, 21.03.1933 р., 
від черевного тифу
Шуліка Марія Михайлівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шуліка Опанас Никифорович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щира Степанида Дмитрів-
на, 30 р., українка, селянка, 
14.01.1933 р., від грипу
Ярмак Григорій Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від слабкості
Ярмак Парасковія Назарівна, 
56 р., українка, член колгоспу, 
22.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ярмак Петро Іванович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ярмак Пилип Платонович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ярмак Степан Йосипович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Пристінська сільська рада

село Сеньок
та населений пункт Жихорівка

(на 1932–1933 рр. Сеньокська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 14 за 1932 р.).

Глушко Михайло Прокопо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
12.03.1932 р., від обкладу горла

Глушко Наталія Прокопів-
на, 6 р., українка, дитина, 
22.02.1932 р., від обкладу горла

Дяченко Григорій Дмитро-
вич, 6 міс., українець, дитина, 
18.05.1932 р., причину смерті 
не вказано

Дяченко Микола Дмитро-
вич, 3 р., українець, дитина, 
24.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Канцедал Володимир Микола-
йович, 9 міс., українець, дитина, 
25.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Повелиця Микола Тимофійо-
вич, 10 р., українець, дитина, 
11.02.1932 р., від дифтериту

Пономарьова Марія Романівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.02.1932 р., від тифу
Редька Омелян Лук’янович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
16.02.1932 р., від старості
Сидоренко Григорій Лаврен-
тійович, 9 міс., українець, дитина, 
10.03.1932 р., від сухот
Сіра Любов Дмитрівна, 3 р., 
українка, дитина, 02.01.1932 р., 
від сухот
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Будилка Анастасія Степанівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гаєва Поліна Савеліївна, 50 р., 
українка, робітниця радгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гаєвий Василь Володимиро-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гарниця Іван Павлович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гарниця Микита Павлович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гонтар Борис Микитович, 16 р., 
українець, робітник радгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гоптар Ганна Єгорівна, 48 р., 
українка, робітниця радгоспу, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Губа Павло Єфремович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доценко Варвара Юхимівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Доценко Ілля Іванович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доценко Марія Юхимівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Доценко Михайло Іванович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
30.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жуков Іван Павлович, 1 р., 
національність не вказано, ди-
тина селянина-одно осібника, 
17.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Забайрачна Марина Павлівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Забайрачний Василь Семено-
вич, 51 р., українець, селянин-
одно осібник, 09.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Завизін Іван Кирилович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Завизіна Катерина Петрівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Завизіна Тетяна Іванівна, 80 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 06.01.1932 р., від ста-
рості
Киценко Карпо Федорович, 
60 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 05.01.1932 р., 
від старості
Кияшко Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Іван Євграфович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Іван Трохимович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корнієнко Андрій Захарович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Котляров Іван Никанорович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кугутова Євдокія Опанасівна, 
75 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 04.01.1932 р., 
від старості
Мандрик Марія Іванівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Микитенко Василь Антонович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Микитенко Євдокія Іванівна, 
16 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Микитенко Уляна Павлівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Микитченко Текля Гаврилівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовчан Іван Матвійович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мовчан Клавдія Михайлів-
на, 2 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.01.1932 р., причину смерті 
не вказано 
Мовчан Сусанна Петрівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Олександр Олексан-
дрович, 5 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 29.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Падусь Антоніна Василівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Писаренко Іван Порфирович, 
4 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
05.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Погорєлов Іван Якович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Погорєлова Меланія, 75 р., укра-
їнка, член колгоспу, 12.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Погорєлова Надія Григорів-
на, 12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 30.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Просянська сільська рада

село Просянка
та населені пункти Миколаївка Перша, Миколаївка Друга, Прилютове,  

Просянка Перша, Просянка Друга, Просянка Третя
(на 1932–1933 рр. Просянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 13 за 1932 р., справа № 46 за 1933 р.).
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Рябоконь Єлизавета Яківна, 
27 р., українка, робітниця радгос-
пу, 29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самойлова Оксана Савеліївна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скиба Дмитро Харитонович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сосновська Ганна Яківна, 
74 р., українка, член колгоспу, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Столярова Сусанна Семенівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тищенко Дмитро Несторович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ткаченко Олексій Пилипович, 
8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ткаченко Онисій Пилипович, 
9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Удовенко Євдокія Семенівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Удовик Аврам Онуфрійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1932 р., причину смерті 
не вказано

Удовик Марія Антонівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Удовик Марія Федорівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Удовик Орина Петрівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
03.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Циба Лідія Михайлівна, 3 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 02.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Циба Олександр Олександро-
вич, вік не вказано, національ-
ність, соцстан та причину смерті 
не вказано, 08.08.1933 р.
Чепіль Катерина Герасимів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чепіль Катерина Дмитрівна, 
14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чепіль Марія Іванівна, 47 р., 
українка, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепіль Микита Назарович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепіль Михайло Назарович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Чепіль Оксана Охрімівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чепіль Олена Юхимівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Черевик Кирило Ларіонович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Черевик Пелагія Карпівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Антоніна Матвіївна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
08.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Олександра Пимонівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорна Євдокія Макарівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорний Петро Микитович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чорний Степан Єлисейович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шкарупа Іван Петрович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Ревучанська сільська рада 
(нині не існує)

село Ревуча 
(нині не існує) 

та населений пункт Вовча
(на 1932–1933 рр. Ревучанська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 14 за 1932 р., справа № 39 за 1933 р.).

Безкоровайний Михайло Пе-
трович, 31 р., українець, селянин, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бойко Василь Степанович, 2 р., 
українець, дитина, 14.10.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бойко Гаврило Антонович, 
16 р., українець, селянин, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бойко Пелагія Арсентіїв-
на, 55 р., українка, селянка, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Анастасія Рома-
нівна, 5 р., українка, дитина, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Варивон Остапо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бондар Василь Антонович, 1 р., 
українець, дитина, 14.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бондар Василь Олександро-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Григорій Романо-
вич, 8 р., українець, дитина, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Бондар Іван Романович, 12 р., 
українець, дитина, 13.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бондар Марія Романівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.10.1932 р., від слаб-
кості
Бондар Михайло Степанович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1932 р., від хвороби сечових 
проходів
Бондар Одарка Захарівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
08.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Парасковія Андріївна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
січень 1933 р., від старості
Бондар Роман Федоро-
вич, 40 р., українець, селянин, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондар Юрій Михайлович, 
70 р., українець, селянин, 
07.04.1933 р., від старості
Будко Олександр Федоро-
вич, 6 р., українець, дитина, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ганич Григорій Степанович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.01.1933 р., від слаб-
кості
Гарна Віра Андріївна, 2 р., укра-
їнка, дитина, 12.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гарна Віра Петрівна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
24.03.1933 р., від слабкості
Гарна Софія Андріївна, 3 р., 
українка, дитина, 25.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Глухинченко Федір Мартино-
вич, 50 р., українець, член колгос-
пу, 20.03.1933 р., від слабкості
Гунченко Григорій Васильо-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
17.05.1932 р., від тифу
Дзюба Василь Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.02.1933 р., від сухот
Дзюба Ганна Олександрів-
на, 63 р., українка, селянка, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Єгор Федотович, 16 р., 
українець, селянин, 15.04.1933 р., 
причину смерті не вказано

Дзюба Іван Семенович, 30 р., 
українець, селянин, 08.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дзюба Іван Степанович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
03.05.1932 р., від слабкості
Дзюба Марія Олексіївна, 23 р., 
українка, селянка, 02.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Дзюба Олексій Іванович, 
2 тижні, українець, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Олексій Романович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
11.02.1933 р., від слабкості
Дзюба Семен Іванович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дзюба Федот Григорович, 58 р., 
українець, селянин, 28.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Домащенко Пелагія Дем’янів-
на, 60 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 31.12.1932 р., 
від старості
Завгородня Катерина Сер-
гіївна, 5 р., українка, дитина, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Завгородня Пелагія Сер-
гіївна, 18 днів, українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
14.07.1932 р., від слабкості
Заїка Євдокія Олександрів-
на, 25 р., українка, селянка, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заїка Кирило Титович, 21 р., 
українець, селянин, 15.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Заїка Марія Олександрів-
на, 28 р., українка, селянка, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зеленський Павло Андрійо-
вич, 17 р., українець, селянин, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кетлюх Раїса Федорівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.05.1932 р., від слабкості
Кетнюх Євгенія Федорівна, 8 р., 
українка, дитина, 22.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Коваленко Марія Денисівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.06.1932 р., від слабкості

Костиря Василь Іванович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., від старості
Костиря Василь Миколайо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Ганна Пилипівна, 30 р., 
українка, селянка, 27.08.1933 р., 
вбито на молотьбі
Костиря Ганна Романівна, 7 р., 
українка, дитина, 03.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Ганна Федорівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
12.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Єлизавета Єгорівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
18.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Марія Пилипівна, 5 р., 
українка, дитина, 05.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Микита Іванович, 53 р., 
українець, селянин, 07.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Микола Петрович, 7 р., 
українець, дитина, 30.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Наталія Пилипів-
на, 8 р., українка, дитина, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Олексій Миколайо-
вич, 5 р., українець, дитина, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Павло Пилипович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.07.1932 р., від слабкості
Костиря Павло Романович, 4 р., 
українець, дитина, 03.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Петро Іванович, 28 р., 
українець, селянин, 15.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Раїса Петрівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.06.1932 р., від слабкості
Костиря Роман Іванович, 50 р., 
українець, селянин, 16.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Костиря Федір Кирилович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1932 р., від слабкості
Костиря Федора Петрівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Костиря Юхим Мефодійович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 05.07.1932 р., від опуху
Костиря Юхимія Тимофіїв-
на, 67 р., українка, селянка, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костиря Яків Пилипович, 3 р., 
українець, дитина, 12.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кравченко Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.04.1932 р., від слабкості
Кравченко Євгенія Кузьмівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
23.06.1932 р., від слабкості
Кроваленко Анастасія Денисів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.06.1932 р., від слаб-
кості
Курило Василь Сергійович, 7 р., 
українець, дитина, 27.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Ганна Федорівна, 27 р., 
українка, селянка, 02.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Мотрона Юхимівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Курило Оксана Олексіїв-
на, 35 р., українка, селянка, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Павло Якович, 28 р., 
українець, селянин, 01.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Сергій Якович, 25 р., 
українець, селянин, 02.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Федосія Павлівна, 72 р., 
українка, селянка, 20.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Курило Харитина Степанів-
на, 40 р., українка, селянка, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Юхим Овсійович, 1 міс., 
національність не вказано, дити-
на, 08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курило Яків Петрович, 70 р., 
українець, селянин, 02.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Максименко Єлизавета Пили-
півна, 30 р., українка, селянка, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Максименко Марія Іванівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.12.1932 р., від ста-
рості
Максименко Парасковія Пе-
трівна, 21 р., українка, селянка, 
13.06.1933 р., втоплена в криниці
Мандич Катерина Григо-
рівна, 3 р., українка, дитина, 
20.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Матвієнко Віра Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.06.1932 р., від слабкості
Матяш Іван Іванович, 75 р., 
українець, член колгоспу, 
16.09.1932 р., від слабкості
Матяш Пелагія Василівна, 
90 р., українка, член колгоспу, 
27.03.1933 р., від старості
Матяш Юхимія Андріївна, 43 р., 
українка, селянка, 31.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Михайличенко Іван Проко-
пович, 1 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
21.02.1933 р., від слабкості
Михайличенко Марія Про-
копівна, 6 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
13.03.1933 р., від слабкості
Михайличенко Марія Се-
менівна, 2 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
26.07.1932 р., від слабкості
Михайличенко Павло Про-
копович, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
26.03.1933 р., від слабкості
Мірошниченко Андрій Степа-
нович, 57 р., українець, селянин, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Іван Степано-
вич, 37 р., українець, селянин, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Полікарп Степа-
нович, 48 р., українець, селянин, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нарожна Наталія Данилівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
16.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нарожний Данило Федоро-
вич, 38 р., українець, селянин, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Непийвода Григорій Васильо-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 26.08.1932 р., від слабкості
Непийвода Катерина Іванівна, 
8 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.05.1932 р., від слабкості
Непийвода Михайло Остапо-
вич, 37 р., українець, селянин, 
10.05.1933 р., втопився
Непийвода Надія Григо-
рівна, 6 р., українка, дитина, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Непийвода Раїса Федорівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.12.1932 р., 
від слабкості
Олим Серафима Євдокимів-
на, 53 р., українка, селянка, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олим Федір Давидович, 24 р., 
українець, селянин, 04.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Олим Яків Федорович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.03.1933 р., від сухот
Петренко Андрій Свиридо-
вич, 31 р., українець, селянин, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Валентина Павлівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.09.1932 р., від застуди
Петренко Ганна Захарів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
24.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Горпина, 30 р., україн-
ка, селянка, 09.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Петренко Дмитро Андрійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
16.03.1933 р., від старості
Петренко Захар Омеляно-
вич, 27 р., українець, селянин, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Катерина Іванівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.05.1932 р., від слабкості
Петренко Катерина Трохи-
мівна, 44 р., українка, селянка, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Михайло Андрійович, 
70 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 07.12.1932 р., 
від старості



668

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Петренко Надія Данилівна, 4 р., 
українка, дитина, 25.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Петренко Павло Федоро-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Парасковія Дмитрів-
на, 55 р., українка, член колгоспу, 
30.03.1933 р., від слабкості
Петренко Тихін Олександро-
вич, 45 р., українець, селянин, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Христина Іванівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
10.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Святенко Василь Тимофійович, 
8 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.12.1932 р., від слабкості
Сотник Мотрона Сидорів-
на, 48 р., українка, селянка, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимашов Федір Васильо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
13.02.1932 р., від старості
Тимашова Степанида Макси-
мівна, 48 р., українка, селянка, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимошова Наталія Омеля-
нівна, 48 р., українка, селянка, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Толмачов Іван Васильович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.03.1932 р., від кору
Толмачов Олексій Олександро-
вич, 58 р., українець, селянин, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Толмачов Прокіп Степано-
вич, 70 р., українець, селянин, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Толмачов Степан Семено-
вич, 5 р., українець, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Толмачова Улита Степанів-
на, 70 р., українка, селянка, 
15.11.1933 р., від старості
Томко Володимир Михайлович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.07.1932 р., 
від слабкості

Томко Ганна Леонтіївна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Томко Євдоким Якович, 75 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 10.11.1932 р., від ста-
рості
Томко Євдокія Степанів-
на, 47 р., українка, селянка, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Томко Опанас Остапович, 35 р., 
українець, селянин, 05.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Томко Парасковія Михайлівна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.03.1933 р., від слаб-
кості
Томко Федір Омелянович, 58 р., 
українець, селянин, 30.03.1933 р., 
причину смерті не вказано
Тренбак Антон Андрійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.07.1932 р., від слабкості
Тренбак Ганна Леонтіївна, 19 р., 
українка, селянка, 14.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Тренбак Яків Григорович, 7 р., 
українець, дитина, 22.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Фесенко Анастасія Іванів-
на, 5 р., українка, дитина, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Андрій Никифоро-
вич, 14 р., українець, дитина, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Варвара Олексіїв-
на, 42 р., українка, селянка, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Василина Гаври-
лівна, 3 р., українка, дитина, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Василь Іванович, 5 р., 
українець, дитина, 15.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Фесенко Василь Прокофійо-
вич, 11 р., українець, дитина, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Володимир Арсен-
тійович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.07.1932 р., від слабкості

Фесенко Данило Федоро-
вич, 62 р., українець, селянин, 
18.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Євстафій Івано-
вич, 62 р., українець, селянин, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Іван Миколайо-
вич, 26 р., українець, селянин, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Іван Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
04.08.1932 р., від слабкості
Фесенко Катерина Марти-
нівна, 33 р., українка, селянка, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Левко Пилипо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Мавра Данилів-
на, 60 р., українка, селянка, 
27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Марія Миколаївна, 
64 р., українка, член колгоспу, 
27.09.1932 р., від слабкості
Фесенко Марія Сидорів-
на, 27 р., українка, селянка, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Микита Трохимович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.03.1932 р., від слаб-
кості
Фесенко Микола Арсентійо-
вич, 9 р., українець, дитина, 
08.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Микола Гаврилович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 27.03.1933 р., від слабкості
Фесенко Микола Петро-
вич, 56 р., українець, селянин, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Михайло Миколайо-
вич, 16 р., українець, селянин, 
25.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Надія Давидівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.09.1932 р., від слабкості
Фесенко Надія Микола-
ївна, 2 р., українка, дитина, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Фесенко Наталія Никифо-
рівна, 1 міс., українка, дитина, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Никифор Трохимович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
10.03.1933 р., від слабкості
Фесенко Оксана Арсентіїв-
на, 13 р., українка, дитина, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Олександр Микола-
йович, 20 р., українець, селянин, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Олексій Івано-
вич, 60 р., українець, селянин, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Олексій Павлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.06.1932 р., від слабкості
Фесенко Ольга Степанів-
на, 45 р., українка, селянка, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Фесенко Парасковія Никифо-
рівна, 30 р., українка, селянка, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Петро Васильович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1932 р., від сухот
Фесенко Петро Олесандро-
вич, 30 р., українець, селянин, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Петро Степанович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
08.01.1932 р., від кровотечі
Фесенко Пилип Іванович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Платон Матвійович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1932 р., від сухот
Фесенко Прокопій Петрович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
14.08.1932 р., від опуху
Фесенко Раїса Петрівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.04.1932 р., від слабкості

Фесенко Семен Арсентійович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.02.1933 р., від сухот
Фесенко Сергій Пилипович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
09.09.1932 р., від сухот
Фесенко Уляна Андріївна, 65 р., 
українка, селянка, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Фесенко Федосія Пилипів-
на, 26 р., українка, селянка, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фоменко Олександра Іванівна, 
12 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.09.1932 р., від слабкості
Шаповалов Степан Федорович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шаповалов Федір Микитович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
03.08.1932 р., від сухот
Шаповалова Христина Іва-
нівна, 3 р., українка, дитина, 
11.10.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сеньківська сільська рада

село Сенькове
(на 1932–1933 рр. Сеньківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 14 за 1932 р., справи № 42, 43 за 1933 р.).

Балєв Олексій, 10 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
22.06.1933 р., від катару кишок
Барбат Ганна Григорівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.11.1932 р., від епілепсії
Барбат Оксана Макарівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., від катару кишок
Барбат Пилип Сергійович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Барбат Степан Пилипович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.06.1932 р., від запалення леге-
нів після кору
Белебеха Гаврило Андрійо-
вич, 65 р., українець, селянин, 
12.01.1933 р., від вади серця
Белебеха Марія Гнатівна, 38 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.08.1933 р., від вади серця
Белебеха Яким Андрійович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., від вади 
серця

Бєлова Марія Григорівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від старості
Білоцерковський Олександр 
Петрович, 2 р., українець, дитина 
робітника, 30.09.1932 р., від запа-
лення легенів
Боклач Євгенія Галактіонівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.05.1933 р., від вади 
серця
Боклач Іван Олександрович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.09.1932 р., від деком-
пенсованої вади серця
Боклач Михайло Михайлович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.10.1933 р., від старе-
чого маразму
Бондаренко Анатолій Андрі-
йович, 1 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 21.11.1933 р., 
від запалення легенів
Борзило Анастасія Карпівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
21.06.1933 р., від катару кишок

Борзило Володимир Федо-
рович, 1 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.07.1932 р., від проносу
Борзило Григорій Олексійович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 13.03.1933 р., від туберку-
льозу легенів та інших органів
Борзило Олександр Макси-
мович, 5 р., українець, дитина, 
19.05.1932 р., від запалення леге-
нів після кору
Борзило Олена Максимівна, 
7 р., національність не вказано, 
дитина, 29.05.1932 р., від запа-
лення легенів
Борзило Федір Дмитрович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.10.1932 р., від тубер-
кульозу легенів та інших органів
Бородай Андрій Юхимович, 
53 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.06.1933 р., від дистро-
фії
Бородай Антон Юхимович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано



670

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Бородай Євдокія, 35 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
28.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Бородай Клавдія Іванівна, 
8 міс., українка, дитина коваля, 
05.03.1933 р., від гастроентериту
Бородай Лукія Олексіївна, 75 р., 
українка, селянка, 29.03.1932 р., 
від старечої немочі
Бородай Любов Романівна, 
2 тижні, національність не вка-
зано, дитина селянина-одно-
осібника, 04.08.1932 р., від га-
строентериту
Бородай Марфа Антонівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бородай Мар’яна Фролівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бородай Парасковія Макарів-
на, 60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.05.1933 р., від дис-
трофії
Бородай Яків Андрійович, 32 р., 
українець, селянин, 22.03.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Брунько Іван Михайлович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Брунько Ілля Якович, 1 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 12.03.1933 р., від запа-
лення легенів 
Брунько Михайло Якович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 19.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Брунько Павло Якович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., від катару 
кишок
Брунько Яків Михайлович, 86 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Брунько Яків Романович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.03.1933 р., від запалення ле-
генів 
Буряк Олександра Петрівна, 
22 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.04.1933 р., від запа-
лення легенів

Буряк Павло Петрович, 32 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Бушна Мотрона Онуфріївна, 
78 р., українка, член колгоспу, 
03.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Вакуленко Степан Якович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Василенко Андрій Петрович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.05.1933 р., від вади 
серця
Василенко Варвара Антонівна, 
2 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
19.09.1932 р., від туберкульозу
Вегера Олександра Федо-
сіївна, 6 р., українка, дитина, 
14.02.1933 р., від бронхіту
Величко Іван Олексійович, 1 р., 
українець, дитина, 25.04.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Величко Марія Іванівна, 
14 р., українка, хатня прислуга, 
03.11.1933 р., від слабкості серця
Величко Орина Іванівна, 75 р., 
національність не вказано, селян-
ка, 17.06.1932 р., від старечого 
виснаження
Веселенко Антон Іванович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.12.1932 р., від тубер-
кульозу легенів та інших органів
Вірченко Іван Никифорович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.07.1932 р., від запа-
лення легенів після кору
Вірченко Лаврентій Степано-
вич, 72 р., українець, селянин-
одно осібник, 19.04.1933 р., 
від старечого маразму
Вірченко Степан Іванович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Войтенко Варвара Михайлівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., 
від запалення легенів
Войтенко Василь Максимович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.11.1933 р., 
від запалення легенів

Войтенко Василь Федорович, 
82 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.04.1933 р., від старе-
чого маразму
Войтенко Володимир Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.07.1933 р., 
від катару кишок
Войтенко Ганна Микитівна, 
23 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.04.1933 р., від пара-
лічу
Войтенко Гордій Корнійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Войтенко Горпина Омелянівна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.03.1933 р., від старе-
чого маразму
Войтенко Іван Тимофійович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.07.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Войтенко Катерина Кузь-
мівна, 2 р., українка, дитина, 
21.04.1933 р., від катару кишок
Войтенко Катерина Макси-
мівна, 8 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
27.05.1933 р., від катару кишок
Войтенко Максим Андрійович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Войтенко Марія Миколаївна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., 
від запалення легенів
Войтенко Марія Павлівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.03.1933 р., від катару 
кишок
Войтенко Микита Васильович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Войтенко Павло Максимо-
вич, 6 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
27.05.1933 р., від катару кишок
Войтенко Павло Миколайович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Волкова Ніна Миколаївна, 1 р., 
національність не вказано, дитина 
службовця, 09.10.1932 р., від ту-
беркульозу
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Гапочка Василь, 8 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
10.06.1933 р., від катару кишок
Гаращенко Віра Несторівна, 
6 р., українка, вихованець дитбу-
динку, 05.05.1933 р., від катару 
кишок
Гарний Кирило Савелійович, 
53 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.07.1933 р., від вади 
серця
Глухинченко Марія Єгорівна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
14.07.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Глушко Прокіп Степанович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.07.1933 р., від катару 
кишок
Гордієнко Андрій Олександро-
вич, 45 р., українець, член колгос-
пу, 05.07.1933 р., від запалення 
легенів
Гордієнко Віра Іванівна, 19 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Гордієнко Володимир Мики-
тович, 4 р., українець, дитина, 
20.04.1932 р., від гострого запа-
лення кишок
Гордієнко Григорій Михай-
лович, 3 р., українець, дитина, 
01.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Гордієнко Семен Єгорович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.03.1933 р., від катару 
кишок
Гордієнко Яків Мусійович, 70 р., 
українець, селянин, 29.04.1933 р., 
від старечого маразму
Грабовська Марія Миколаївна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Грабченко Володимир, 7 р., 
українець, вихованець дитбудин-
ку, 31.07.1933 р., від катару кишок
Гресь Василь Олексійович, 
9 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Гресь Ганна Матвіївна, 31 р., 
національність не вказано, селян-
ка, 25.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів

Гресь Зінаїда Олексіївна, 1 міс., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 24.10.1932 р., 
від слабкості
Гресь Меланія Юхимівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.11.1932 р., від запалення леге-
нів після кору
Гресь Одарка Григорівна, 40 р., 
українка, селянка, 09.03.1932 р., 
від запалення легенів
Григоров Борис, 7 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
06.06.1933 р., від катару кишок
Грищенко Павло Семенович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., від старечого вис-
наження
Грунько Мотрона Яківна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.05.1933 р., від катару 
кишок
Гузіївата Марія Максимівна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 28.06.1933 р., від катару 
кишок
Гузіївата Надія Олексіївна, 
80 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 09.10.1932 р., 
від старечої немочі
Гузіївата Тетяна Борисів-
на, 13 р., українка, дитина, 
26.12.1932 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Гузіїватий Борис Полікарпович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
29.10.1932 р., від черевного тифу
Гузіїватий Данило Петрович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., від вади 
серця
Гузіїватий Микола Максимо-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.07.1933 р., від катару 
кишок
Гузіїватий Свиридон Маркович, 
82 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.02.1933 р., від старо-
сті
Гузіїватий Яків Максимович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.07.1933 р., від катару 
кишок
Гур’єв Тимофій Микитович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., від вади серця
Гур’єва Парасковія Василівна, 
66 р., українка, член колгоспу, 
20.10.1933 р., від старечого ма-
разму

Данильченко Семен Павлович, 
14 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.06.1933 р., 
від дистрофії
Дейнека Антип Васильо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
14.01.1932 р., від запалення ле-
генів 
Дейнека Євдокія Герасимівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Дейнека Євдокія Марківна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
01.12.1932 р., від завороту кишок
Дейнека Іван Степанович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
20.06.1933 р., від катару кишок
Дейнека Наталія Степанівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.06.1933 р., від слабкості 
серця
Дейнека Степан Антипович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від катару кишок
Дерев’янка Костянтин Олексі-
йович, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.06.1933 р., 
від старечого виснаження
Деркач Варвара Григорівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.06.1933 р., від вади 
серця
Деркач Парасковія Іванівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.03.1933 р., від старе-
чого маразму
Деркач Свиридон Іванович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Деркач Федір Васильович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.05.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Дмитрюк Григорій Іванович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Дмитрюк Григорій Федорович, 
8 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.07.1933 р., від катару 
кишок
Дмитрюк Іван Федорович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.08.1933 р., від катару 
кишок
Дмитрюк Катерина Петрівна, 
4 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від катару кишок
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Дмитрюк Олексій Петрович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.05.1933 р., 
від катару кишок
Дмитрюк Парасковія Омелянів-
на, 73 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.04.1933 р., від старе-
чого маразму
Дмитрюк Петро Григорович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
14.10.1933 р., повісився
Дмитрюк Федір Григорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., від висипного тифу
Догадайло Павло Миколайо-
вич, 56 р., українець, селянин-
одно осібник, 09.07.1933 р., від за-
палення легенів
Догадайло Сергій Миколайо-
вич, 55 р., українець, селянин, 
10.12.1932 р., від запалення леге-
нів та серця
Дробитько Векла Никифорівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1933 р., від старечого вис-
наження
Дробитько Ганна Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., від висипного тифу
Дробитько Євдокія Дмитрівна, 
16 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від катару кишок
Дробитько Іван Никонорович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 17.06.1933 р., від катару 
кишок
Дробитько Марія Дмитрівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.06.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Дробитько Марія Никанорівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 26.04.1933 р., 
від катару кишок та шлунка
Дробитько Микола Петрович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 10.08.1933 р., від катару 
кишок
Дробитько Одарка Дмитрівна, 
14 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.06.1933 р., від катару 
кишок
Дробитько Петро Кир’янович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
25.07.1933 р., від катару кишок
Дрогін Андрій Семенович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів

Дрогін Володимир Федосі-
йович, 1 р., українець, дитина, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дрогін Гаврило Іванович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
04.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Дрогін Григорій Федоро-
вич, 2 р., українець, дитина, 
10.04.1933 р., від катару кишок
Дрогін Іван Гаврилович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.05.1933 р., від катару 
кишок
Дрогін Іван Кузьмич, 8 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.08.1932 р., від туберкульозу
Дрогін Максим Семенович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.05.1933 р., від дизен-
терії
Дрогін Михайло Григорович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дрогін Олексій Максимович, 
15 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від катару кишок
Дрогін Сергій Якович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.06.1933 р., від старечого вис-
наження
Дрогін Федір Григорович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від вади серця
Дрогін Федір Павлович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.06.1933 р., від запалення ле-
генів
Дрогін Федот Тимофійо-
вич, 66 р., українець, селянин, 
30.01.1933 р., від туберкульозу
Дрогіна Марина Іванівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від вади серця
Дрогіна Тетяна Григорівна, 3 р., 
українка, дитина, 06.01.1932 р., 
від дизентерії
Дрозд Федір Іванович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.04.1933 р., від туберкульозу 
Дроздов Захарій Іванович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від вади серця
Дроздов Петро Захарович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від катару кишок

Дроздова Пелагія Омелянівна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Дружинін Олексій Федорович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1933 р., від гангрени легенів
Єрема Ганна Павлівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.06.1933 р., від катару кишок
Єрема Яків Павлович, 6 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
27.06.1933 р., від катару кишок
Єрьоменко Катерина Миколаїв-
на, 58 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Єрьоменко Олександр Данило-
вич, 22 р., українець, член колгос-
пу, 20.01.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Єрьомин Анатолій Миколайо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.11.1933 р., від катару 
кишок
Єрьомин Семен Олександро-
вич, 19 р., українець, член колгос-
пу, 19.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Єрьомина Наталія Романівна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
05.05.1933 р., від старечого вис-
наження
Жорник Денис Назарович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жорник Трифон Пилипович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.04.1933 р., від старе-
чого виснаження
Заговор Василь Несторович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.03.1933 р., від старе-
чого маразму
Зажарська Христина Микитів-
на, 50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.07.1933 р., від вади 
серця
Зажарський Володимир Єв-
докимович, 3 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
02.07.1933 р., від катару кишок
Зажарський Євдоким Давидо-
вич, 58 р., українець, селянин-
одно осібник, 12.05.1933 р., 
від вади серця
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Заможникова Пелагія Яківна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., від вади 
серця
Зарудний Микола Дем’янович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Затула Володимир, 6 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
17.08.1933 р., від катару кишок
Зеленська Марія Єгорівна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.11.1933 р., від катару 
кишок
Зеленський Єгор Остапович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Зеленський Остап Юхимо-
вич, 63 р., українець, селянин, 
18.05.1932 р., від вади серця
Знова Антон Пилипович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Знова Єлизавета Улянівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.07.1933 р., від старе-
чого маразму
Знова Марія Гнатівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.05.1933 р., від катару 
кишок
Знова Меланія Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
28.05.1933 р., від катару кишок 
та шлунка
Знова Наталія Гнатівна, 1 міс., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 23.07.1932 р., 
від запалення легенів
Зозуля Максим Харитоно-
вич, 97 р., українець, селянин, 
18.02.1933 р., від старості
Ісаєва Катерина Олександрів-
на, 30 р., українка, член колгоспу, 
14.09.1933 р., від спинної сухотки
Кадигроб Кирило, 6 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
06.07.1933 р., від катару кишок
Калмиков Григорій Якович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Калмиков Іван Григорович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
12.10.1932 р., від старечої немочі

Калмикова Раїса Григорівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.06.1933 р., від катару 
кишок
Камишанська Ганна Іллів-
на, 62 р., українка, селянка, 
26.12.1932 р., від вади серця
Канцедал Григорій Семенович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від кишково-шлун-
кового катару
Канцедал Євдокія Власівна, 
40 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 03.07.1932 р., 
від раку матки
Канцедал Семен Гаврилович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.04.1933 р., від старе-
чого маразму
Кардаш Андрій Федорович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 30.03.1933 р., від запален-
ня кишок
Кардаш Василь Григорович, 
8 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 20.07.1933 р., від слабкості 
серця
Кардаш Ганна Павлівна, 2 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 07.07.1932 р., 
від кашлюку
Кардаш Єфросинія Пилипівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кардаш Пелагія Омелянівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
09.06.1933 р., від катару кишок
Кардаш Роман Михайлович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Кардаш Яків Семенович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., від катару кишок
Китайченко Онисія Омелянівна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.07.1933 р., від ви-
сипного тифу
Китайченко Павло Степанович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
30.09.1933 р., від катару кишок
Китнюх Єлизавета Федорів-
на, 60 р., українка, селянка, 
25.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Китнюх Іван Євдокимович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
13.12.1933 р., від висипного тифу

Китнюх Марія Йосипівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.05.1933 р., від катару 
кишок
Китнюх Мотрона Пилипівна, 
15 р., українка, член колгоспу, 
22.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Китнюх Петро Степано-
вич, 3 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
30.10.1932 р., від дитячої слабко-
сті та рахіту
Китнюх Пилип Гордійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від старості
Клименов Василь Федоро-
вич, 1 р., українець, дитина, 
27.03.1933 р., від запалення ле-
генів 
Клименов Павло Микитович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.09.1932 р., від дифте-
риту
Клименов Павло Якович, 1 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.09.1932 р., від урод-
женої слабкості
Клименов Петро Якович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.06.1933 р., від слаб-
кості серця
Клименова Ганна Андріївна, 
2 р., національність не вказано, 
дитина, 20.05.1932 р., від запа-
лення нирок
Клименова Наталія Григорівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1933 р., 
від катару кишок
Клюєв Павло Дмитрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.04.1933 р., від катару кишок
Коваленко Захар Андрійович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1933 р., від вади 
серця
Коваленко Михайло, 5 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
08.07.1933 р., від катару кишок
Коваленко Павло Захарович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Ковальков Денис Захарович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., від старечого ма-
разму
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Ковальков Єгор Якович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ковальова Степанида Гераси-
мівна, 90 р., українка, селянка, 
16.02.1932 р., від старечого ма-
разму
Козловський Микола, 7 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
17.10.1932 р., від ускладнення 
на легені після кору
Колісник Василь Єгорович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Іван Єгорович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.07.1932 р., від запа-
лення легенів
Колісник Марія Кир’янівна, 
33 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.04.1933 р., від катару 
кишок
Коломійцев Андрій Опанасо-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.10.1932 р., від запа-
лення легенів
Коломійцев Григорій Андрійо-
вич, 30 р., українець, селянин-
одно осібник, 21.06.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Коломійцев Дмитро Андрійо-
вич, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 12.04.1933 р., 
від старечого маразму
Колосовська Євдокія Платонів-
на, 17 р., українка, член колгоспу, 
24.04.1933 р., від шлунково-киш-
кового отруєння
Комишанська Ганна Андрі-
ївна, 10 днів, українка, дитина, 
02.04.1932 р., від уродженої слаб-
кості
Костенко Іван Павлович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Костенко Федір Романо-
вич, 75 р., українець, селянин, 
26.04.1932 р., від старечого вис-
наження
Кулик Микола Романович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.11.1932 р., від запа-
лення легенів 
Кулик Сергій Федорович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.05.1933 р., від запалення ле-
генів

Кулик Степан Васильович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Курилова Надія Костянти-
нівна, 3 р., українка, дитина, 
12.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Кучеренко Ганна Григорівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.06.1933 р., від катару 
кишок
Кучеренко Іван Григоро-
вич, 1 р., українець, дитина, 
17.06.1932 р., від гострого катару 
шлунка
Кучеренко Іван Петрович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Кучеренко Катерина Григорів-
на, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., від катару 
кишок
Кучеренко Меланія Семенівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Кучеренко Мотрона Тимофіїв-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від висипного тифу
Кучеренко Оксана Григорівна, 
77 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.07.1933 р., від старе-
чого маразму
Кучеренко Олена Павлівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., від запалення моз-
кової оболонки
Кучеренко Павло Саливонович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від вади серця
Кучеренко Петро Іванович, 
84 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.01.1933 р., від старе-
чого маразму
Кучеренко Трохим Григорович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Кушнаренко Андрій Матвійо-
вич, 80 р., українець, селянин, 
17.12.1932 р., від старечої слаб-
кості
Кушнаренко Векла Григорівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від вади серця

Кушнаренко Ганна Кузьмівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.06.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Кушнаренко Іван Григорович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.05.1933 р., 
від дистрофії
Кушнаренко Любов Федорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.08.1933 р., від катару 
кишок
Кушнаренко Максим Іванович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Кушнаренко Марина Іванівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Кушнаренко Марія Григорівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.05.1933 р., 
від дистрофії
Кушнаренко Марія Максимів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.06.1933 р., від катару 
кишок
Кушнаренко Микола Гри-
горович, 8 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
15.05.1933 р., від дистрофії
Кушнаренко Мотрона Омеля-
нівна, 70 р., українка, член кол-
госпу, 02.03.1933 р., від старості
Кушнаренко Олексій Єгоро-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
13.01.1932 р., від запалення ле-
генів
Кушнаренко Орина Романівна, 
80 р., українка, соцстан не вка-
зано, 10.11.1932 р., від старечої 
слабкості
Кушнаренко Павло Єгоро-
вич, 7 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
11.06.1933 р., від катару кишок
Кушнаренко Федот Митро-
фанович, 22 р., українець, член 
колгоспу, 18.05.1933 р., від запа-
лення легенів
Лазарев Іван Іванович, 67 р., 
українець, селянин, 26.03.1932 р., 
від туберкульозу 
Лепейко Арсентій Григорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
21.05.1933 р., від вади серця
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Лепейко Ганна Миколаїв-
на, 51 р., українка, селянка, 
19.01.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Лепейко Євдокія Андріївна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.06.1933 р., від кишко-
во-шлункового отруєння
Летник Михайло, 12 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
19.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Лиска Гнат Андрійович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.08.1932 р., застрелений міліці-
онером
Лиска Іван Мусійович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.02.1933 р., від запалення ле-
генів 
Литок Михайло, 7 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
27.09.1932 р., від ускладнення 
на легені після кору
Лобода Іван Костянтинович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.03.1933 р., від вади 
серця
Лоза Ганна Артемівна, 92 р., 
українка, селянка, 20.12.1932 р., 
від старечого виснаження
Лоза Михайло Єгорович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1933 р., від вади серця
Лоза Тимофій Юхимович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.04.1933 р., від старечого вис-
наження
Лозова Марія, 86 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
08.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Любарський Антон Степа-
нович, 80 р., українець, дякон, 
19.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Любарський Корній Степано-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 16.07.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Ляшенко Варвара Йосипівна, 
вік не вказано, українка, селянка, 
21.04.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Максименко Марина Йосипів-
на, 59 р., українка, член колгоспу, 
14.04.1933 р., від катару шлунка 
та кишок

Максименко Михайло, 10 р., 
українець, вихованець дитбудин-
ку, 11.08.1933 р., від катару кишок
Макухін Іван, 3 тижні, українець, 
дитина, 17.06.1932 р., від уродже-
ної слабкості
Мартовицька Наталія Михай-
лівна, 48 р., українка, селянка-
одно осібниця, 19.03.1933 р., 
від сухот
Мартовицький Гаврило Во-
лодимирович, 50 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
30.01.1933 р., від вади серця
Мартовицький Олексій, 4 р., 
українець, вихованець дитбудин-
ку, 09.06.1933 р., від катару кишок
Марченко Катерина Тимо-
фіївна, 7 міс., національність 
не вказано, дитина члена колгос-
пу, 21.07.1932 р., від запалення 
легенів
Марченко Тимофій Трифоно-
вич, 49 р., українець, член колгос-
пу, 18.05.1933 р., від вади серця
Матвієнко Володимир Дани-
лович, 5 міс., українець, дитина, 
21.01.1933 р., від водянки
Матвієнко Давид Іванович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Матвієнко Дмитро Михайло-
вич, 26 р., українець, член колгос-
пу, 26.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Матвієнко Дмитро Сергійович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., від висип-
ного тифу
Матвієнко Євгенія Олексіївна, 
96 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.04.1933 р., від старе-
чого маразму
Матвієнко Карпо Тимофійович, 
97 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.03.1933 р., від старо-
сті
Матвієнко Микита Іванович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., від катару 
шлунка
Матвієнко Олексій Дмитрович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 18.11.1932 р., від дитячої 
слабкості після кору
Матяш Прокіп Гнатович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., від старечого ма-
разму

Махаринська Олександра Му-
сіївна, 80 р., українка, селянка, 
24.12.1932 р., від старечої слаб-
кості
Махаринська Орина Опанасів-
на, 60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., від хро-
нічного запалення легенів
Махаринський Володимир 
Олексійович, 15 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
05.12.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Махаринський Ілля Миколайо-
вич, 72 р., українець, селянин-
одно осібник, 05.04.1933 р., 
від старечого маразму
Махаринський Олександр 
Олексійович, 1 р., українець, 
дитина, 06.04.1933 р., від катару 
кишок
Махаринський Олександр Пе-
трович, 20 днів, українець, дити-
на члена колгоспу, 28.06.1932 р., 
від дитячої слабкості 
Мацюк Терентій Миколайо-
вич, 60 р., українець, селянин, 
23.04.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Мироненко Володимир, 8 р., 
українець, вихованець дитбудин-
ку, 21.06.1933 р., від катару кишок
Митник Ганна Степанівна, 7 р., 
українка, сирота, 28.05.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Митник Іван Павлович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., від катару кишок
Митник Іван Якович, 9 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.05.1933 р., від серце-
вої слабкості
Митник Катерина Григорівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.08.1933 р., 
від катару кишок
Митник Марина Іванівна, 50 р., 
українка, соцстан не вказано, 
26.04.1933 р., від шлунково-киш-
кового катару і вади серця
Митник Мотрона Павлівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.03.1933 р., від катару кишок
Митник Петро Якович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.05.1933 р., від старечого ма-
разму
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Митник Степан Петрович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миць Захарій Григорович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Міщенко Денис Олексійо-
вич, 67 р., українець, селянин, 
19.04.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Міщенко Ілля Олексійович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.08.1933 р., від дистрофії
Міщенко Овксентій Олексійо-
вич, 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.04.1933 р., 
від старечого виснаження
Міщенко Олексій Романович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
01.05.1933 р., від дистрофії
Міщенко Тетяна Якимівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.08.1933 р., від старе-
чого маразму
Мороз Микита Григорович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.08.1932 р., від урод-
женої слабкості
Мусієнко Лариса Андріївна, 
1 р., національність не вказа-
но, дитина робітника радгоспу, 
26.09.1932 р., від запалення ле-
генів
Мухін Петро Григорович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.03.1933 р., від старечого ма-
разму
М’ясова Анастасія, 6 р., укра-
їнка, вихованець дитбудинку, 
25.09.1932 р., від запалення ки-
шок
Нагорна Парасковія Василівна, 
76 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.03.1933 р., від ста-
рості
Нагорний Григорій Вікторович, 
4 р., українець, вихованець дит-
будинку, 23.06.1933 р., від катару 
кишок
Нагорний Федір Єгорович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 31.10.1933 р., від катару 
горла
Нагорний Федір Петрович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
14.03.1933 р., від старечого вис-
наження

Назар Надія Омелянівна, 33 р., 
українка, селянка, 05.02.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Нардід Максим Лаврентійович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Нардід Степан Лаврентійович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., від катару кишок
Неграш Євген Іванович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
14.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Некрасов Олександр, 7 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
28.08.1932 р., від запалення ле-
генів
Несвятипаска Сергій Антоно-
вич, 7 р., українець, вихованець 
дитбудинку, 13.07.1933 р., від ка-
тару кишок
Новицький Олексій Матвійо-
вич, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 15.04.1933 р., 
від старечого маразму
Олійник Борис Дмитро-
вич, 27 р., українець, селянин, 
22.03.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Олійник Михайло Єгоро-
вич, 1 р., українець, дитина, 
09.01.1933 р., від крупу
Олійник Парасковія Антонівна, 
80 р., національність не вказано, 
селянка, 18.05.1932 р., від старе-
чого маразму
Олійник Пелагія Севастянів-
на, 37 р., українка, селянка, 
17.01.1933 р., від падучої
Олійник Петро Павлович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.02.1933 р., від старечої слаб-
кості
Онопченко Володимир Де-
мидович, 42 р., українець, член 
колгоспу, 24.08.1933 р., від вади 
серця та хронічного запалення 
легенів
Остапенко Ганна, 7 р., укра-
їнка, вихованець дитбудинку, 
14.06.1933 р., від катару кишок
Папуця Анастасія Василівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Папуця Василь Іванович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 14.11.1932 р., від запа-
лення легенів після кору

Папуця Віра Макарівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
29.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Папуця Ганна Денисівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Папуця Ганна Миколаївна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Папуця Григорій Захарович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.07.1932 р., від заворо-
ту кишок
Папуця Дмитро Савович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Папуця Захар Іванович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
18.11.1933 р., від раку шлунка
Папуця Катерина Тихонів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
25.06.1933 р., від катару кишок
Папуця Марія Миколаївна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.05.1933 р., від катару 
кишок
Папуця Марія Омелянівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.07.1933 р., від старе-
чого маразму
Папуця Михайло Макарович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
29.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Папуця Михайло Петрович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від слабкості серця
Папуця Мотрона, 83 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
10.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Папуця Олексій Іванович, 1 р., 
українець, дитина, 13.02.1933 р., 
від дитячої еклампсії
Папуця Петро Петрович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Папуця Федір Андрійович, 41 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.06.1933 р., від гострого запа-
лення кишково-шлункового тракту
Папуця Федір Матвійович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., від старе-
чого маразму
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Пелих Ганна Олексіївна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.05.1933 р., від запа-
лення легенів
Пелих Давид Семенович, 21 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.09.1933 р., від катару кишок
Пелих Захарій Іванович, 90 р., 
українець, селянин, 15.03.1933 р., 
від старечого виснаження
Пелих Ілля Дмитрович, 55 р., 
українець, селянин, 26.03.1932 р., 
від крупозного запалення легенів
Пелих Кирило Юдович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.05.1933 р., від крововиливу 
в мозок
Пелих Максим Герасимович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
29.06.1933 р., від катару кишок
Пелих Марія Захарівна, 52 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
31.07.1933 р., від вади серця
Пелих Марія Петрівна, 75 р., 
українка, селянка, 10.07.1933 р., 
від старості
Пелих Парасковія Андріїв-
на, 25 р., українка, селянка, 
02.02.1932 р., від запалення сер-
ця
Пелих Прокіп Юдович, 70 р., 
українець, селянин, 10.03.1932 р., 
від катару шлунка
Пелих Раїса Прокопівна, 1 р., 
українка, дитина, 29.04.1933 р., 
від запалення легенів
Пелих Самсон Юдович, 76 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.02.1933 р., від запалення ле-
генів 
Пелих Текля Лук’янівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Пелих Уляна Михайлівна, 81 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.02.1933 р., від старечого ма-
разму
Перепелиця Василь Васильо-
вич, 82 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 25.11.1932 р., 
від старечої слабкості
Перепелиця Григорій Якимо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.09.1933 р., від катару 
кишок
Перепелиця Омелян Васильо-
вич, 57 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.05.1933 р., від ви-
сипного тифу

Перепилиця Ганна Василівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від вади серця
Перепилиця Меланія Микола-
ївна, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 08.05.1933 р., від катару 
кишок
Перепилиця Микита Максимо-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 06.05.1933 р., від вади серця
Петренко Іван, 12 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
11.07.1933 р., від катару кишок
Петренко Іван Ілліч, 1 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
14.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Петренко Мавра Олексіїв-
на, 60 р., українка, селянка, 
29.03.1933 р., від старечого вис-
наження
Петренко Надія Петрівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.03.1933 р., від старечого вис-
наження
Петренко Ольга, 22 р., українка, 
член колгоспу, 06.05.1933 р., по-
вісилася
Пікало Антоніна Степанівна, 
9 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., 
від катару кишок
Пікало Захар Леонтійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., від катару кишок
Пікало Ілля Іванович, 52 р., 
українець, селянин, 17.03.1933 р., 
від туберкульозу легенів та інших 
органів
Пікало Марія Петрівна, 26 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
28.10.1933 р., від запалення ле-
генів
Пікало Микола Степанович, 
2 тижні, українець, дитина, 
01.04.1932 р., від туберкульозу 
кишок і рахіту
Пікало Парасковія Кирилівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.03.1933 р., від старе-
чого виснаження
Пікало Федір Степанович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 21.05.1933 р., від катару 
кишок
Подорожко Андрій Гнатович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
16.04.1933 р., від катару кишок

Подорожко Іван Гнатович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., від катару кишок
Подорожко Гнат Антонович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
07.03.1933 р., від старості
Подорожко Катерина Петрівна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.03.1933 р., від гастро-
ентериту
Пожарський Сергій, 11 р., укра-
їнець, вихованець дитбудинку, 
19.07.1933 р., від катару кишок
Попов Олександр Григорович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.08.1932 р., 
від запалення кишок
Пугач Дмитро Омелянович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
14.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Пугач Іван Сергійович, 27 р., 
українець, член колгоспу, 
06.07.1933 р., загинув під час ава-
рії автобуса
Пугач Раїса Іванівна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
04.07.1933 р., від катару кишок
П’яниця Іван Павлович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1932 р., від запа-
лення легенів після кору
П’яниця Парасковія Яківна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від дистрофії
Решетняк Григорій Дмитрович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від вади 
серця
Ришкін Василь Захарович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.06.1933 р., від старо-
сті
Ришкін Єгор Кузьмич, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.06.1933 р., від катару кишок
Ришкін Кузьма Юхимович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від старо-
сті
Ришкін Леонтій Власович, 90 р., 
українець, селянин, 04.06.1932 р., 
від старечого виснаження
Ришкін Михайло Леонтійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.03.1933 р., від вади 
серця
Ришкіна Дарія Леонтіївна, 35 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.03.1933 р., від вади серця
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Ришкіна Клавдія Миколаївна, 
1 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
17.08.1932 р., від катару шлунка 
та кишок
Ришкіна Надія Тимофіївна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.07.1933 р., від вади 
серця
Романенко Павло, 46 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
07.04.1933 р., від паралічу
Романченко Яків Іванович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
23.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Сагоцька Текля Іллівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.04.1933 р., від старечого вис-
наження
Самойлова Марія Михайлівна, 
1 р., українка, дитина службовця 
МТС, 11.09.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Севан Іван Степанович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Севастянов Олександр Антоно-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.08.1932 р., від тубер-
кульозу
Селиванов Михайло Маркович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Селиванова Надія Михайлівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., 
від катару кишок
Селиванова Наталія Ми-
хайлівна, 9 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
18.05.1933 р., від катару кишок
Селиванова Орина Іллів-
на, 67 р., українка, селянка, 
02.04.1932 р., від старечої немочі
Семенець Домнікія Семе-
нівна, 90 р., українка, селянка, 
26.12.1932 р., від старечого ма-
разму
Семенець Іван Олександрович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.06.1933 р., 
від дистрофії
Семенець Марія Олександрів-
на, 18 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.09.1933 р., від дис-
трофії

Сидоренко Віра Степанівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 28.04.1933 р., від катару 
кишок
Сидоренко Кузьма Андрійович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Сидоренко Марія Дмитрівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 23.11.1932 р., 
від запалення легенів 
Сидоренко Наталія Сергіївна, 
13 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.04.1933 р., 
від катару кишок
Сидоренко Олексій Сергійович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.04.1933 р., від катару 
кишок
Сидоренко Петро Кузьмич, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.10.1932 р., від га-
строентериту
Сидоренко Степан Сергійович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Сидоренко Текля Федорів-
на, 60 р., українка, селянка, 
19.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Сидоренко Яків Степанович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1933 р., від катару 
кишок
Сизон Меланія Антонівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.04.1933 р., від катару 
кишок
Сизон Пелагія Іванівна, 85 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Соколовська Юлія Олексан-
дрівна, 80 р., українка, селянка-
одно осібниця, 20.03.1933 р., 
від старечого маразму
Солодовник Іван Васильович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.05.1933 р., від вади 
серця
Солодовник Іван Якович, 7 міс., 
українець, дитина, 13.05.1932 р., 
від гострого запалення кишок
Солодовник Самсон Васильо-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 09.04.1933 р., від вади серця

Солодовник Яків Євтихійович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.07.1933 р., від тубер-
кульозу
Соляник Уляна Максимівна, 
48 р., національність не вка-
зано, селянка-одно осібниця, 
16.07.1932 р., від катару шлунка 
та кишок
Сорока Єгор, 7 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
10.10.1932 р., від ускладнення 
на легені після кору
Сорока Іван, 9 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
25.04.1933 р., від катару кишок
Сорока Уляна Дмитрівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.11.1933 р., від старечого 
 виснаження
Сотник Микола, 7 р., украї-
нець, вихованець дитбудинку, 
03.08.1933 р., від катару кишок
Стеблянка Мотрона Денисівна, 
20 р., національність не вказано, 
селянка, 07.06.1932 р., від тубер-
кульозу
Стинкевська Антоніна Гри-
горівна, 8 р., українка, дитина, 
21.07.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Стрібний Володимир Ми-
китович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
06.07.1932 р., від гастроентериту
Стрібний Костянтин Андрійо-
вич, 78 р., українець, селянин-
одно осібник, 09.02.1933 р., 
від старечого виснаження
Стрібний Микита Павлович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.11.1933 р., від катару 
кишок після малярії 
Стріляна Ганна Євдокимівна, 
65 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.03.1933 р., 
від старечого маразму
Стріляний Григорій Олексійо-
вич, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 28.04.1933 р., 
від старечого маразму
Тараненко Володимир Федо-
рович, 1 р., українець, дитина, 
29.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Тараненко Іван Денисович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
21.02.1933 р., від туберкульозу
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Тараненко Катерина Прокопів-
на, 3 р., українка, на утриманні 
дитясел, 24.09.1933 р., від дис-
трофії
Ткачов Гнат Григорович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від дистрофії
Ткачов Дмитро Леонтійович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Ткачов Іван Степанович, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., від рожі
Ткачов Леонтій Іванович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від старості
Ткачов Павло Степанович, 10 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
03.05.1933 р., від катару кишок
Ткачов Степан Федосійо-
вич, 36 р., українець, селянин, 
04.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Ткачова Галина Дмитрівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.05.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Ткачова Марія Антонівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від старості
Ткачова Орина Артемівна, 27 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
07.06.1933 р., від катару кишок
Ткачова Софія Олексіївна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.04.1933 р., від старечого вис-
наження
Ткачова Уляна Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
28.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Токар Марія Олексіївна, 80 р., 
українка, селянка, 02.01.1932 р., 
від старечого маразму
Томко Борис Андрійович, 
10 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Томко Ганна Марківна, 30 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
14.05.1933 р., від вади серця
Томко Євдокія Мусіївна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., від слаб-
кості серця

Томко Іван Мусійович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.05.1933 р., від слаб-
кості серця
Томко Катерина Федорівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.03.1933 р., 
від гастроентериту
Томко Марія Василівна, 80 р., 
національність не вказано, се-
лянка, 18.06.1932 р., від старечої 
слабкості та хронічного катару 
шлунка
Томко Марко Васильович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Томко Мусій Лук’янович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., від слабкості серця
Томко Павло Мусійович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.04.1933 р., від шлун-
ково-кишкового виснаження
Томко Петро Євгенович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
11.06.1933 р., від катару кишок
Томко Петро Семенович, 
8 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від катару кишок
Томко Текля Федорівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Томко Устина Никонівна, 
67 р., українка, член колгоспу, 
26.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Томко Яків Лук’янович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Трембак Андрій Архипович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., від запалення ле-
генів
Трембак Архип Михайлович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від дистрофії
Трембак Василь Михайлович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.04.1933 р., 
від катару кишок
Трембак Василь Михайло-
вич, 65 р., українець, селянин, 
04.03.1933 р., від старечого ма-
разму
Трембак Василь Тихонович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.06.1933 р., від дистрофії

Трембак Ганна Іванівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.07.1933 р., від катару кишок
Трембак Ганна Максимівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.04.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Григорій Тихонович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.06.1933 р., від дистрофії
Трембак Євдокія Архипівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.06.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Євдокія Григорівна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
11.12.1933 р., від висипного тифу
Трембак Єгор Іванович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Трембак Єгор Якович, 19 р., 
українець, член колгоспу, 
24.07.1933 р., від кахексії
Трембак Зінаїда Олексіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 13.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Трембак Іван Григорович, 
8 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., від катару кишок
Трембак Іван Семенович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Трембак Іван Федорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Трембак Калістрат Якович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
25.03.1933 р., від старості
Трембак Катерина Касянівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
27.09.1933 р., від вади серця 
Трембак Кирило Маркович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
29.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Трембак Клавдія Григорівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 12.11.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Максим Пилипович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Максим Семено-
вич, 68 р., українець, селянин, 
04.03.1932 р., від вади серця
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Трембак Марина, 12 р., укра-
їнка, вихованець дитбудинку, 
08.07.1933 р., від катару кишок
Трембак Марія Василівна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
04.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Трембак Марія Степанівна, 
20 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Трембак Меланія Тихонівна, 
6 міс., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
27.07.1932 р., від проносу
Трембак Микола Іванович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Трембак Михайло Миколайо-
вич, 6 р., українець, на утриманні 
дитясел, 03.07.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Михайло Михайлович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 14.05.1933 р., від катару 
кишок
Трембак Олександр Севастя-
нович, 30 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Трембак Орина Іванівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Трембак Павло Григорович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.02.1933 р., від старе-
чого виснаження
Трембак Павло Іванович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.06.1933 р., від дис-
трофії
Трембак Петро Артемович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Трембак Тимофій Тихонович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.06.1933 р., 
від дистрофії
Трембак Федосія Антонівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Трембак Федот Потапо-
вич, 35 р., українець, селянин, 
19.05.1933 р., від запалення ле-
генів

Трембак Харитина Сергіївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Трембак Яків Маркович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів та інших органів
Трембак Яків Михайлович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Троценко Ганна Наумівна, 15 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1933 р., від катару 
кишок
Троценко Дмитро Наумович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., 
від катару кишок
Троценко Іван Наумович, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1933 р., від катару 
кишок
Троценко Митрофан Наумович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., 
від катару кишок
Троценко Наум Омелянович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Троценко Сергій Олексійович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., від ревма-
тизму
Тюпало Марія Федорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.05.1933 р., від дистрофії
Удка Віра Трохимівна, 6 міс., 
національність не вказано, дити-
на, 04.06.1932 р., від запалення 
легенів після кору
Удка Парасковія Іванівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.04.1933 р., від старечого ма-
разму
Фалько Марія Матвіївна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
21.06.1933 р., від вади серця
Фелюк Ганна Максимівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.06.1933 р., від катару 
кишок
Фелюк Ольга Максимівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.06.1933 р., від катару 
кишок

Хиленко Раїса Йосипівна, 2 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 09.10.1933 р., від рахіту
Хірхель Дарія Григорівна, 65 р., 
українка, селянка, 26.12.1932 р., 
від старечого виснаження
Хірхель Іван Якович, 3 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.04.1933 р., від дис-
трофії
Хірхель Кирило Йосипович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., від старе-
чого виснаження
Хірхель Надія Андріївна, 17 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 05.09.1932 р., від запа-
лення легенів
Хірхель Павло Йосипович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.07.1933 р., від вади серця
Хірхель Степан Якович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.04.1933 р., від дис-
трофії
Хірхель Яків Кирилович, 35 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.04.1933 р., від дистрофії
Хірхель Яків Якович, 7 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.04.1933 р., від дис-
трофії
Цвєтаєв Ілля Леонтійович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Цвєтаєв Петро Ілліч, 4 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 28.03.1933 р., від катару 
кишок
Цвєтаєва Ганна Федорівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.06.1933 р., від катару 
кишок
Цвєтаєва Зінаїда Федорівна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.06.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Цвєтаєва Марія Федорівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., 
від слабкості серця
Цвєтаєва Орина Іванівна, 37 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Черемухіна Марія Романів-
на, 75 р., українка, селянка, 
22.02.1932 р., від запалення ле-
генів
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Шевельова Оксана Кузьмівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Шепенко Данило Кузьмич, 
58 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Шкіль Антип Васильович, 76 р., 
українець, селянин, 04.03.1933 р., 
від старості
Шкіль Варвара Аврамівна, 5 р., 
українка, дитина, 26.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шкіль Марія Костянтинівна, 
38 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.02.1933 р., від запа-
лення легенів 
Шкіль Орина Іванівна, 75 р., 
українка, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від старості
Шляхов Костянтин Петрович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Шляхов Максим Микитович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., від вади серця
Шляхов Микола Павло-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
25.04.1932 р., від шлункової хво-
роби
Шляхов Михайло Якович, 7 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.03.1933 р., від запа-
лення легенів 

Шляхов Никанор Никифорович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від старості
Шляхов Петро Андрійо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
01.02.1932 р., від уродженої слаб-
кості
Шляхов Порфирій Федорович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.03.1933 р., від старо-
сті
Шляхов Степан Романо-
вич, 8 міс., українець, дитина, 
06.06.1932 р., від кашлюку
Шляхов Трохим Федорович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від старе-
чого маразму
Шляхова Агафія Іванівна, 67 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.07.1933 р., від старечого ма-
разму
Шляхова Анастасія Максимів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 11.04.1933 р., від катару 
кишок
Шляхова Варвара Кузьмів-
на, 15 р., українка, дитина, 
18.02.1933 р., від грипу
Шляхова Марина Пилипівна, 
70 р., національність не вказано, 
селянка, 09.06.1932 р., від запа-
лення легенів
Шляхова Марія Павлівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.12.1933 р., від запалення ле-
генів

Шляхова Марія Степанівна, 
9 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.06.1933 р., 
від катару кишок
Шляхова Надія Тимофіївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від старечого ма-
разму
Штанкевський Гнат Йосипович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 31.03.1933 р., від старе-
чого виснаження
Шулякіна Пелагія Іванівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.06.1933 р., від ста-
рості
Яремин Віктор Олександро-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
10.02.1932 р., від немовлячого
Яремина Мотрона Павлів-
на, 2 р., українка, дитина, 
03.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прізвище не вказане, Андрій, 
6 р., українець, вихованець дит-
будинку, 27.04.1933 р., від катару 
кишок
Прізвище нерозбірливе, Іван, 
7 р., українець, вихованець дитбу-
динку, 07.10.1932 р., від усклад-
нення на легені після кору
Прізвище нерозбірливе, Ми-
кола, 6 р., українець, вихованець 
дитбудинку, 08.07.1933 р., від ка-
тару кишок

Смородьківська сільська рада

село Смородьківка
та населені пункти Велика Шапківка, Дисківка, Пономарівка, Притиківка 

(на 1932–1933 рр. Смородьківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 15 за 1932 р., справа № 44 за 1933 р.).

Бабак Дмитро Федорович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., від старості
Бабак Олександр Денисович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.11.1933 р., від рахіту
Бицань Улита Василівна, 
67 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., від старості
Бицань Борис Павлович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.04.1933 р., від застуди
Бицань Ганна Павлівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.06.1933 р., від туберкульозу

Бицань Ганна Тимофіївна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
05.06.1933 р., від вади серця
Бицань Горпина Яківна, 68 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.07.1933 р., від старості
Бицань Михайло Олексійович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.04.1933 р., від застуди
Боженко Єгор Дмитрович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., від старості
Боженко Павло Дмитрович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
30.06.1933 р., від старості

Бондар Віктор Іванович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.05.1933 р., від кору
Бондаренко Андрій Петрович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бондаренко Андріян Іванович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.04.1932 р., від старо-
сті
Бондаренко Віра Петрівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 03.07.1933 р., від без-
білкового набряку
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Бондаренко Володимир Івано-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.04.1933 р., від засту-
ди
Бондаренко Ганна Андріївна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Григорій Іванович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 28.05.1933 р., від застуди
Бондаренко Емма [Іванівна], 
35 р., українка, член колгоспу, 
25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Іван Петрович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Бондаренко Лідія Андрі-
ївна, 5 р., українка, дитина, 
30.04.1933 р., від туберкульозу
Бондаренко Марія Єгорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.04.1933 р., від кашлюку
Бондаренко Марія Іванівна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Марія Семенівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бондаренко Микола Максимо-
вич, 50 р., українець, член колгос-
пу, 30.04.1933 р., від застуди
Бондаренко Микола Петрович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Бондаренко Митрофан Оста-
пович, 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.02.1932 р., від ту-
беркульозу
Бондаренко Надія Петрівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бондаренко Олександр Пе-
трович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
18.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Бондаренко Олександра 
Григорівна, 60 р., національ-
ність не вказано, член колгоспу, 
16.01.1932 р., від старості

Бондаренко Олександра Єф-
ремівна, 29 р., українка, член 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Олександра Опа-
насівна, 9 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 15.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Бондаренко Олексій Романо-
вич, 38 р., українець, член колгос-
пу, 06.03.1933 р., від туберкульозу
Бондаренко Ольга Іванівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 21.05.1932 р., від опуху
Бондаренко Ольга Петрівна, 
2 р., українка, дитина кустаря, 
03.04.1933 р., від застуди
Бондаренко Парфен Іванович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
27.10.1932 р., від раку шлунка
Бондаренко Протас Савелійо-
вич, 56 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.05.1933 р., від ту-
беркульозу
Бондаренко Текля Данилівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
15.08.1932 р., від старості
Бондаренко Улита Прохорівна, 
28 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 18.03.1933 р., від тубер-
кульозу
Бондаренко Улита Трохимівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.02.1932 р., від тубер-
кульозу
Бондаренко Харитина Василів-
на, 80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.04.1933 р., від ста-
рості
Бондаренко Христина Ан-
дріянівна, 50 р., національ-
ність не вказано, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Борисенко Анастасія Іванівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.03.1933 р., від ста-
рості
Борисенко Антон Миколайо-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.12.1932 р., від запа-
лення легенів
Борисенко Ганна Йосипівна, 
29 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.02.1932 р., збита 
потягом
Борисенко Григорій Семено-
вич, 18 р., українець, член колгос-
пу, 24.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Борисенко Дмитро Тимофійо-
вич, 52 р., українець, член колгос-
пу, 03.03.1933 р., від туберкульозу
Борисенко Микола Семенович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., від туберкульозу
Борисенко Олександр Семе-
нович, 13 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 26.03.1933 р., 
від дизентерії
Борисенко Павло Тимофійо-
вич, 43 р., українець, член колгос-
пу, 21.04.1933 р., від туберкульозу
Борисенко Петро Васильович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 12.10.1932 р., від кору
Борисенко Семен Васильович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бредченко Данило Петрович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бредченко Іван Петрович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від старості
Весич Павло Іванович, 74 р., 
українець, член колгоспу, 
02.12.1932 р., від запалення ни-
рок
Водоп’янов Семен Якович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., від старо-
сті
Воронько Микола Сидорович, 
15 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Воронько Ольга Сидорівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Воронько Сидір Архипович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Воронько Тетяна Сидорівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.07.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Гейда Лариса Дмитрівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Григоров Віктор Григорович, 
1 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., від кашлюку
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Григоров Володимир Аврамо-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.04.1932 р., від запа-
лення легенів
Григоров Іван Арсенович, 31 р., 
національність не вказано, селя-
нин, 10.05.1933 р., від туберку-
льозу
Григоров Іван Федотович, 52 р., 
українець, робітник на залізниці, 
21.10.1933 р., від старості
Григоров Ілля Кузьмич, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.04.1933 р., від старості
Григоров Микола Павлович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Олександр Іванович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Павло Кузьмич, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.06.1933 р., від старості
Григоров Петро Іванович, 14 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Прокіп Ларіонович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.02.1932 р., 
від тифу
Григоров Тимофій Арсенович, 
21 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 18.05.1933 р., 
від туберкульозу
Григоров Федір Михайлович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.02.1933 р., від затис-
нення грижі
Григорова Валентина Ми-
колаївна, 1 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Григорова Ганна Йосипівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.07.1933 р., від ста-
рості
Григорова Ганна Миколаївна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
11.11.1932 р., від старості
Григорова Зоя Іванівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 13.01.1933 р., від грипу
Григорова Катерина Данилів-
на, 48 р., українка, член колгоспу, 
24.07.1933 р., від туберкульозу

Григорова Клавдія Павлівна, 
17 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Марина Антонівна, 
73 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.11.1932 р., від ста-
рості
Григорова Марфа Кирилівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гринь Олена Овксентіївна, 78 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.04.1933 р., від старості
Гринь Пилип Омелянович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.04.1933 р., від старості
Гриценко Іван Микитович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гриценко Макар Пантелійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1933 р., від старості
Даниленко Олександра Тихо-
нівна, 19 р., українка, селянка-
одно осібниця, 28.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Даниленко Охрім Леонтійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1933 р., від туберкульозу
Даниленко Софія Юхимівна, 
86 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 27.05.1932 р., від ста-
рості
Даниленко Устина Василівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від старості
Дереповська Марія Іванівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 15.08.1932 р., від не-
мовлячого
Дмитренко Василь Омеляно-
вич, 76 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.04.1933 р., 
від старості
Дмитренко Дорофій Олексійо-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 08.05.1933 р., від застуди
Дмитренко Михайло Іванович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 12.02.1933 р., від запален-
ня легенів
Дмитренко Раїса Йосипівна, 
5 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.12.1932 р., 
від скарлатини

Дробах Дмитро Григорович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., від застуди
Дробах Карпо Тимофійович, 
48 р., українець, робітник на за-
лізниці, 22.06.1933 р., від тубер-
кульозу
Жорниченко Віра Миколаївна, 
10 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.03.1933 р., від застуди
Жорниченко Ганна Пимонівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
30.09.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності
Жорниченко Дмитро Улянович, 
31 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Жорниченко Захар Назарович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від старості
Жорниченко Іван Семенович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 09.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Жорниченко Катерина Ла-
ріонівна, 5 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Жорниченко Лідія Семенівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 07.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Жорниченко Марія Миколаївна, 
34 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Жорниченко Марія Семенівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 11.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Жорниченко Микола Костян-
тинович, 9 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 12.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Жорниченко Надія Кирилівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.11.1933 р., від черевно-
го тифу
Жорниченко Назар Григорович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
02.02.1932 р., від старості
Жорниченко Оксана Єгорівна, 
59 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від старості
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Жорниченко Олександра 
Семенівна, 6 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Жорниченко Олексій Ларі-
онович, 3 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
20.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Жорниченко Опанас Мусі-
йович, 62 р., національність 
не вказано, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від дизентерії
Жорниченко Семен Кіндрато-
вич, 35 р., українець, селянин-
одно осібник, 28.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Жорниченко Тетяна Семенівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Жорниченко Уляна Мусіївна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.07.1933 р., від ста-
рості
Зайченко Олексій Михайлович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.06.1933 р., від опуху
Зайченко Пелагія Іудівна, 
72 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від старості
Іващенко Агафія Юхимівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
05.09.1933 р., від старості
Іващенко Гнат Сергійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1933 р., від старості
Іващенко Никифор Юрійович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Іващенко Олексій [Іванович], 
63 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., від старості
Карпов Іван Іванович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карпова Олександра Володи-
мирівна, 6 р., українка, дитина 
робітника залізниці, 25.11.1932 р., 
від скарлатини
Кияшко Іван Денисович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1932 р., від запалення ни-
рок
Ківшар Микола Сергійович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.12.1932 р., від застуди

Клочко Пелагія Тимофіївна, 
86 р., українка, службовець, 
20.04.1933 р., від старості
Клочко Сергій Демидович, 
63 р., національність не вказа-
но, член колгоспу, 22.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Копатієнко Антон Пилипович, 
15 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Копатієнко Микола Пилипович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Копатієнко Парасковія Іванів-
на, 75 р., українка, член колгоспу, 
08.05.1933 р., від старості
Копатієнко Тетяна Пилипівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Курило Василь Ілліч, вік не вка-
зано, українець, дитина члена 
колгоспу, 06.11.1933 р., від запа-
лення легенів
Курило Марина Іванівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
02.01.1932 р., від старості
Курило Микола Ілліч, 2 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
09.08.1933 р., від туберкульозу
Курило Опанас Савелійович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1932 р., від старості
Курило Павло Семенович, 62 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.03.1933 р., від туберкульозу
Лебединська Варвара Олексіїв-
на, 35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.03.1932 р., від тифу
Лебединська Катерина Пе-
трівна, 1 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
20.08.1933 р., від дизентерії
Лебединська Клавдія Гри-
горівна, 2 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
05.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лебединська Харитина Семе-
нівна, 72 р., українка, селянка-
одно осібниця, 18.11.1933 р., 
від старості
Лебединський Костянтин Олек-
сійович, 19 р., українець, член 
колгоспу, 03.09.1933 р., від без-
білкового набряку

Лебединський Петро Вікторо-
вич, 33 р., українець, член колгос-
пу, 20.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лебідь Василь Семенович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.02.1933 р., від скарлатини
Лебідь Наталія Семенівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.02.1933 р., від скарлатини
Лутай Володимир Леонтійович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.05.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Лутай Гнат Сергійович, 33 р., 
українець, член колгоспу, 
27.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лутай Дмитро Леонтійович, 
9 р., національність не вка-
зано, дитина члена колгоспу, 
22.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лутай Іван Гнатович, 14 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лутай Костянтин Іванович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лутай Любов Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.11.1932 р., від каш-
люку
Лутай Марія Миколаївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1933 р., від застуди
Лутай Микола Олексійович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лутай Олександра Олексан-
дрівна, 41 р., українка, член 
колгоспу, 01.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лутай Петро Гнатович, 10 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
19.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ляшенко Ганна Несторівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Мараховська Галина Павлів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 21.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Мараховська Ганна Григорівна, 
7 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 22.03.1933 р., від паралічу
Мараховський Андрій Костян-
тинович, 50 р., українець, член 
колгоспу, 01.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мараховський Іван Григорович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Михайлик Олексій Данилович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
03.08.1932 р., від старості
Михайлюк Дмитро Данилович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
18.01.1933 р., від старості
Молчанова Текля Север’янів-
на, 39 р., українка, член колгоспу, 
07.03.1932 р., від туберкульозу
Молчанова Тетяна Федорівна, 
76 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 27.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мулявка Федір Денисович, 
76 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.12.1932 р., від старо-
сті
Наконечна Ганна Петрівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Наконечний Михайло Дмитро-
вич, 68 р., українець, член колгос-
пу, 14.07.1933 р., від старості
Нечволод Василь Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Опарин Влас Наумович, 76 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.05.1933 р., від застуди
Опарин Петро Власович, 20 р., 
українець, робітник, 26.10.1932 р., 
повісився
Осика Іван Павлович, 2 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., від застуди
Осика Микола Павлович, 3 р., 
національність не вказано, дити-
на члена колгоспу, 15.03.1933 р., 
від тифу
Осика Олексій Павлович, 10 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пащенко Архип Йосипович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., від старості

Платановська Марія Мико-
лаївна, 1 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
22.04.1932 р., від дизентерії
Платановський Юхим Федото-
вич, 73 р., українець, селянин-
одно осібник, 29.03.1932 р., від за-
студи
Птиця Митрофан Єлисейович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1932 р., від завороту кишок
Птиця Олександра Романівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
08.01.1933 р., від туберкульозу
Птиця Петро Трохимович, 14 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Птиця Трохим Данилович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Святаш Володимир Петрович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Святаш Ганна Дмитрівна, 
78 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від старості
Святаш Данило Олександро-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 07.04.1933 р., від старості
Святаш Іван Петрович, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Святаш Катерина Петрівна, 
11 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Святаш Марина Олексіївна, 
73 р., українка, член колгоспу, 
15.09.1933 р., від старості
Святаш Петро Данилович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Севастянов Капітон Васильо-
вич, 74 р., українець, член колгос-
пу, 03.06.1933 р., від старості
Севастянов Кузьма Васильо-
вич, 75 р., українець, член колгос-
пу, 24.04.1933 р., від старості
Севастянов Овксентій Васильо-
вич, 78 р., українець, член колгос-
пу, 03.06.1933 р., від старості
Сергієнко Іван Васильович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
13.04.1933 р., від застуди

Сидоренко Василь Семенович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сидоренко Ганна Василівна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сидоренко Григорій Кузьмич, 
26 р., українець, безробітний, 
17.04.1933 р., від туберкульозу
Сидоренко Марія Василівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сидоренко Марія Павлівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сидоренко Михайло Васильо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Сидоренко Наталія Василів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сидоренко Олександра Макси-
мівна, 18 р., українка, селянка-
одно осібниця, 14.02.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Сидоренко Пилип Васильович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., від старості
Сидоренко Тетяна Михайлівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від старості
Сидоренко Федір Дорофійо-
вич, 12 р., українець, дитина 
робітника ХТЗ, 13.12.1932 р., 
від скарлатини
Сидоренко Яків Кузьмич, 
37 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сидорин Захар Овксентійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від старості
Сизонова Олександра Ми-
колаївна, 10 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
14.12.1932 р., від грипу
Скрипка Пелагія Іванівна, 33 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Телюх Василь Петрович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.05.1933 р., від засту-
ди
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Телюх Віра Григорівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., від кашлюку
Телюх Володимир Петрович, 
5 р., національність не вказано, 
дитина, 22.05.1933 р., від застуди
Телюх Григорій Гордійович, 
52 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Телюх Дмитро Петрович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Телюх Катерина Василівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1932 р., від туберкульозу
Телюх Костянтин Іванович, 
28 р., національність не вказано, 
член колгоспу, 11.04.1933 р., вби-
то потягом
Телюх Любов Григорівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., від кашлюку
Телюх Наталія Климівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.02.1932 р., від туберкульозу
Телюх Олександра Дмитрівна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.03.1932 р., від кашлюку
Телюх Олексій Григорович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Телюх Ольга Дмитрівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.03.1933 р., від застуди
Телюх Парасковія Григорівна, 
14 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Телюх Софія Григорівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
09.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Тимко Михайло Кузьмич, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Михайло Микитович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 14.11.1933 р., від кору
Ткаченко Віра Сергіївна, 10 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 29.03.1933 р., від засту-
ди
Ткаченко Іван Павлович, 23 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.07.1933 р., від застуди

Ткаченко Марія Петрівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., від засту-
ди
Токар Гордій Павлович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.02.1932 р., від старості
Удовик Єгор Іванович, 3 р., 
українець, дитина робітника за-
лізниці, 14.05.1932 р., від хвороби 
шлунка
Удовик Марія Іванівна, 2 р., на-
ціональність не вказано, дитина 
робітника залізниці, 21.05.1933 р., 
від туберкульозу
Удовик Михайло Овксен-
тійович, вік не вказано, украї-
нець, службовець на залізниці, 
30.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Фінько Михайло Степанович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.04.1932 р.,  
вбито по-звірячому
Фінько Олексій Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.04.1933 р., від застуди
Фінько Тетяна Петрівна, 38 р., 
українка, робітниця птахорадгос-
пу, 16.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Фінько Федот Юхимович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.05.1933 р., від застуди
Чернов Степан Єгорович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
25.02.1933 р., від туберкульозу
Чернушенко Віра Павлівна, 
6 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чернушенко Галина Єгорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.05.1933 р., від запален-
ня легенів
Чернушенко Горпина Пилипів-
на, 42 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.07.1933 р., від тифу
Чернушенко Жанна Семенів-
на, 4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 28.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чернушенко Іван Григорович, 
6 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 08.07.1933 р., від тифу
Чернушенко Лідія Григорівна, 
2 тижні, українка, дитина робітни-
ка залізниці, 11.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Чернушенко Марія Пилипівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1932 р., від септичного 
аборту
Чернушенко Наум Данилович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чернушенко Павло Олексі-
йович, 8 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
30.03.1932 р., внаслідок щеплен-
ня від віспи
Чернушенко Петро Григоро-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чернушенко Устина Полікарпів-
на, 78 р., українка, член колгоспу, 
08.06.1933 р., від старості
Чубенко Володимир Авра-
мович, 5 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чубенко Надія Романівна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.05.1933 р., від застуди
Шапка Варвара Платонівна, 
13 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.07.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Шапка Василь Григорович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
25.05.1933 р., від туберкульозу
Шапка Василь Платонович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
29.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Віктор Єгорович, 
вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
21.11.1932 р., від дизентерії
Шапка Ганна Федорівна, 54 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Горпина Микитівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
30.01.1932 р., померла пологами
Шапка Григорій Петрович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.04.1933 р., від застуди
Шапка Денис Кирилович, 62 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.04.1932 р., від запалення ни-
рок
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Шапка Євдокія Потапівна, 26 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Іван Порфирович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Катерина Миколаївна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.08.1932 р., від немовля-
чого
Шапка Леонід Федорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
20.06.1932 р., від туберкульозу
Шапка Микола Іванович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.11.1933 р., від дизентерії
Шапка Михайло Якович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Надія Платонівна, 14 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку

Шапка Оксана Іванівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
12.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Оксана Яківна, 48 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Олександра Іванівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.04.1933 р., від туберку-
льозу
Шапка Олексій Григорович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
19.04.1933 р., від туберкульозу
Шапка Олексій Платонович, 
11 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Шапка Парфеній Іванович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.03.1933 р., від старості
Шапка Пелагія Потапівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шапка Платон Мартинович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від застуди

Шапка Потап Іванович, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шапка Уляна Кузьмівна, 56 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
28.04.1933 р., від туберкульозу
Шапка Федір Петрович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від туберкульозу
Шапка Федір Платонович, 6 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шевченко Іван Іванович, 47 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шевченко Микола Климович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.04.1933 р., від старості
Шевченко Омелян Онисимович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від старості
Шевченко Петро Іванович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.05.1933 р., від безбілкового 
набряку

Тимківська сільська рада 
(нині не існує)

село Тимківка 
(нині не існує)

та населені пункти Григорів Яр, Загоруйківка, Заячий Яр, Новоіванівка,  
Рипківка, Ситниківка, Сірівка, Стара Новоселівка, Уроки

(на 1932–1933 рр. Тимківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 15 за 1932 р., справа № 45 за 1933 р.).

Безрідний Яків Потапович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Борисенко Купріян Самійло-
вич, 66 р., українець, член колгос-
пу, 20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бутенко Антип Якович, 35 р., 
українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бутенко Василь Якович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бутенко Данило Тихонович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
26.03.1933 р., від чорної хвороби

Бутенко Марфа Федотівна, 
26 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бутенко Пелагія Андріївна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 16.03.1933 р., від ста-
рості
Величко Катерина Федорівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Величко Наталія Павлівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Величко Ольга Павлівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.09.1933 р., причину 
смерті не вказано

Волков Трохим Єгорович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
21.03.1933 р., від застуди
Галка Лукія Лаврентіївна, 
37 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Галка Петро Павлович, 1 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 01.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гармаш Анастасія Олексан-
дрівна, 31 р., українка, член 
колгоспу, 19.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гармаш Гаврило Іванович, 
56 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Гармаш Ганна Степанівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гармаш Іван Андрійович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.12.1933 р., від тифу
Гармаш Мотрона Максимівна, 
63 р., українка, член колгоспу, 
17.03.1932 р., від старості
Гармаш Ольга Степанівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Іван Савелійович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончаров Мефодій Олексан-
дрович, 49 р., українець, член 
колгоспу, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Михайло Мефодійо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребенюк Варвара Лаврентіїв-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 31.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребенюк Лука Мартинович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.10.1932 р., від старо-
сті
Гребенюк Марія Трифонівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребенюк Микола Лаврентійо-
вич, 7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребенюк Олександр Трифоно-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребенюк Трифон Лук’янович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Григорій Михайло-
вич, 27 р., українець, член колгос-
пу, 20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Іван Васильович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Григоров Іван Олексійович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Любомир Михайло-
вич, 19 р., українець, член колгос-
пу, 08.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Микола Васильович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григоров Михайло Іванович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Михайло Олексійо-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григоров Степан Васильович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Ганна Антонівна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Григорова Марія Павлівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Григорова Тетяна Михайлів-
на, вік не вказано, українка, член 
колгоспу, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Демченко Мотрона, 20 р., укра-
їнка, член колгоспу, 15.06.1932 р., 
від застуди
Дереповська Ганна Тимофіївна, 
2 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 26.03.1932 р., від тубер-
кульозу 
Дереповська Сусанна Яківна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дереповський Василь Марко-
вич, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 18.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дереповський Герасим Васи-
льович, 17 р., українець, член 
колгоспу, 08.09.1932 р., від сухот
Загоруйко Агафія Кузьмівна, 
63 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 09.04.1932 р., від ста-
рості

Загоруйко Анастасія Іванів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Андрій Єремійович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
24.03.1932 р., від вади серця
Загоруйко Варвара Дмитрівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Василь Лук’янович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
17.07.1932 р., від старості
Загоруйко Василь Олексан-
дрович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Віра Семенівна, 1 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 24.08.1932 р., від застуди
Загоруйко Влас Семенович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 18.05.1933 р., 
від старості
Загоруйко Ганна Іванівна, 
6 міс., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 09.09.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Загоруйко Ганна Терентіївна, 
4 міс., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 20.05.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Загоруйко Григорій Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Григорій Федоро-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Данило Дмитрович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Денис Іванович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
22.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Дмитро Григорович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Євгенія Никифо-
рівна, 10 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Загоруйко Євстафій Герасимо-
вич, 73 р., українець, член колгос-
пу, 25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Єгор Несторович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Іван Антонович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Іван Дмитрович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Іван Кирилович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Іван Павлович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Іван Степанович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Іван Федорович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 31.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Ілля Антонович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Кирило Іванович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Кирило Юхимович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
05.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Лукерія Григорівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.02.1932 р., від ста-
рості
Загоруйко Макар Григорович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Максим Кирилович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Марія Антонівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Загоруйко Марія Федорівна, 
2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 18.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Меланія Трохимів-
на, 34 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Микита Степанович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Микола Матвійович, 
4 міс., українець, член колгоспу, 
20.12.1931 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Микола Федотович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Михайло Васильо-
вич, 63 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Михайло Дмитро-
вич, 61 р., українець, член колгос-
пу, 01.05.1932 р., від старості
Загоруйко Надія Дем’янівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
15.05.1933 р., від старості
Загоруйко Наталія Кирилівна, 
1 міс., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Загоруйко Наталія Опанасів-
на, 6 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Ніна Никифорівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 08.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Олександр Федо-
рович, 67 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.07.1932 р., 
від старості
Загоруйко Олександра Ан-
тонівна, 4 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Олександра Іва-
нівна, 2 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
26.02.1933 р., від туберкульозу
Загоруйко Олександра Трохи-
мівна, 8 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 18.09.1932 р., 
причину смерті не вказано

Загоруйко Олексій Петрович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Олексій Романович, 
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Олексій Свиридо-
вич, 13 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 15.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Загоруйко Олексій Тимофійо-
вич, 80 р., українець, член колгос-
пу, 05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Олена Власівна, 
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Орина Іванівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 12.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Павло Васильович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Павло Кирилович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Павло Степанович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Парасковія Данилів-
на, 45 р., українка, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Петро Григорович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Загоруйко Петро Євстафійо-
вич, 29 р., українець, член колгос-
пу, 14.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загоруйко Петро Ілліч, 82 р., 
українець, член колгоспу, 
02.07.1932 р., від старості
Загоруйко Петро Кирилович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Свирид Антонович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
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Загоруйко Степан Прохорович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Степанида Тро-
химівна, 60 р., українка, член 
колгоспу, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Тихін Митрофано-
вич, 61 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.08.1932 р., 
від старості
Загоруйко Уляна Григорівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Федір Григорович, 
19 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 22.05.1932 р., від ка-
ліцтва
Загоруйко Федора Мартинівна, 
66 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.07.1932 р., від ста-
рості
Загоруйко Яків Степанович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1932 р., від старості
Закопайло Ніна Марківна, 
7 міс., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 25.07.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Каменюка Андрій Степа-
нович, вік не вказано, украї-
нець, селянин-одно осібник, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карпусь Тимофій Лаврентійо-
вич, 58 р., українець, член колгос-
пу, 15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карпусь Феофан Тимофійович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Мавра Свиридівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ківшар Олексій Аврамович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ківшар Федір Олександрович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клюєв Олександр Федорович, 
80 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 27.03.1933 р., від старо-
сті

Книш Парасковія Прохорівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Василь Петрович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
24.05.1933 р., від старості
Коваленко Віра Семенівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Ганна Трохимівна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Дар’я Романівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Овсій Васильович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Хрисанф Сергійо-
вич, 20 р., українець, член колгос-
пу, 29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Марина Семенівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Марія Петрівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Марія Семенівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Марія Трохимівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Марфа Степанівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Меланія Романівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Ольга Трохимівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Пелагія Романівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.11.1932 р., від хворо-
би шлунка

Коваленко Петро Семенович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Тихін Трохимович, 
11 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Уляна Іванівна, 40 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Уляна Олександрів-
на, 50 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Федора Іванівна, 
71 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 22.09.1932 р., від ста-
рості
Коротка Наталія Данилівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Короткий Олімпій Степанович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.04.1933 р., від старо-
сті
Криворотенко Микола Мико-
лайович, 37 р., українець, член 
колгоспу, 31.12.1931 р., від тубер-
кульозу 
Кривошляк Микола Єлиза-
рович, 4 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
09.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кривошляк Ольга Єлизарівна, 
2 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 11.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Крикун Оксана Павлівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Анастасія Опанасівна, 
16 р., українка, член колгоспу, 
25.03.1933 р., від туберкульозу
Кукса Анастасія Опанасівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кукса Василь Єлисейович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кукса Григорій Олексійович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Кукса Дмитро Павлович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Дмитро Павлович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.09.1931 р., від скарлатини
Кукса Овсій Сергійович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Іван Овсійович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Іван Мануїлович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кукса Костянтин Федорович, 
78 р., українець, робітник радгос-
пу, 11.04.1933 р., від старості
Кукса Костянтин Федорович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Лукія Мануїлівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Марія Олексіївна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
11.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Марія Яківна, 14 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Марфа Омелянівна, 
25 р., українка, член колгоспу, 
28.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Мотрона Яківна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Олександр Юхимович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від пухлини
Кукса Олексій Сергійович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Парасковія Яківна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Раїса Лук’янівна, 1 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 25.04.1932 р., від рахіту

Кукса Раїса Петрівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Свирид Опанасович, 
85 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Федір Йосипович, 4 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Юхим Іванович, 52 р., 
українець, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кукса Юхим Сидорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Курилова Ганна Тимофіївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
04.05.1932 р., від старості
Левадна Марія Іванівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левадна Парасковія Романів-
на, 75 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левадний Іван Олександрович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Левадний Федір Михайлович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Валентина Мар-
ківна, 6 міс., українка, дитина 
робітника радгоспу, 19.10.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ляшенко Іван Пантелійович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 03.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Ляшенко Орина Трохимівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ляшенко Парасковія Василів-
на, вік не вказано, українка, член 
колгоспу, 05.03.1932 р., від кро-
вотечі
Мовчан Микола Миронович, 
52 р., українець, робітник на за-
лізниці, 26.02.1932 р., від тубер-
кульозу 

Мовчан Раїса Павлівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Молодан Олексій Олександро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Молодан Олексій Тимофійо-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Назаренко Микола Юхимович, 
4 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 17.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Насєдкіна Єлизавета Микитів-
на, 60 р., росіянка, селянка-одно-
осібниця, 15.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Натальчук Володимир Фе-
дорович, 9 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Натальчук Григорій Федотович, 
7 р., національність не вказано, 
дитина селянина-одно осібника, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Натальчук Катерина Федо-
рівна, вік не вказано, укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Натальчук Оксана Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Натальчук Олексій Андрійович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Натальчук Парасковія Макси-
мівна, 60 р., українка, селянка-
одно осібниця, 21.04.1933 р., 
від старості
Натальчук Пелагія Несторівна, 
48 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Натальчук Поліна Павлівна, 
22 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Натальчук Федір Васильович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Новиченко Хома Прохорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаренко Горпина Лук’янівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
15.04.1932 р., від туберкульозу 
Павленко Василь Трохимович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.08.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Пономарьова Марія Михайлів-
на, 72 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.12.1933 р., від ста-
рості
Рачицька Векла Єгорівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рачицька Наталія Федорівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.09.1932 р., від ста-
рості
Рачицький Аврам Микитович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рачицький Григорій Мики-
тович, 67 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рачицький Єгор Григорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рачицький Мирон Микитович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рачицький Михайло Єгорович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 20.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Рачицький Олексій Єгорович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рачицький Тарас Аврамович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рева Ганна Миколаївна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рева Микола Максимович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
12.03.1933 р., від застуди

Рева Михайло Миколайович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Реуцька Варвара Марківна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Євгенія Гордіївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Євдокія Лук’янівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 25.02.1933 р., від ста-
рості
Реуцька Марія Миронівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Федора Терентіївна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцька Харитина Захарів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 28.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Василь Гнатович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Григорій Пилипович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.02.1933 р., від тифу
Реуцький Іван Макарович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Олександр Максимо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Терентій Васильович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реуцький Тимофій Олексан-
дрович, 26 р., українець, член 
колгоспу, 07.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Реуцький Харитон Захарович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Решетняк Іван Андрійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
16.11.1933 р., від туберкульозу

Решетняк Феодосій Пилипо-
вич, 32 р., українець, член колгос-
пу, 22.10.1933 р., від тифу
Ржевський Іван Трохимович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ржевський Микола Власович, 
3 міс., українець, дитина робітни-
ка радгоспу, 02.12.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Ріпка Анастасія Сергіївна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Ганна Тимофіївна, 80 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 12.04.1932 р., від старості
Ріпка Іван Іонович, 1 р., украї-
нець, на утриманні члена колгос-
пу, 25.05.1932 р., від скарлатини
Ріпка Ілля Феоктистович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Клавдія Серафимівна, 
1 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 30.03.1932 р., від рахіту
Ріпка Максим Романович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Марія Гаврилівна, 
34 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від божевілля
Ріпка Марія Іллівна, 81 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
21.11.1932 р., від старості
Ріпка Марія Тимофіївна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
08.03.1932 р., від водяної хвороби
Ріпка Марко Тихонович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Мусій Леонтійович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
17.07.1932 р., від старості
Ріпка Наталія Сергіївна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Олександр Павлович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Олександра Павлівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Ріпка Павло Олексійович, 3 міс., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 27.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ріпка Парфен Юхимович, вік 
не вказано, українець, член кол-
госпу, 30.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ріпка Петро Самійлович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 27.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпка Юхим Йосипович, 61 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.04.1932 р., від старості
Сенько Сава Самійлович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Гаврило Лук’янович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
15.03.1933 р., замерз
Стадник Григорій Лаврентійо-
вич, 5 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 07.01.1932 р., 
від скарлатини
Стадник Григорій Маркович, 
7 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 08.07.1932 р., 
від скарлатини
Степаненко Віра Никанорівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.02.1933 р., від ста-
рості
Тимко Анастасія Мусіївна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Тимко Ганна Мусіївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Іван Тимофійович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
15.01.1933 р., від білокрів’я
Тимко Катерина Савеліївна, 
5 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 24.04.1932 р., від тубер-
кульозу 
Тимко Микита Мусійович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Михайло Мусійович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Мусій Тимофійович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Пелагія Мусіївна, 13 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Петро Мусійович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Пилип Мусійович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 25.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимко Софія Данилівна, 
43 р., українка, член колгоспу, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Тимко Федора Іванівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Устинов Леонтій Павлович, 
72 р., росіянин, член колгоспу, 
16.03.1933 р., від старості
Устинова Мотрона Василівна, 
86 р., росіянка, селянка-одно-
осібниця, 01.04.1933 р., від ста-
рості
Фінько Варвара Мануїлівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харасик Олексій Гаврилович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чабанна Варвара Миколаївна, 
1 р., українка, дитина робітниці 
радгоспу, 25.08.1932 р., від за-
студи
Шапар Анастасія Семенівна, 
65 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., від ста-
рості
Шапар Григорій Романович, 
40 р., українець, робітник на за-
лізниці, 27.07.1932 р., зарізаний 
потягом
Шапар Іван Федорович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапар Павло Федотович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від старості

Ягідненська сільська рада 

село Нова Тарасівка
(на 1932–1933 рр. хутір Тарасівка Тарасівської сільської ради)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 16, справа № 15 за 1932 р.).

Говорова Марія Вікторівна, 
1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 16.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Єфременко Валентина Ти-
хонівна, 3 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
20.08.1932 р., потонула у ставку

Загоруйко Петро Іванович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Загоруйко Степан Іванович, 
61 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.07.1932 р., причину 
смерті не вказано

Кукса Олексій Андрійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 17.01.1931 р., причину смерті 
не вказано
Литвин Кирило Михайлович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
03.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Авдійчук Лідія Василівна, 6 р., 
українка, дитина командира РСЧА, 
18.07.1933 р., від менінгіту
Авчухов Тимофій Матвійович, 
65 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 11.05.1933 р., від старості 
та слабкості
Агафонова Анфіса Яківна, 49 р., 
українка, на утриманні службовця, 
18.08.1933 р., від виснаження та 
паралічу серця
Алер[т] Катерина Соломо-
нівна, 2 р., німкеня, дитина, 
31.01.1933 р., від опіків та пору-
шення серцевої діяльності
Алфімов Федір Петрович, 56 р., 
українець, робітник, 18.07.1932 р., 
від паралічу серця
Альохіна Парасковія Василів-
на, 73 р., росіянка, на утриманні 
робітника, 19.02.1932 р., від вади 
серця
Альошина Єфросинія Пили-
півна, вік не вказано, українка, 
на утриманні службовця, жовтень 
1933 р., від туберкульозу легенів
Андрійко Марія Захарівна, 
28 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 18.09.1933 р., від набряку 
легенів
Андрущенко Ксенія Митрофа-
нівна, 27 р., українка, службо-
вець, 08.06.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Антипенко Олена Дмитрівна, 
45 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 06.04.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Артеменко Василь Кіндрато-
вич, 54 р., росіянин, робітник, 
30.04.1933 р., від раку легенів
Артемов Василь Іванович, 
1 р., росіянин, дитина службов-
ця, 10.12.1932 р., від проносу 
та слабкості серцевої діяльності
Афонін Харитон Ілліч, 32 р., 
українець, робітник, 05.11.1932 р., 
від туберкульозу легенів

Бабенцова Софія Степанівна, 
23 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 13.07.1933 р., 
потрапила під потяг
Бабик Наум Гаврилович, 72 р., 
українець, на утриманні робітни-
ка, 30.04.1933 р., від запалення 
нирок
Базиленко Григорій Захаро-
вич, 52 р., українець, робітник, 
10.06.1933 р., від запалення ле-
генів
Базиленко Єпистима Несторів-
на, 54 р., українка, на утриманні 
робітника, 08.07.1933 р., від вис-
наження
Базиленко Микола Григоро-
вич, 20 р., українець, робітник, 
02.07.1933 р., від запалення ни-
рок
Балясна Ольга Дмитрівна, 
2 р., українка, дитина робітника, 
13.10.1932 р., від проносу
Банашкевич Алла Микола-
ївна, 2 міс., українка, дитина, 
17.01.1932 р., від вродженої слаб-
кості
Барбатунов Олексій Герасимо-
вич, 75 р., українець, пенсіонер, 
19.09.1933 р., від старості
Барбатунова Олександра 
Михайлівна, 79 р., українка, 
на утриманні службовця радгоспу, 
01.07.1933 р., від старості
Барбинов Федір Остапович, 
75 р., росіянин, на утриманні 
службовця, 11.03.1932 р., від ста-
рості
Барибіна Євдокія Дорофіївна, 
98 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 11.05.1933 р., від старості
Бархан Іван Карпович, 
85 р., українець, на утриманні, 
30.04.1933 р., від старості
Бачурін Віктор Іванович, 10 міс., 
українець, дитина робітника, 
27.07.1933 р., від дитячого про-
носу

Башенко Павло Васильович, 
9 міс., українець, дитина робіт-
ника, 13.07.1932 р., від гострого 
запалення кишківника
Бебін Микола Свиридович, 
42 р., українець, робітник, 
09.04.1933 р., від вади серця та 
паралічу
Бебіна Анастасія Федорівна, 
76 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 05.10.1933 р., від висна-
ження
Бебіна Ганна Миколаївна, 
18 р., українка, службовець, 
26.01.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Бебіна Клавдія Миколаївна, 
17 р., українка, службовець, 
23.08.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Безверхня Клавдія Матвіївна, 
14 р., українка, дитина робітника, 
09.08.1932 р., від запалення ле-
генів
Безпальченко Оксана Терен-
тіївна, 67 р., українка, на утри-
манні службовця залізниці, 
14.11.1933 р., від паралічу серця
Безрідна Ольга Самійлівна, 
108 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 13.08.1933 р., від старості
Безручко Семен Герасимович, 
73 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 23.05.1933 р., від старості
Безсмертна Ніна Іванівна, 
3 р., українка, дитина робітника, 
15.10.1933 р., від опіку
Безсмертний Никанор Артемо-
вич, 65 р., українець, на утриман-
ні, 13.01.1932 р., від вади серця
Бельська Уляна Іванівна, 24 р., 
українка, робітниця, 15.12.1932 р., 
від вади серця
Бережна Поліна Никифорівна, 
28 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 20.04.1932 р., повісилася
Бережний Віктор Васильович, 
8 міс., українець, дитина робітни-
ка, 30.07.1932 р., від ентероколіту

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН

Лозівська міська рада

місто Лозова
(на 1932–1933 рр. Лозівська міська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 2, справа № 3 за 1932 р., справи № 11, 12 за 1933 р.).
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Бережний Петро Данило-
вич, 46 р., українець, робітник, 
09.06.1933 р., від висипного тифу
Березанський Степан Андрі-
йович, 48 р., українець, робітник 
радгоспу, 14.07.1933 р., від про-
носу
Беседін Федір Іванович, 
57 р., українець, службовець, 
01.06.1933 р., від запалення ле-
генів
Бистрикова Ганна Андріївна, 
55 р., українка, пенсіонерка, 
19.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Бистрикова Ксенія Іванівна, 
80 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 31.03.1933 р., від старо-
сті та туберкульозу
Біликова Марія Петрівна, 24 р., 
українка, на утриманні службов-
ця, 21.12.1932 р., померла поло-
гами
Білогай Ганна Андріївна, 54 р., 
українка, на утриманні службов-
ця, 11.04.1932 р., від запалення 
мозку
Білозерова Дарина Опанасів-
на, 76 р., українка, соцстан 
не вказано, 08.03.1932 р., від ста-
рості та паралічу серця
Білолуцька Векла Пантеліїв-
на, 65 р., українка, пенсіонерка, 
23.07.1933 р., від старості
Білоус Варвара Олександрів-
на, 76 р., українка, пенсіонерка, 
30.03.1933 р., від старості та раку 
матки
Білоус Марфа Іванівна, 67 р., 
українка, на утриманні робітника, 
07.10.1933 р., від старості
Білоус Назар Кузьмич, 77 р., 
українець, на утриманні робітни-
ка, 15.06.1933 р., від старості
Білоус Осип Іванович, 92 р., 
українець, на утриманні робітни-
ка, 26.02.1932 р., від старості
Білоус Тетяна Макарівна, 
25 р., українка, на утриманні, 
07.10.1933 р., від саркоми
Білошапка Неля, 4 дні, українка, 
дитина робітника, 29.07.1932 р., 
від слабкості
Благочестивий Опанас Сте-
панович, 60 р., українець, на 
утриманні робітника залізниці, 
01.10.1933 р., від занепаду сер-
цевої діяльності

Блоха Митрофан Михайло-
вич, 53 р., українець, робітник, 
21.02.1933 р., потрапив під потяг
Бобров [Архип] Олександро-
вич, 67 р., росіянин, на утриманні 
робітника, 18.10.1932 р., від ста-
рості
Боброва Устина Лук’янівна, вік 
не вказано, українка, пенсіонер-
ка, 02.07.1932 р., від старості
Боброва Харитина Родіонів-
на, 76 р., українка, на утриманні 
робітника, 10.10.1932 р., від ста-
рості
Богач Варвара Іллівна, 73 р., 
українка, на утриманні робітника, 
09.01.1933 р., від старості
Божкова Меланія Михайлівна, 
75 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 25.03.1933 р., від старо-
сті та захворювання нирок
Болкунова Ніна Іллівна, 4 міс., 
українка, дитина, 13.01.1932 р., 
від інтоксикації
Большак Іван Артемович, 
70 р., українець, робітник, 
25.06.1933 р., від занепаду сер-
цевої діяльності
Бондарева Ірина Іллівна, 74 р., 
росіянка, на утриманні робітника, 
21.04.1932 р., від старості та вади 
серця
Бондаренко Василь Васильо-
вич, 69 р., українець, на утри-
манні службовця, 03.03.1933 р., 
від старості та паралічу серця
Бондаренко Карпо Якович, 
75 р., українець, пенсіонер, 
23.06.1933 р., від старості
Бондаренко Надія Федо-
рівна, 19 р., українка, кустар, 
05.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Бондаренко Петро Тихонович, 
55 р., українець, безробітний, 
04.05.1933 р., від паралічу серця
Бондаренко Уляна Василів-
на, 65 р., українка, на утриманні 
службовця, 13.10.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Бондаренко Яків Федотович, 
30 р., українець, службовець, 
30.07.1933 р., потрапив під потяг
Борзенко Іван Федорович, 
85 р., українець, соцстан не вка-
зано, 15.03.1932 р., від старості
Борзенко Пелагія Іванів-
на, 45 р., українка, робітниця, 
27.09.1933 р., від вади серця

Борисенко Михайло Проко-
пович, 15 р., українець, дитина 
робітника, 07.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Борисенко Прокіп Якович, 
67 р., українець, на утриманні 
робітника, 15.05.1933 р., від вади 
серця та запалення нирок
Борова Феодосія Михайлівна, 
43 р., українка, на утриманні тор-
говця, 16.05.1932 р., від занепаду 
серцевої діяльності 
Бражко Тетяна Василівна, 
12 р., українка, дитина робітника, 
15.10.1932 р., від черевного тифу
Букальцев Дмитро Кузьмич, 
62 р., українець, на утриманні 
робітника, 27.04.1933 р., від ста-
рості
Буклешко Віра Іванівна, 
27 р., українка, службовець, 
22.12.1932 р., від запалення че-
ревної порожнини
Буландо Олександр Олексійо-
вич, 46 р., українець, на утриман-
ні робітника, 03.07.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Бураєва Пелагія Несторівна, 
38 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 19.08.1933 р., від запа-
лення нирок
Бухалкіна Євдокія Григорівна, 
63 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 29.06.1933 р., від вади 
серця та старості
Бушуй Михайло Якович, 
64 р., українець, робітник, 
21.05.1933 р., від старечого ма-
разму
Бушуй Софія, 20 р., українка, 
робітниця млина, 13.10.1933 р., 
від нещасного випадку
Вайсман Марко Наумо-
вич, 19 р., єврей, робітник, 
18.06.1932 р., втопився
Вайсман Наум Наумович, 63 р., 
єврей, робітник, 20.06.1933 р., 
від вади серця
Вакуленко Гнат Дем’яно-
вич, 55 р., українець, робітник, 
19.04.1933 р., від набряку легенів
Валенко Іван Лукич, 58 р., 
українець, робітник радгоспу, 
12.07.1933 р., від кривавого про-
носу
Валиченко Митрофан Мусійо-
вич, 55 р., українець, робітник 
радгоспу, 12.07.1933 р., від запа-
лення легенів
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Варванська Лідія Миколаївна, 
3 міс., українка, дитина робітника, 
26.06.1932 р., від проносу
Васьков Анатолій Захарович, 
2 р., українець, дитина робітника, 
10.06.1932 р., від туберкульозу 
та водянки головного мозку
Васькова Ганна Пилипівна, 
87 р., українка, на утриманні, 
11.04.1933 р., від старості
Вемберг Євдокія Потапівна, 
42 р., українка, на утриманні 
службовця, 19.04.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Верховод Наум Семенович, 
95 р., українець, на утриманні 
робітника, 19.08.1932 р., від ста-
рості
Вершина Зінаїда Дмитрівна, 
1 міс., українка, дитина робітни-
ка, 08.09.1932 р., від запалення 
легенів
Видренко Іван Савелійович, 
70 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 20.01.1933 р., від старо-
сті та паралічу серця
Вітяшова Христина Созонів-
на, 45 р., українка, пенсіонерка, 
11.02.1933 р., від занепаду сер-
цевої діяльності
Вожонова Зінаїда Максимівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 21.09.1933 р., від го-
строго запалення кишківника
Волик Євдокія, 82 р., укра-
їнка, на утриманні робітника, 
27.07.1933 р., від старості
Волков Петро Максимо-
вич, 42 р., українець, робітник, 
03.06.1933 р., від занепаду сер-
цевої діяльності через виснажен-
ня
Волобуєв Петро Дмитрович, 
70 р., українець, на утриманні 
службовця, 17.06.1933 р., від ста-
рості та виразки шлунка
Воронін Ілля Кузьмич, 89 р., 
українець, на утриманні робітни-
ка, 28.01.1933 р., від старості
Воскобойник Віра Степанівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Воскобойник Наталія Іванів-
на, 56 р., українка, робітниця, 
04.04.1933 р., від крововиливу 
у мозок

В’язовиченко Володимир 
Олексійович, 10 р., українець, 
дитина робітника, 11.05.1933 р., 
від захворювання нирок
Гавриков Денис Васильович, 
5 р., українець, дитина робітника, 
06.07.1933 р., від запалення ни-
рок
Гаврилова Парасковія Антонів-
на, 39 р., українка, службовець, 
15.11.1933 р., від висипного тифу
Гавриш Уляна Кирилівна, 
32 р., українка, домогосподарка, 
17.12.1933 р., від висипного тифу
Гайдар Архип Іванович, 90 р., 
українець, на утриманні робітника 
залізниці, 12.09.1933 р., від запа-
лення кишківника
Галюченко Любов Миколаївна, 
4 міс., українка, дитина службов-
ця, 18.07.1933 р., від дитячого 
проносу
Гаманов Семен Іванович, 
104 р., українець, на утриманні 
службовця, 04.10.1933 р., від ста-
речої дряхлості
Гамора Андрій Іванович, 
87 р., українець, пенсіонер, 
22.05.1933 р., від старості
Гараган Кузьма Ісайович, 27 р., 
українець, службовець на заліз-
ниці, 01.01.1933 р., від раку
Гараган Леонід Кузьмич, 1 міс., 
українець, дитина, 25.07.1933 р., 
від гострого розладу кишківника
Гатилов Григорій Ілліч, 5 р., 
українець, дитина робітника, 
14.07.1933 р., від коліту
Гейченко Килина Михайлів-
на, 62 р., українка, пенсіонерка, 
12.03.1932 р., від запалення ни-
рок
Гейченко Микита Софронович, 
68 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 14.08.1933 р., від паралі-
чу серця та старості
Гейченко Олександра Трохи-
мівна, 16 р., українка, пенсіонер-
ка, 19.01.1932 р., від туберкульо-
зу легенів
Герман Галина Степанівна, 
6 міс., українка, дитина робітника, 
13.06.1932 р., від проносу
Гесін Григорій Петрович, 
70 р., єврей, на утриманні, 
25.06.1933 р., від запалення ни-
рок

Гетьман Трохим Іванович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
10.07.1933 р., від слабкості сер-
цевої діяльності
Глущенко Ганна Авакумівна, 
76 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 31.07.1933 р., від старо-
сті
Гмуль Таїсія Яківна, 95 р., укра-
їнка, на утриманні службовця, 
05.10.1932 р., від старості
Гнатко Федір Ісакович, 3 р., 
українець, дитина службовця, 
02.11.1932 р., від рахіту
Голик Мартин Григорович, 
50 р., українець, робітник, 
12.06.1932 р., від раку шлунка
Голик Микола Миколайо-
вич, 32 р., українець, робітник, 
21.11.1932 р., від крововиливу 
у мозок
Голубова Олександра Яківна, 
47 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 13.04.1933 р., від черев-
ного тифу
Гомолецький Євстафій Івано-
вич, 75 р., українець, безробіт-
ний, 14.04.1933 р., від старості
[Гонтлев] Анатолій Федоро-
вич, 7 міс., українець, дитина, 
21.05.1933 р., від проносу
Гончаренко Никифір Григоро-
вич, 69 р., українець, робітник, 
14.09.1933 р., від старості
Гончаров Віталій Олександро-
вич, 10 міс., українець, дитина, 
11.09.1932 р., від запалення киш-
ківника
Гончаров Юхим Павлович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
03.04.1933 р., від старості
Гончарова Марія Федорівна, 
78 р., українка, соцстан не вка-
зано, 11.07.1932 р., від старості 
та пупкової грижі
Гордієнко Павло Тимофійо-
вич, 70 р., українець, робітник, 
18.04.1933 р., від міокардиту
Горелко Віктор Миколайович, 
17 днів, українець, дитина робіт-
ника, 20.03.1932 р., від заражен-
ня крові
Горелко Володимир Микола-
йович, 3 р., українець, дитина 
робітника, 13.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Горелко, ім’я та по батькові 
нерозбірливі, 2 р., українець, 
дитина робітника, 17.06.1933 р., 
від туберкульозу кишківника
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Горленко Микола Савелійо-
вич, 25 р., українець, робітник, 
04.10.1932 р., від струсу мозку
Горловецький Мордко Шмуле-
вич, 20 р., єврей, службовець, 
24.07.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Горобцова Олена Леонтіївна, 
[55 р.], українка, на утриманні 
робітника, 18.09.1932 р., від апо-
плексії
Городницька Горпина Никифо-
рівна, 66 р., українка, на утри-
манні робітника, 08.08.1933 р., 
від старості
Горохов Григорій Степанович, 
48 р., українець, службовець, 
03.07.1933 р., від вади серця
Гостищев Анатолій Олексійо-
вич, 1 міс., українець, дитина 
службовця, 18.09.1933 р., від за-
палення кишківника
Гостищев Володимир Тихоно-
вич, 11 міс., українець, дитина 
робітника, 15.08.1932 р., від го-
строго ентериту
Готилов Іван Ілліч, 4 р., 
українець, дитина робітника, 
16.05.1933 р., від гострого запа-
лення шлунка
Гранкін Іван Прокопович, 63 р., 
українець, робітник, 17.03.1933 р., 
від водянки
Гречун Іван Васильович, 20 р., 
українець, робітник, 06.02.1932 р., 
від запалення мозку
Гриневич Надія Яківна, 7 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 19.06.1933 р., від дизенте-
рії
Гриньов Микита Петрович, 
90 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 17.02.1933 р., від старості
Грищенко Юрій Васильович, 
1 р., українець, дитина робітни-
ка, 01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Грозман Ганна Павлівна, 36 р., 
єврейка, робітниця, 09.06.1933 р., 
від висипного тифу
Громов Охрім Степанович, 
40 р., українець, безробітний, 
06.01.1933 р., від вади серця
Грунська Ганна Іванівна, 70 р., 
українка, на утриманні робітника, 
17.12.1932 р., від захворювання 
серця
Губа Варвара Сидорівна, 51 р., 
українка, на утриманні робітника, 
27.10.1932 р., потрапила під потяг

Гузієнко Наталія Юліанівна, 
77 р., українка, на утриманні, 
24.12.1933 р., вчаділа
Гульонський Олександр 
Володимирович, 41 р., єв-
рей, на утриманні службовця, 
06.06.1932 р., від туберкульозу 
легенів 
Дабарський Микола Олексан-
дрович, 12 р., українець, дитина 
робітника, 10.10.1932 р., від га-
строентериту
Демидова Мавра Якимівна, 
68 р., росіянка, на утриманні ро-
бітника, 31.03.1932 р., від вади 
серця
Демченко Роман Якович, 68 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 09.04.1932 р., від старості
Демченко Феодосія Федотівна, 
57 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 25.06.1933 р., від тубер-
кульозу кишківника
Денисенко Трохим Марко-
вич, 82 р., українець, робітник, 
18.10.1932 р., від зараження крові
Дерев’янко Текля Тимофі-
ївна, 52 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
05.01.1932 р., від раку грудей
Дзюба Федір Олександро-
вич, 45 р., українець, робітник, 
06.04.1933 р., від паралічу серця
Дід Лука Федорович, 55 р., 
українець, робітник, 27.10.1932 р., 
від вади серця
Дмитрієва Горпина Микитівна, 
35 р., українка, соцстан не вказа-
но, 07.07.1932 р., від туберкульо-
зу легенів
Дмитрієва Марія Савеліївна, 
68 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 25.05.1932 р., від раку 
шлунка
Довгань Олександра Миронів-
на, 52 р., українка, на утриманні 
робітника, 29.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Домиченко Онуфрій Петрович, 
70 р., українець, на утриманні 
кустаря, 01.09.1933 р., від старо-
сті та паралічу серця
Донець Сара Федорівна, 1 міс., 
українка, дитина робітника, 
24.07.1932 р., від проносу
Донець Таїсія Федорівна, 
11 р., українка, дитина робітника, 
06.08.1932 р., від запалення ле-
генів

Доновський Панфіл Васильо-
вич, 42 р., українець, службовець, 
19.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Дрига Гнат Васильович, 
62 р., українець, пенсіонер, 
11.07.1933 р., від запалення ле-
генів
Дрига Лідія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина службовця, 
07.09.1933 р., від запалення тов-
стої кишки
Дубнова Марія Євдокимівна, 
33 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 08.11.1933 р., від вади 
серця
Дубровська Марія Іванівна, 
58 р., українка, на утриманні ро-
бітника радгоспу, 29.12.1933 р., 
від вади серця та запалення нирок
Дутова Парасковія Денисів-
на, 82 р., українка, на утриманні, 
11.01.1932 р., від емфіземи леге-
нів
Душенко Микола Самійлович, 
9 міс., українець, дитина робітни-
ка, 13.09.1933 р., від запалення 
кишківника
Дюкар Микола Васильович, 
85 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 09.04.1933 р., від паралі-
чу серця
Ейнгорн Антон Антонович, 72 р., 
німець, кустар, 18.07.1933 р., 
від старості та паралічу серця
Ейнгорн Олександр Антоно-
вич, 32 р., українець, робітник, 
22.03.1933 р., від вади серця
Єгоров Яким Андрійович, 68 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 12.08.1932 р., від запалення 
нирок
Єрмаков Анатолій Михайлович, 
2 тижні, українець, дитина робіт-
ника, 26.02.1932 р., від вродженої 
слабкості
Єрмоленко Сергій Леонтійо-
вич, 24 р., українець, робітник, 
30.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Єршова Парасковія Кузьмів-
на, 80 р., росіянка, пенсіонерка, 
03.12.1932 р., від раку печінки
Єршова Христина Іванівна, 
53 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 22.05.1933 р., від висип-
ного тифу
Єсаулов Микола Васильо-
вич, 70 р., українець, робітник, 
09.12.1932 р., від вади серця
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Єсаулов Полікарп Васильович, 
64 р., українець, службовець, 
05.12.1932 р., від вади серця 
та водянки
Єфремов Олександр Микола-
йович, 49 р., росіянин, торговець, 
28.04.1932 р., від раку шлунка
Жарков Юрій Сергійович, 2 дні, 
росіянин, дитина робітника, 
08.03.1932 р., передчасно народ-
жений
Жвакін Матвій Дем’янович, 
80 р., українець, пенсіонер, 
24.01.1933 р., від старості
Жежеря Корній Кузьмич, 44 р., 
українець, робітник, 21.02.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Жеребкін Петро Олексійович, 
8 міс., українець, дитина службов-
ця, 12.10.1932 р., від запалення 
кишківника
Жесткова Євдокія Леонтіївна, 
80 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 08.10.1933 р., від старечої 
слабкості
Журавльов Яків Климович, 
66 р., українець, пенсіонер, 
17.01.1933 р., від нефриту
Журавльова Василина Свири-
донівна, 69 р., українка, на утри-
манні, 22.06.1932 р., від запален-
ня нирок
Журавльова Марія Дорофіїв-
на, 50 р., українка, пенсіонерка, 
15.05.1933 р., від проносу
Забіяка Віктор Іванович, 2 дні, 
українець, дитина робітника, 
04.09.1932 р., від вродженої слаб-
кості
Завгородня Секлета Єлисеїв-
на, 25 р., українка, на утриманні 
робітника, 18.02.1932 р., від ту-
беркульозу легенів
Загарій Тетяна Семенів-
на, 43 р., українка, робітниця, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загребельний Анатолій Олек-
сандрович, 10 міс., українець, 
дитина, 03.07.1932 р., від запа-
лення кишківника
Задорожний Степан Івано-
вич, 76 р., українець, пенсіонер, 
13.05.1932 р., від старості
Заруба Лук’ян Абрамович, 
75 р., українець, на утриманні 
службовця, 18.12.1932 р., від ста-
рості

Заугольников Григорій Гнато-
вич, 42 р., українець, безробіт-
ний, 05.04.1933 р., від запалення 
нирок
Захаров Петро Олексійо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
23.01.1932 р., від розладу трав-
лення
Зворяк Григорій Якович, 
46 р., українець, службовець, 
17.05.1933 р., від паралічу серця
Здор Євген Тимофійович, 76 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 10.04.1933 р., від туберкульо-
зу легенів
Земляна Уляна Василівна, 
75 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 25.04.1933 р., від грижі
Злиденко Тамара Петрів-
на, 2 р., українка, дитина, 
05.03.1933 р., від виснаження
Знаменська Олександра Іванів-
на, 68 р., росіянка, на утриманні 
службовця, 04.01.1933 р., від раку 
шлунка
Знова Іван Євтихійович, 36 р., 
українець, робітник, 29.01.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Золотаренко Володимир Де-
ментійович, 25 р., українець, 
безробітний, 05.12.1932 р., від за-
непаду серцевої діяльності
Зубенко Борис Гаврилович, 
2 тижні, українець, дитина служ-
бовця, 07.05.1932 р., передчасно 
народжений
Зубова Олександра Василів-
на, 74 р., українка, на утриманні 
службовця, 20.03.1933 р., від вади 
серця
Іванов Іван Олександро-
вич, 32 р., українець, робітник, 
29.12.1932 р., від розладу серце-
вої діяльності
Івахненко Степан Павлович, 
68 р., українець, пенсіонер, 
26.03.1933 р., від нервового за-
хворювання
Івашин Володимир Савелійо-
вич, 9 р., українець, дитина ро-
бітника радгоспу, 01.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Івашина Ніна Савеліївна, 6 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іващенко Дарина Тимофіївна, 
53 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Іващенко Домна Іванівна, 
60 р., українка, пенсіонерка, 
31.03.1933 р., від старості
Іващенко Степан Іванович, 
69 р., українець, на утриманні 
службовця, 02.09.1932 р., від за-
вороту кишок
Іващенко Юхим Васильович, 
38 р., українець, пенсіонер, 
14.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ільїн Сергій Іванович, 36 р., ро-
сіянин, службовець, 06.06.1932 р., 
від раку шлунка
Інкін Самсон Степанович, 
100 р., українець, на утриманні 
робітника, 24.04.1932 р., від ста-
рості
Калустов Балтазар Микитович, 
64 р., українець, службовець, 
01.06.1933 р., від паралічу серця
Каменєв Дмитро Іванович, 
50 р., українець, робітник, 
08.05.1933 р., від вади серця
Капраник Данило Павло-
вич, 50 р., українець, інвалід, 
10.04.1933 р., від паралічу серця
Карасик Хиня Мусіївна, 70 р., 
єврейка, на утриманні службовця, 
29.08.1932 р., від старості
Каращенко Лук’ян Феодосійо-
вич, 30 р., українець, робітник, 
12.08.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Карманов Сергій Степано-
вич, 63 р., українець, робітник, 
16.11.1932 р., від правця
Карнатицький Тимофій Вене-
диктович, 65 р., поляк, службо-
вець, 31.07.1933 р., від запалення 
легенів
Карпенко Борис Олександро-
вич, 2 р., українець, дитина робіт-
ника, 08.11.1932 р., від шлункової 
інфекції
Карпенко Федір Абрамович, 
62 р., українець, пенсіонер, 
26.12.1932 р., від старості
Касьянова Аграфена Єлисеїв-
на, 29 р., українка, службовець, 
24.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Катковський Іван Антоно-
вич, 50 р., українець, робітник, 
01.07.1933 р., від старості та про-
носу
[Керума] Валентина Микола-
ївна, 1 р., українка, дитина робіт-
ника, 29.12.1932 р., від запалення 
кишківника
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Кисільов Андрій Єгорович, 
58 р., українець, робітник, 
09.07.1933 р., від вади серця 
та паралічу
Кислиця Володимир Микола-
йович, 3 р., українець, дитина 
робітника, 04.04.1932 р., від запа-
лення легенів
Кицима Омелян Андрійо-
вич, 60 р., українець, робітник, 
14.11.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Киященко Уляна Федотівна, 
89 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 09.08.1933 р., 
від старості
Кічун Павло Никифорович, 
20 р., українець, робітник, 
29.10.1932 р., від запалення леге-
нів та малярії
Кічун Яків Григорович, 46 р., 
українець, робітник, 27.05.1932 р., 
від туберкульозу легенів 
Класе Йосип Лаврентійович, 
84 р., німець, на утриманні служ-
бовця, 02.05.1933 р., від старості
Климко Ганна Іванівна, 23 р., 
українка, на утриманні робітника, 
22.12.1933 р., від отруєння оки-
сом вуглецю
Климко Зінаїда Михайлівна, 
3 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 22.12.1933 р., від отру-
єння окисом вуглецю
Клюс Антон Кирилович, 
38 р., українець, службовець, 
04.12.1932 р., від вади серця
Клюс Микола Пилипович, 
25 р., українець, службовець, 
11.09.1933 р., потрапив під потяг
Коба Степан Леонтійович, 50 р., 
українець, робітник, 01.05.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Кобеляцька Ганна Данилівна, 
34 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 21.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Ковалевська Рива Аронівна, 
85 р., єврейка, на утриманні, 
30.04.1933 р., від старості
Коваленко Васса Іовівна, 70 р., 
українка, на утриманні робітника, 
14.03.1933 р., від старості та па-
ралічу серця
Коваленко Єпистима Назарів-
на, 80 р., українка, на утриманні 
службовця, 30.10.1933 р., від ста-
рості

Коваленко Кіндрат Омеляно-
вич, 71 р., українець, робітник, 
29.03.1933 р., від старості
Коваленко Юхим Никифоро-
вич, 68 р., українець, на утри-
манні, 29.04.1933 р., від серцевої 
слабкості
Ковальова Марія Аврамівна, 
72 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 11.05.1933 р., від старості
Ковальський Іван Іванович, 
1 день, українець, дитина служ-
бовця, 05.10.1933 р., слабкий 
від народження
Ковтун, мертвонароджена, 
українка, дитина робітника, 
28.04.1932 р.
Ковтун Любов Олександрівна, 
1 міс., українка, дитина робітника, 
18.10.1933 р., від запалення киш-
ківника
Козир Омелян Терентійо-
вич, 45 р., українець, робітник, 
03.04.1933 р., від запалення ни-
рок
Козленко Лідія Феодосіївна, 
10 міс., українка, дитина робітни-
ка, 20.09.1932 р., від запалення 
легенів
Козленко Лукерія Артемівна, 
41 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 19.03.1932 р., від черев-
ного тифу
Козубова Олена Миколаївна, 
16 днів, українка, дитина робітни-
ка, 27.06.1932 р., від судом
Колесникова, 23 р., українка, 
службовець, 23.10.1932 р., потра-
пила під потяг
Колісник Савелій Олексан-
дрович, мертвонароджений, 
українець, дитина робітника, 
17.02.1932 р.
Коломацька Марієтта Іва-
нівна, 1 р., українка, дитина, 
13.03.1933 р., від проносу
Кононова Олена Пилипів-
на, 7 р., українка, дитина, 
17.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кордиков Євген Павлович, 6 р., 
українець, дитина, 05.03.1933 р., 
від занепаду серцевої діяльності
Кордиков Леонід Семено-
вич, 19 р., українець, робітник, 
24.06.1933 р., вбито
Корнієнко Василь Андрійович, 
77 р., українець, робітник радгос-
пу, 15.07.1933 р., від занепаду 
серцевої діяльності

Коробко Іван Савелійович, 
77 р., українець, на утриманні 
службовця, 27.06.1933 р., від ста-
рості
Коробко Яків Герасимович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
24.08.1933 р., від старості
Коровай Дмитро Васильо-
вич, 50 р., українець, робітник, 
05.06.1933 р., від висипного тифу
Коротка Василина Семенівна, 
84 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 24.09.1933 р., від старечої 
слабкості
Костенко Ганна Федорівна, 9 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 09.05.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Костенко Федора Павлівна, 
69 р., українка, пенсіонерка, 
28.03.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Косяченко Іван Олексійо-
вич, 58 р., українець, робітник, 
22.08.1932 р., від сухот
Котелевець Олександр Макси-
мович, 11 р., українець, дитина 
робітника, 09.06.1933 р., від отру-
єння
Котко Надія Григорівна, 3 міс., 
українка, дитина робітника, 
18.08.1932 р., від проносу
Коцегуб Яків Митрофано-
вич, 53 р., українець, сторож, 
17.06.1933 р., від запалення ни-
рок
Кошарний Потап Іванович, 
58 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 24.09.1933 р., від висипного 
тифу
Кошулька Марфа Костянтинів-
на, 26 р., українка, на утриманні 
робітника, 14.08.1932 р., від поза-
маткової вагітності
Кравцова Олена, 84 р., україн-
ка, пенсіонерка, 09.04.1933 р., 
від старості
Кравченко Василь Архипович, 
38 р., українець, службовець, 
03.09.1933 р., від цукрової хворо-
би
Кравченко Захар Федото-
вич, 41 р., українець, робітник, 
27.12.1933 р., від запалення ле-
генів
Красильников Костянтин Юхи-
мович, 82 р., українець, безробіт-
ний, 19.04.1933 р., від занепаду 
серцевої діяльності
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Краскіна Ольга Іванівна, 3 міс., 
українка, дитина робітника, 
09.10.1933 р., від запалення ле-
генів
Красников Данило Федоро-
вич, 80 р., українець, робітник, 
21.04.1933 р., від старості
Красникова Бася Яківна, 85 р., 
єврейка, на утриманні службовця, 
20.02.1932 р., від старості
Красникова Ірина Іванівна, 
75 р., українка, на утриманні, 
28.12.1933 р., від старості
Красницький Петро Якимович, 
61 р., росіянин, на утриманні 
службовця, 19.08.1933 р., від раку 
легенів
Красноруцька Ганна Василівна, 
3 міс., українка, дитина службов-
ця, 12.09.1933 р., від проносу
Красноруцький Анатолій Васи-
льович, 1 р., українець, дитина, 
03.07.1932 р., від проносу
Красовська Людмила Пав-
лівна, 3 міс., українка, дитина, 
14.01.1932 р., від гострого розла-
ду шлунка
Криклер Федір Якович, 59 р., 
українець, на утриманні робітника, 
23.08.1932 р., від порушення сер-
цевої діяльності
Круглик Горпина Арсентіївна, 
62 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 05.09.1933 р., від старості 
та проносу
Кругликова Євдокія Федотів-
на, 70 р., українка, на утриманні 
кустаря, 16.08.1933 р., від старо-
сті
Крутченко Леонтій Васильо-
вич, 57 р., українець, робітник, 
02.06.1933 р., від виснаження
Крутченко Федот Васильо-
вич, 56 р., українець, робітник, 
11.07.1933 р., від кривавого про-
носу
Кубасова, мертвонароджена, 
українка, 05.07.1932 р.
Кудлай Віра Григорівна, 21 р., 
українка, на утриманні робітника, 
13.04.1932 р., від запалення моз-
ку
Кудря Ганна Гордіївна, 88 р., 
українка, на утриманні робітника, 
31.08.1933 р., від старості
Кузовлева Антоніна Олек-
сандрівна, 2 р., українка, ди-
тина службовця, 20.06.1933 р., 
від дифтериту

Кузовлева Олександра Хомів-
на, 50 р., українка, на утриманні 
службовця, 13.03.1932 р., від вади 
серця
Кузьменко Олексій Опанасо-
вич, 48 р., українець, робітник, 
27.05.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності
Кузьменко Ольга Олексіївна, 
28 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кукуй Сіма Борисівна, 70 р., 
єврейка, на утриманні кустаря, 
19.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Кулик Анастасія Терентіївна, 
30 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 21.05.1933 р., від плев-
риту
Кулик Ісай Севастянович, 16 р., 
українець, робітник, 16.05.1933 р., 
повісився
Кулик Олександра Севастя-
нівна, 2 міс., українка, дитина 
робітника, 03.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кулик Тамара Іванівна, 10 р., 
українка, дитина робітника, 
19.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Кулинський Іван Федотович, 
47 р., українець, службовець, 
17.04.1933 р., від висипного тифу
Кулішенко Марфа Кіндратівна, 
82 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 19.07.1932 р., від старості
Кульбачний Георгій [Івано-
вич], 55 р., українець, робітник, 
03.03.1932 р., від поранення го-
лови
Купріяненко Наталія Микитівна, 
80 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 16.08.1933 р., від старості
Курума Макар Петрович, 44 р., 
українець, робітник на залізниці, 
03.08.1933 р., від паралічу серця
Куруменко Петро Іванович, 
68 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 27.03.1933 р., від старості 
та виснаження
Куцекінь Євдокія Іванівна, 50 р., 
українка, робітниця, 27.05.1933 р., 
від виразки шлунка
Кучер Євмен Данилович, 78 р., 
українець, на утриманні робітника, 
30.07.1932 р., від старості

Кучер Марія Прокопівна, 10 р., 
українка, дитина робітника, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучер Микола Прохорович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
06.08.1932 р., від гострого розла-
ду травлення
Кучеренко Єфросинія Семе-
нівна, 105 р., українка, соцстан 
не вказано, 17.03.1933 р., від ста-
рості
Кучерявенко Андрій Семено-
вич, 51 р., українець, робітник, 
28.04.1933 р., від паралічу серця
Лабунська Наталія Андріївна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 20.02.1933 р., від ангіни
Лаптєв Олексій Васильович, 
67 р., українець, пенсіонер, 
15.04.1933 р., від старості
Лаптєв Петро Олексійович, 3 р., 
українець, дитина, 11.06.1933 р., 
від дитячого проносу
Лаптєва Єлизавета Гнатів-
на, 34 р., українка, безробітна, 
13.07.1933 р., від вади серця
Лацюга Текля Кирилівна, 57 р., 
українка, на утриманні робітника, 
12.09.1932 р., від вади серця
Лебедєв Тимофій Кузь-
мич, 73 р., росіянин, робітник, 
21.08.1933 р., від старості
Левитін Мусій Лейбович, 80 р., 
єврей, на утриманні службовця, 
09.09.1933 р., від старості
Левченко Ганна Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина, 09.04.1933 р., 
від гострого запалення кишок
Лейкіна Цина Самійлівна, 70 р., 
єврейка, на утриманні робітника, 
24.04.1932 р., від вади серця
Лекус Давид Євгенович, 
5 р., єврей, дитина робітника, 
26.10.1932 р., від вади серця
Лиман Ксенія Семенівна, 
115 р., українка, на утриманні, 
27.01.1932 р., від старості
Лиман Михайло Павлович, 
70 р., українець, соцстан не вка-
зано, 22.03.1933 р., від старості 
та паралічу серця
Лисенко Ганна Федорів-
на, 14 р., українка, дитина, 
04.02.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Лисинський Григорій Володи-
мирович, 24 р., українець, робіт-
ник, 23.06.1933 р., від вади серця 
та паралічу 
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Лисогор Тамара Максимів-
на, 9 міс., українка, дитина, 
28.11.1932 р., від запалення че-
ревної порожнини
Литвинова Лідія Олексі-
ївна, 1 р., українка, дитина, 
06.08.1932 р., від малярії
Личенко Григорій Кузьмич, 
5 р., українець, дитина робітника, 
10.02.1932 р., від набряку легенів
Личенко Мотрона Макарівна, 
41 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 23.04.1933 р., від коліту
Лідченко Микола Пилипович, 
2 р., українець, дитина робітника, 
02.06.1933 р., від проносу та вис-
наження
Лійченко Парасковія Якимівна, 
50 р., українка, робітниця радгос-
пу, 11.07.1933 р., від старості
Лімітовська Меланія Андріївна, 
65 р., росіянка, на утриманні ро-
бітника, 13.09.1932 р., від катару 
шлунка
Лін Перла Абрамівна, 75 р., єв-
рейка, на утриманні службовця, 
16.10.1932 р., від запалення леге-
нів та вади серця
Лінник Євдокія Миколаївна, 
65 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 08.05.1933 р., від вади 
серця
Ліснича Тамара Іванівна, 8 міс., 
українка, дитина службовця, 
15.08.1932 р., від проносу
Логвиненко Євген Костянтино-
вич, 1 р., українець, дитина служ-
бовця, 07.09.1933 р., від запален-
ня товстої кишки
Лохвицький Хацкель Єхильо-
вич, 75 р., єврей, на утриман-
ні службовця, 12.04.1933 р., 
від склерозу серця
Лубченко Устина Федорівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 12.05.1933 р., від старості
Лугова Ірина Єлизарівна, 70 р., 
українка, на утриманні робітника, 
12.06.1933 р., від старості
Лук’яненко Марина Андріївна, 
78 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 17.07.1933 р., від старості
Лук’янчиков Іван Гаврило-
вич, 66 р., українець, пенсіонер, 
25.01.1933 р., від хронічної хворо-
би серця
Луценко Кирило Федоро-
вич, 60 р., українець, робітник, 
18.02.1933 р., від вади серця

Любарський Михайло Григо-
рович, 68 р., українець, на утри-
манні службовця, 14.08.1933 р., 
від раку шлунка
Любарцев Єлисей Дмитрович, 
61 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 05.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Ляхов Михайло Федоро-
вич, 56 р., українець, робітник, 
09.03.1933 р., від хвороби нирок
Ляшевич Володимир Григо-
рович, 9 міс., українець, дитина 
службовця, 12.05.1933 р., від за-
палення слизової оболонки
Львов Йосип Давидович, 59 р., 
єврей, пенсіонер, 11.07.1933 р., 
від занепаду серцевої діяльності
Маєр Еміль Карлович, 60 р., 
німець, на утриманні члена кол-
госпу, 23.08.1932 р., від заражен-
ня крові
Макогон Таїсія Федорів-
на, 14 р., українка, дитина, 
12.05.1932 р., від падучої
Малиш Кіндрат Маркович, 
70 р., українець, робітник радгос-
пу, 22.07.1933 р., від занепаду 
серцевої діяльності через висна-
ження
Малишко Марфа Михайлівна, 
12 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 14.06.1933 р., від запа-
лення мозку
Маловик Прокіп Васильо-
вич, 27 р., українець, робітник, 
30.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Малоштан Микола Андрійович, 
3 міс., українець, дитина робіт-
ника, 15.09.1932 р., від гострого 
розладу шлунка
Малоштан Надія Василівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
26.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Мамич Федір Прохорович, 
78 р., українець, безробітний, 
27.12.1932 р., від хвороби серця 
та водянки
Манець Федір Якович, 56 р., 
українець, робітник, 13.07.1932 р., 
від черевного тифу
Маніков Григорій Климентійо-
вич, 58 р., українець, пенсіонер, 
29.04.1933 р., від паралічу серця
Манський Федот В’ячеславо-
вич, 84 р., українець, пенсіонер, 
05.09.1933 р., від старості

Мар’янов Савелій Вікторо-
вич, 46 р., єврей, на утриманні, 
18.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Марков Микита Лук’яно-
вич, 45 р., росіянин, робітник, 
06.05.1933 р., від хронічного 
нефрозонефриту
Марковчина Ганна Миколаїв-
на, 36 р., українка, на утриманні 
робітника, 27.03.1932 р., від вади 
серця
Мартиненко Володимир Іва-
нович, 1 міс., українець, дитина 
службовця, 30.05.1933 р., від го-
строго катару шлунка
Мартиненко Марія Семе-
нівна, 1 р., українка, дитина, 
09.01.1932 р., від запалення ле-
генів
Марусов Володимир Васильо-
вич, 61 р., українець, робітник, 
21.04.1933 р., від хронічного ту-
беркульозу легенів та вади серця
Марченко Михайло, 55 р., укра-
їнець, безробітний, 13.03.1933 р., 
від старості та паралічу серця
Масалигін Василь Федото-
вич, 64 р., українець, пенсіонер, 
31.03.1933 р., від хронічного запа-
лення нирок
Масалигіна Парасковія Тимофі-
ївна, 16 р., українка, службовець, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Масюкевич Катерина Данилів-
на, 49 р., білоруска, на утриманні 
робітника, 07.08.1932 р., від вади 
серця
Мащенко Марко Тимофійович, 
73 р., українець, на утриманні 
робітника, 22.04.1933 р., від запа-
лення нирок
Медведєва Євдокія Кузьмівна, 
62 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 20.08.1932 р., від хроніч-
ного катару шлунково-кишкового 
тракту
Мезенцев Опанас Васильович, 
78 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 03.09.1933 р., від старості
Мезенцев Сергій Афанасійо-
вич, 36 р., національність не вка-
зано, робітник, 30.05.1933 р., 
потрапив під потяг
Мезенцева Ганна Наумівна, 
65 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 05.04.1932 р., від заворо-
ту кишок
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Мелешина Марія Яківна, 96 р., 
українка, на утриманні робітника 
млина, 17.09.1933 р., від старості 
та виснаження
Меркулов Іван Данилович, 
76 р., українець, на утриманні 
службовця, 18.10.1932 р., від ста-
рості
Милащенко Микола Костян-
тинович, 8 р., українець, дитина 
робітника радгоспу, 09.06.1933 р., 
від колік
Михайличенко Анастасія Олек-
сіївна, 85 р., українка, соцстан 
не вказано, 27.02.1932 р., від ста-
рості
Михайличенко Єфросинія, 
70 р., українка, безробітна, 
06.05.1933 р., від старості
Мірошниченко Олена Василів-
на, 64 р., українка, на утриманні, 
10.04.1933 р., від вади серця
Міхеєв Пилип Федорович, 35 р., 
українець, робітник, 20.12.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Мішина Устинія Олексіївна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 04.02.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Міщанинцев Олександр Кос-
тянтинович, 42 р., українець, 
робітник, 03.07.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Мовчан Андрій Андрійович, 
мертвонароджений, українець, 
дитина, 23.01.1933 р.
Могила Валентина Олексіївна, 
11 міс., українка, дитина робітни-
ка, 13.05.1932 р., раптова смерть
Мокра Василина Архипівна, 
52 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 30.03.1933 р., від запален-
ня нирок
Мороз Іван Іванович, 29 р., 
українець, робітник, 17.04.1933 р., 
від висипного тифу
Муженко Ганна Іванівна, 90 р., 
українка, на утриманні службовця, 
01.09.1933 р., від старості
Муженко Килина Петрівна, 
53 р., українка, пенсіонерка, 
19.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Муженко Петро Матвійо-
вич, 22 р., українець, робітник, 
02.02.1932 р., від сухот
Музальов Іона Родіонович, 
72 р., росіянин, на утриманні ро-
бітника, 09.12.1933 р., від старе-
чої дряхлості

Музальов Сергій Іванович, 
26 р., українець, робітник, 
26.06.1933 р., від вогнепального 
поранення у голову
М’ясушкина Наталія Василівна, 
80 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 12.10.1933 р., від старості
Набойченко Деомид Федоро-
вич, 65 р., українець, службовець, 
21.06.1932 р., від раку печінки
Набока Валентина Михай-
лівна, 3 р., українка, дитина, 
15.06.1933 р., від запалення леге-
нів та дизентерії
Набока Інна Михайлівна, 1 р., 
українка, дитина, 14.07.1933 р., 
від дитячого проносу
Назаренко Хотина Миколаїв-
на, 61 р., українка, на утриманні 
робітника, 18.02.1932 р., від вади 
серця
Назарчук Данило Семено-
вич, 90 р., українець, пенсіонер, 
14.04.1933 р., від старості
Наумцев Михайло Петро-
вич, 37 р., українець, робітник, 
23.10.1932 р., потрапив під потяг
Неверов Іван Іларіонович, 47 р., 
українець, робітник, 13.04.1932 р., 
від захворювання сечостатевої 
системи
Недвига Марія Семенів-
на, 1 міс., українка, дитина, 
07.09.1932 р., хвора від народ-
ження
Нещеретова Марія Савеліївна, 
65 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 27.04.1933 р., від старості
Никитін Володимир Юхимович, 
5 р., українець, дитина робітника, 
15.06.1933 р., від запалення киш-
ківника
Никитін Петро Васильович, 
58 р., українець, робітник, 
24.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Никитіна Вікторія Юхимівна, 
5 р., українка, дитина робітника, 
11.06.1933 р., від запалення киш-
ківника
Никитіна Тамара Юхимівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
03.07.1933 р., від запалення киш-
ківника
Никифорова Агафія Іванівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 16.04.1932 р., від апо-
плексії

Нища Ганна Тимофіївна, 
80 р., українка, на утриманні, 
13.04.1933 р., від старості
Ніколенко Петро Савелійо-
вич, 27 р., українець, студент, 
02.09.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Новиков Пилип Прокопович, 
64 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 08.06.1933 р., від старості
Новикова Марія Тихонівна, 
95 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 26.08.1933 р., від старості
Новикова Федора Євтихіївна, 
45 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 27.08.1932 р., від пієло-
нефриту
Носуль Дмитро Павлович, 21 р., 
українець, робітник, 12.02.1933 р., 
від туберкульозу легенів
О[рнаут]ов Олексій Іванович, 
вік не вказано, українець, дитина 
робітника, 14.04.1933 р., від вис-
наження
Обертас Парасковія Миколаїв-
на, 30 р., українка, на утриманні 
робітника, 07.04.1933 р., від абор-
ту
Одарюк Конон Йосипович, 
73 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 28.07.1933 р., від старості
Омельченко Микола Гаврило-
вич, 70 р., українець, пенсіонер, 
12.02.1933 р., від старості та па-
ралічу серця
Осадча Ніна Дмитрівна, 1 р., 
українка, дитина робітника, 
15.11.1932 р., від проносу
Осика Уляна Михайлівна, 
130 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 07.10.1932 р., від старості
Осипова Галина Микитівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
08.10.1933 р., від дитячого крива-
вого проносу
Осиповська Віра Никифорів-
на, 43 р., українка, на утриманні 
робітника, 26.08.1933 р., від за-
непаду серцевої діяльності через 
виснаження
Отрошко Нестор Павлович, 
65 р., українець, соцстан не вка-
зано, 22.04.1932 р., від запалення 
легенів та вади серця
Падалка Микола Михайло-
вич, 1 р., українець, дитина, 
03.02.1933 р., від туберкульозу 
легенів
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Падалка Раїса Петрівна, 2 р., 
українка, дитина робітника, 
20.05.1932 р., від запалення ле-
генів
Палагута Борис Федорович, 
1 міс., українець, дитина робітни-
ка, 25.09.1932 р., від проносу
Палагута Ганна Гордіївна, 
55 р., українка, на утриманні, 
11.10.1932 р., від катару шлунка
Пан Гінде Утерівна, 90 р., єв-
рейка, на утриманні службовця, 
29.11.1932 р., від старості 
Панасовська Валентина Кін-
дратівна, 1 р., українка, дитина 
службовця, 14.04.1932 р., від за-
палення мозку
Панкова Олександра Макарів-
на, 54 р., українка, на утриманні 
робітника, 09.04.1932 р., від вади 
серця
Панов Павло Данилович, 30 р., 
українець, робітник, 29.11.1932 р., 
загинув в аварії
Панов Федір Петрович, 53 р., 
українець, робітник, 10.04.1933 р., 
від паралічу серця
Пархоменко Василь Олексан-
дрович, 7 міс., українець, дитина 
робітника залізниці, 17.08.1933 р., 
від гострого запалення кишківни-
ка
Пасічна Валентина Филимонів-
на, 3 р., українка, дитина робіт-
ника, 06.08.1933 р., від дитячого 
проносу
Пасічниченко Іван Григоро-
вич, 16 р., українець, учень, 
31.08.1933 р., від гострого захво-
рювання шлунково-кишкового 
тракту
Пасько Катерина Савеліївна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
22.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Перекрестьєв Олександр 
Федорович, 85 р., украї-
нець, на утриманні службовця, 
14.10.1932 р., від старості
Перетятько Петро Тимофійо-
вич, 22 р., українець, робітник, 
27.05.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності
Петренко Володимир Якович, 
8 р., українець, дитина робітника, 
21.04.1932 р., від крововиливу

Петренко Олександр Іванович, 
10 міс., українець, дитина робіт-
ника, 04.05.1933 р., від занепаду 
серцевої діяльності через висна-
ження
Петриченко Аврам Микитович, 
85 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 26.08.1932 р., від водянки
Петрова Марія Яківна, 58 р., 
українка, на утриманні службовця, 
03.11.1933 р., від цукрової хворо-
би
Печерна Любов Іванівна, 1 р., 
українка, дитина робітника, 
13.10.1933 р., від виснаження
Пирогов Василь Григорович, 
53 р., українець, безробітний, 
25.09.1932 р., від виразки шлунка
Писаревський Іларіон Григо-
рович, 68 р., українець, робітник, 
28.12.1932 р., від старості та па-
ралічу серця
Питора Пелагія Іванівна, 30 р., 
українка, робітниця на залізниці, 
07.08.1933 р., від вади серця
Пінчук Парасковія Петрівна, 
65 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 17.10.1933 р., від старості 
та проносу
Пінчук Родіон Степанович, 
60 р., українець, на утриманні 
робітника, 19.12.1932 р., від вис-
наження
Платонова Єлизавета Іванів-
на, 64 р., росіянка, на утриманні 
службовця, 22.12.1932 р., від раку 
шлунка
Плахотникова Валентина Гри-
горівна, 3 міс., українка, дитина 
робітника, 16.09.1933 р., від запа-
лення тонкого кишківника
Плиходанова Євдокія Іванів-
на, 62 р., українка, пенсіонерка, 
03.06.1933 р., від старості
Плугатар Єлизавета Василівна, 
71 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 07.03.1933 р., від старості
Плугатар Іван Борисович, 75 р., 
українець, робітник, 24.03.1933 р., 
від старості та паралічу серця
Плугатар Микола Якович, 85 р., 
українець, на утриманні робітника, 
25.11.1932 р., від старості
Погожий Олександр Борисо-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
30.01.1932 р., від вродженої слаб-
кості

Подоляк Олександр Якович, 
13 р., українець, дитина службов-
ця, 15.04.1932 р., від запалення 
легенів
Подріз Олександр Михай-
лович, 2 р., українець, дитина, 
15.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Покровський Станіслав Бори-
сович, 3 міс., українець, дитина 
службовця, 16.10.1932 р., від вис-
наження
Полова Анастасія Павлівна, 
45 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 05.09.1932 р., від черев-
ного тифу
Полова Василина Федорівна, 
60 р., українка, соцстан не вказа-
но, 04.05.1933 р., від старості
Полякова Степанида Іванівна, 
110 р., українка, на утриманні 
робітника, 11.09.1932 р., від ате-
росклерозу
Полянський Михайло Гнато-
вич, 67 р., українець, пенсіонер, 
29.03.1933 р., від старості та вис-
наження
Помазаненко Максим Кирило-
вич, 55 р., українець, робітник, 
21.08.1933 р., від міокардиту 
та склерозу
Поморська Уляна Лаврентіїв-
на, 74 р., українка, на утриманні, 
28.12.1933 р., від старості
Попов Іван Трохимович, 76 р., 
українець, робітник, 17.04.1933 р., 
від старості
Попов Федір Олексійович, 
33 р., українець, робітник на за-
лізниці, 10.07.1933 р., потрапив 
під потяг
Попова Дар’я Харитонівна, 
44 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 21.07.1933 р., від висна-
ження
Попова Мотрона Микитівна, 
30 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 06.06.1933 р., від запа-
лення нирок
Порох Іван Іванович, 7 р., укра-
їнець, дитина, 12.03.1933 р., 
від проносу
Портний Федір Степанович, 
9 р., українець, дитина робітника, 
06.07.1933 р., від захворювання 
шлунково-кишкового тракту
Пост Петро Олексійович, 
42 р., українець, службовець, 
10.04.1932 р., замерз
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Поставнича Мотрона Пилипів-
на, 88 р., українка, на утриманні 
робітника, 02.05.1933 р., від ста-
рості
Потривай Іван Євдокимович, 
36 р., українець, службовець, 
17.12.1933 р., від емфіземи леге-
нів
Почернін Василь Івано-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
07.09.1932 р., від рахіту
Приступа Микола Степанович, 
мертвонароджений, українець, 
дитина робітника, 30.10.1933 р.
Притула Марія Гнатівна, 20 р., 
українка, робітниця, 14.07.1933 р., 
від запалення легенів
Притула Михайло Павлович, 
78 р., українець, пенсіонер, 
01.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Притуленко Гнат Силуяно-
вич, 53 р., українець, робітник, 
08.04.1933 р., від старості
Пройда Фаня Данилівна, 21 р., 
українка, на утриманні робітника, 
30.03.1933 р., від гострого запа-
лення нирок
Прокопов Михайло Михайло-
вич, 40 р., українець, робітник, 
26.12.1932 р., від раку шлунка
Пронін Анатолій Михайлович, 
1 р., українець, дитина службов-
ця, 02.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прудвіблох Петро Івано-
вич, 52 р., українець, робітник, 
27.04.1933 р., від завороту кишок
Псарьов Петро Петрович, 
67 р., українець, пенсіонер, 
17.05.1932 р., від старості
Пуз Тимофій Данилович, 52 р., 
українець, робітник, 10.03.1933 р., 
від вади серця та паралічу
Пузиков Федот Іванович, 
54 р., українець, службовець, 
20.06.1933 р., від виразки шлунка
Пустовой Юхим Павлович, 
68 р., українець, пенсіонер, 
14.05.1933 р., від вади серця
Пуховська Лідія Демидівна, 
1 р., українка, дитина службовця, 
18.08.1933 р., від запалення моз-
ку
Рабинович Григорій, 18 р., 
єврей, робітник, 16.02.1933 р., 
від численних травм

Радченко Митрофан Степано-
вич, 55 р., українець, робітник 
радгоспу, 18.08.1933 р., від ста-
рості та запалення нирок
Раєвська Степанида Яківна, 
85 р., українка, пенсіонерка, 
24.12.1932 р., від старості
Рак Ніна Онисимівна, 6 р., 
українка, дитина, 30.09.1932 р., 
від дифтериту
Рац Віра Степанівна, 7 р., 
угорка, дитина робітника, 
18.11.1933 р., від запалення ле-
генів
Рачатников Вольдемар (Во-
лодимир) Вікентійович, 41 р., 
поляк, робітник, 15.03.1932 р., 
від туберкульозу легенів
Рачатникова Євдокія Вольде-
марівна, 10 міс., українка, дити-
на, 09.05.1932 р., від туберкульозу 
та інтоксикації
Рибалка Ганна Сергіївна, 3 р., 
українка, дитина робітника заліз-
ниці, 29.08.1933 р., від гострого 
запалення кишківника
Рибас Лідія Михайлівна, 15 р., 
українка, дитина службовця, 
28.11.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Рибка Федір Ілліч, 70 р., укра-
їнець, на утриманні робітника, 
01.02.1933 р., від старості та па-
ралічу серця
Ригайло Ольга Михайлівна, 
13 р., українка, дитина робітника, 
03.08.1932 р., від запалення спин-
ного мозку
Риженко Павло Максимович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
14.07.1933 р., від дитячого про-
носу
Рикунова Таїсія Юхимівна, 
1 р., українка, дитина робітника, 
24.12.1932 р., від проносу
Роздобудько Борис Михай-
лович, 2 р., українець, дитина, 
05.06.1932 р., від запалення моз-
кової оболонки
Роздобудько Таміла Григорів-
на, 1 р., українка, дитина робіт-
ника, 30.07.1933 р., від дитячого 
проносу
Романов Омелян Максимо-
вич, 42 р., українець, робітник, 
11.04.1933 р., від злоякісного не-
докрів’я

Романов Павло Федорович, 
85 р., українець, на утриманні 
службовця, 11.04.1933 р., від ста-
рості
Романова Тетяна Омелянівна, 
3 р., українка, дитина службовця, 
13.08.1933 р., від коліту
Романцов Володимир Дани-
лович, 7 міс., українець, дитина 
службовця, 02.03.1932 р., від хво-
роби горла
Ромашко Іван Петрович, 47 р., 
українець, робітник, 14.11.1932 р., 
від кровотечі кишківника
Рубан Ольга Петрівна, 85 р., 
українка, на утриманні робітника, 
14.12.1932 р., від старості
Рубаненко Валентина Іванівна, 
4 міс., українка, дитина робітника, 
21.08.1932 р., від гострого запа-
лення шлунка
Рубаненко Віктор Трохимович, 
1 р., українець, дитина робітника, 
13.07.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Рубаненко Григорій Трохи-
мович, 4 р., українець, дитина, 
22.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Рубаненко Олексій Трохимо-
вич, 8 р., українець, дитина ро-
бітника радгоспу, 17.06.1933 р., 
від туберкульозу кишківника
Рубінштейн Елка Абрамівна, 
60 р., єврейка, на утриманні члена 
колгоспу, 19.09.1932 р., від хво-
роби
Рудаєва Віра Мусіївна, 
100 р., єврейка, на утриманні, 
05.04.1933 р., від старості
Руденко Митрофан Михайло-
вич, 61 р., українець, робітник, 
31.05.1933 р., від паралічу серця
Руденко Михайло Симонович, 
87 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 21.01.1933 р., від старості 
та паралічу серця
Руденко Никифор Михайло-
вич, 50 р., українець, робітник, 
12.03.1933 р., від крововиливу 
у мозок
Руденко Семен Михайлович, 
63 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 22.04.1933 р., від старості
Савенко Дмитро Якович, 16 р., 
українець, робітник, 12.10.1931 р., 
задушений
Саєнко Григорій Андрійо-
вич, 20 р., українець, робітник, 
12.11.1933 р., від травми черепа
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Сазонов Володимир Павлович, 
вік не вказано, українець, дитина, 
16.11.1932 р., від немовлячого
Сазонов Григорій Євдокимо-
вич, 70 р., українець, безробіт-
ний, 22.05.1933 р., від старості
Сазонов Михайло Григоро-
вич, 38 р., українець, робітник, 
25.09.1932 р., від розриву серця
[Санило] Дем’ян, 70 р., націо-
нальність не вказано, безробіт-
ний, 15.05.1933 р., від старості
Сарака Микола Іванович, 13 р., 
українець, дитина робітника, 
04.09.1933 р., застрелений
Саулова Марія Микитівна, 
50 р., українка, пенсіонерка, 
17.06.1933 р., від вади серця 
та паралічу 
Свериченко Анатолій Васильо-
вич, 1 р., українець, дитина робіт-
ника, 17.10.1932 р., від запалення 
нирок
Свиргуненко Агафія Василів-
на, 85 р., українка, на утриманні, 
30.09.1932 р., від старості
Свириденко Микола Андрійо-
вич, 2 р., українець, дитина робіт-
ника, 04.11.1932 р., від хвороби 
кишківника
Свириденко Семен Іванович, 
95 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 03.01.1933 р., від старості 
та паралічу серця
Свиридов Михайло Іванович, 
76 р., українець, на утриманні ро-
бітника залізниці, 24.07.1933 р., 
від крововиливу у мозок
Свистун Павло Свиридович, 
38 р., українець, робітник радгос-
пу, 13.05.1933 р., від вади серця
Світлова Любов [Йосипівна], 
9 міс., українка, дитина службов-
ця, 21.09.1932 р., від запалення 
кишківника
Святський Борис Михайлович, 
2 тижні, українець, дитина служ-
бовця, 04.07.1933 р., слабкий 
від народження
Сезько Марія Микитівна, 43 р., 
українка, на утриманні робітника, 
28.03.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Семенова Тамара Василівна, 
2 міс., росіянка, дитина робітника, 
15.07.1932 р., від запалення киш-
ківника

Семитоцький Іван Сергійович, 
70 р., українець, на утриманні, 
05.07.1933 р., від старості та па-
ралічу серця
Сендецький Герасим Мусійо-
вич, 70 р., українець, на утри-
манні робітника, 30.06.1933 р., 
від старості
Сенченко Віра Яківна, 48 р., 
українка, на утриманні робітника, 
24.08.1933 р., від раку матки
Сенченко Макар Володимиро-
вич, 56 р., українець, робітник, 
28.06.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності через виснаження
Сердюк Георгій Іванович, 7 міс., 
українець, дитина робітника, 
13.09.1932 р., від проносу
Сердюк Тихін Іванович, 71 р., 
українець, на утриманні робітника, 
25.01.1933 р., від вади серця
Сердюченко Катерина Іванівна, 
45 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 05.10.1932 р., потрапила 
під потяг
Середа Іван Гаврилович, 103 р., 
українець, на утриманні робітника, 
11.10.1932 р., від старості
Середа Полікарп Олександро-
вич, 65 р., українець, на утриман-
ні робітника, 12.05.1933 р., від па-
ралічу серця
Сиворонов Олександр Михай-
лович, 72 р., українець, на утри-
манні робітника, 15.09.1933 р., 
від старечого виснаження
Сидоренко Іван Андрійо-
вич, 23 р., українець, робітник, 
22.07.1933 р., від коліту
Сидоренко Федір Якович, 80 р., 
українець, на утриманні робітника, 
27.09.1932 р., від старості
Сидоров Ілля Васильович, 
55 р., українець, на утриманні, 
28.11.1932 р., від серцевої астми
Силенко Сергій Захарович, 
57 р., українець, на утриманні, 
16.01.1932 р., від висипного тифу
Синельникова Варвара Павлів-
на, 33 р., українка, на утриманні, 
06.04.1933 р., від висипного тифу
Синельникова Софія Кузьмів-
на, 47 р., українка, на утриманні 
службовця, 01.08.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Сиротенко Олег Петрович, 3 р., 
українець, дитина службовця, 
29.08.1932 р., від запалення ле-
генів

Ситник Мотрона Андріївна, 
85 р., українка, на утриманні без-
робітного, 28.03.1932 р., від ста-
рості
Сілаєв Іван Никонорович, 59 р., 
українець, робітник, 05.01.1933 р., 
від раку шлунка
Сіромашенко Михайло Ісако-
вич, 40 р., українець, робітник 
радгоспу, 03.05.1933 р., від пара-
лічу серця
Скаченко Антон Степанович, 
83 р., українець, на утриманні, 
24.01.1932 р., від старості
Скиба Єфросинія Іванівна, 
2 р., українка, дитина службовця, 
18.03.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Скиба Парасковія Омелянів-
на, 24 р., українка, робітниця, 
15.12.1932 р., від диспепсії
Складнєв Роман Григорович, 
74 р., українець, на утриманні 
службовця, 28.05.1932 р., від ста-
рості
Скотаренко Олександра Пла-
тонівна, 70 р., українка, на утри-
манні службовця, 30.11.1933 р., 
від старості
Скрипник Марія Борисівна, 
28 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 19.11.1933 р., 
від вади серця
Сластина Клавдія Михайлів-
на, 21 р., українка, студентка, 
30.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Сліпцов Гнат Гнатович, 48 р., 
українець, робітник радгоспу, 
29.06.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності через виснаження
Сліпцова Надія Гнатівна, 17 р., 
українка, робітниця радгоспу, 
26.01.1932 р., від черевного тифу
Слуцький Борис Михайло-
вич, 73 р., єврей, пенсіонер, 
19.04.1932 р., від крововиливу
Смирнов Микола Михайлович, 
2 міс., українець, дитина робіт-
ника, 15.08.1933 р., від дитячого 
проносу
Смирнов Петро Степанович, 
1 р., українець, дитина військо-
вослужбовця, 07.08.1932 р., 
від немовлячого
Смілянський Йосип Абрамович, 
60 р., єврей, на утриманні робіт-
ника, 19.05.1932 р., від туберку-
льозу легенів 
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Сокира Федора Василівна, 
75 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 14.11.1932 р., від старості
Соколенко Петро Микито-
вич, 26 р., українець, робітник, 
13.03.1933 р., потрапив під потяг
Солодов Олександр Іванович, 
74 р., українець, на утриманні 
службовця, 10.04.1933 р., від ста-
рості
Солодовник Савелій Павло-
вич, 53 р., українець, робітник, 
24.07.1933 р., від старечої вади 
серця
Соломонова Сара Яківна, 7 міс., 
українка, дитина службовця, 
12.06.1933 р., від проносу
Сорокін Микола Гнатович, 2 р., 
українець, дитина робітника, 
07.06.1933 р., від дитячого про-
носу
Сорокіна Тетяна Пудівна, 39 р., 
українка, на утриманні службовця, 
22.09.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Співак Григорій Артемович, 
76 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 23.03.1932 р., від старості
Співак Мотрона Прохорівна, 
82 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 12.12.1933 р., 
від старості
Стадниченко Макар Данило-
вич, 58 р., українець, робітник, 
16.02.1933 р., від вади серця
Стадниченко Яків Данилович, 
77 р., українець, на утриманні 
службовця, 26.04.1933 р., від вис-
наження
Старих Борис Васильович, 
2 р., українець, дитина робітника, 
17.11.1932 р., від запалення киш-
ківника
Старих Василь Олексійо-
вич, 50 р., українець, робітник, 
22.02.1933 р., потрапив під потяг
Степаненко Ольга Григорівна, 
87 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 25.08.1932 р., від старості
Степанов Василь Гнатович, 
67 р., українець, пенсіонер, 
08.11.1932 р., від вади серця
Степанова Февронія Олексіїв-
на, 61 р., українка, на утриманні 
робітника, 08.05.1933 р., від вис-
наження
Стрілець Килина Петрівна, 
38 р., українка, робітниця радгос-
пу, 30.10.1933 р., від туберкульозу 
легенів

Стрільченко Оксана Єгорівна, 
39 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 22.11.1933 р., від паралі-
чу серця
Строчи[н] Микола Івано-
вич, 3 р., українець, дитина, 
24.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Судак Іван Федорович, 17 р., 
українець, на утриманні робітника, 
06.12.1932 р., від епілепсії
Сулима Кіндрат Давидович, 
45 р., українець, службовець 
на залізниці, 16.10.1933 р., 
 потрапив під потяг
Сулима Михайло Івано-
вич, 58 р., українець, пастух, 
16.03.1933 р., від раку шлунка
Табаченко Феона Федорівна, 
77 р., українка, на утриманні служ-
бовця залізниці, 10.08.1933 р., 
від старечого маразму
Танчук Петро Фотійович, 
26 р., українець, пенсіонер, 
10.12.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Таран Архип Іванович, 85 р., 
українець, на утриманні церковно-
го регента, 07.03.1932 р., від па-
ралічу серця
Тарановська Євдокія Мико-
лаївна, 34 р., українка, соцстан 
не вказано, 11.02.1932 р., за-
мерзла
Тарасенко Єлизавета Матвіїв-
на, 35 р., українка, на утриманні 
робітника, 12.03.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Тарасенко Іван Михайло-
вич, 65 р., росіянин, селянин, 
24.01.1932 р., від вади серця 
та запалення нирок
Тарасенко Іван Федорович, 
1 міс., українець, дитина робітни-
ка, 05.07.1933 р., слабкий від на-
родження
Телятников Павло Антоно-
вич, 58 р., українець, робітник, 
23.03.1933 р., від міокардиту
Тимчура Єфросинія Федорівна, 
27 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 22.10.1933 р., від черевно-
го тифу
Тимчура Тихін Павлович, 45 р., 
українець, на утриманні службов-
ця, 24.01.1933 р., від туберкульо-
зу легенів

Титенко Іван Климентович, 
56 р., українець, робітник, 
16.06.1933 р., від запалення ле-
генів
Тихоненко Анатолій Петро-
вич, 35 р., українець, робітник, 
19.07.1933 р., від запалення ле-
генів
Тихоненко Клеопатра Олек-
сандрівна, 3 р., українка, дитина 
службовця, 06.09.1933 р., від ди-
тячого проносу
Тихоненко Петро Антонович, 
73 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 15.07.1932 р., від хвороби 
серця
Ткаченко Євдокія Трохимівна, 
78 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 29.07.1932 р., від старості
Ткаченко Федора Степанівна, 
43 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 06.04.1933 р., від висип-
ного тифу
Толдієв Віктор Олександрович, 
3 р., українець, дитина робітника 
залізниці, 14.10.1933 р., від запа-
лення легенів
Трикоз Артем Гнатович, 65 р., 
українець, на утриманні робітника, 
31.03.1933 р., від вади серця
Троян Анатолій Кирилович, 3 р., 
українець, дитина, 22.02.1933 р., 
від туберкульозу легенів
Троян Володимир Кирилович, 
2 тижні, українець, дитина робіт-
ника, 16.08.1932 р., від проносу
Троян Георгій Кирилович, 
2 тижні, українець, дитина робіт-
ника, 14.08.1932 р., від проносу
Троян Микола Григорович, 
43 р., українець, службовець, 
09.04.1933 р., від паралічу серця
Тупиця Килина Антонівна, 
27 р., українка, на утриманні, 
04.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
[Турукін] Сергій Феодосійович, 
63 р., українець, безробітний, 
12.04.1933 р., від вади серця 
та паралічу
Турчанова Раїса Юхимівна, 2 р., 
українка, дитина, 31.01.1932 р., 
від скарлатини
Тютюнник Дар’я Мусіївна, 30 р., 
українка, на утриманні робітника, 
14.06.1933 р., від туберкульозу 
легенів
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Тютюрюк Тимофій Карпо-
вич, 68 р., українець, робітник, 
09.06.1933 р., від старості та па-
ралічу серця
Удовиченко Кузьма Васильо-
вич, 50 р., українець, робітник, 
26.04.1933 р., від вади серця
Уманцева Ганна Данилівна, 
80 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 23.03.1932 р., від старості
Устименко Андрій Семено-
вич, 53 р., українець, робітник, 
22.11.1932 р., від розладу серце-
вої діяльності
Устименко Григорій Йосипо-
вич, 70 р., українець, службовець, 
20.06.1933 р., від старості
Фастов Никифор Федоро-
вич, 62 р., українець, пенсіонер, 
09.06.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності
Федіна Варвара Захарівна, 
75 р., росіянка, пенсіонерка, 
15.04.1932 р., від паралічу
Федорка Яків Якимович, 
52 р., українець, службовець, 
27.12.1933 р., від вади серця
Федорченко Анатолій Сергійо-
вич, 5 р., українець, дитина робіт-
ника, 25.08.1932 р., від гострого 
запалення кишківника
Фесенко Іван Кіндратович, 
20 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 27.05.1933 р., від паралі-
чу серця
Фоменко Тетяна Абрамівна, 
54 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 12.06.1933 р., від хроніч-
ного запалення нирок
Фоміна Варвара Іванівна, 82 р., 
росіянка, на утриманні робітника, 
16.03.1932 р., від старості
Харичков Іван Федорович, 
92 р., українець, на утриманні 
робітника, 23.06.1933 р., від за-
непаду серцевої діяльності через 
виснаження
Харченко Харитина Тимофіїв-
на, 25 р., українка, на утриманні 
робітника, 22.06.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Хатинський Павло Мартино-
вич, 26 р., українець, пенсіонер, 
16.12.1933 р., від туберкульозу 
хребта
Хворостова Уляна Іванівна, 
80 р., українка, пенсіонерка, 
14.06.1933 р., від старості

Хвостик Віталій Іванович, 9 міс., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 11.12.1933 р., від запалення 
легенів
Хвостик Надія Никифорів-
на, 6 міс., українка, дитина, 
10.11.1932 р., від штучного году-
вання
Хижняк Олександра Іванів-
на, 18 р., українка, робітниця, 
22.01.1933 р., від удушення
Хитущенко Никифор Арсен-
тійович, 48 р., українець, робіт-
ник, 16.10.1933 р., від черевного 
тифу
Хмельов Захарій Йосипович, 
69 р., українець, службовець, 
14.06.1933 р., від занепаду серце-
вої діяльності та слабкості
Цапенко Петро Парфентійович, 
49 р., українець, робітник на за-
лізниці, 21.07.1933 р., від туберку-
льозу легенів
Цапенко Порфирій Степано-
вич, 72 р., українець, пенсіонер, 
24.04.1933 р., від старості
Цендра Ганна Михайлівна, 
58 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 23.07.1932 р., від туберку-
льозу легенів
Церфас Леонід Готлібович, 1 р., 
українець, дитина, 23.03.1933 р., 
від запалення легенів
Циганкова Ганна Олексіїв-
на, 90 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
08.01.1932 р., від старості
Цигульов Макар Іванович, 68 р., 
українець, на утриманні робітника, 
21.04.1933 р., від старості
Цигульова Оксана Трохимівна, 
85 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 09.05.1933 р., від старості
Чабаненко Олександра Гри-
горівна, 12 р., українка, дитина 
робітника, 03.05.1933 р., від ви-
сипного тифу
Чаплигін Дмитро Степано-
вич, 64 р., українець, пенсіонер, 
24.12.1932 р., від завороту кишок
Черненко Олена Михайлів-
на, 2 міс., українка, дитина, 
05.02.1933 р., від штучного году-
вання
Чернов Микита Трохимович, 
78 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 23.04.1933 р., від старості
Чернов Михайло Якович, 
24 р., українець, службовець, 
04.05.1933 р., від вади серця

Чернов Савелій Тихонович, 
65 р., українець, робітник, 
28.03.1933 р., від гострого запа-
лення шлунка та кишок
Чернова Ганна, 72 р., україн-
ка, на утриманні, 12.03.1933 р., 
від старості
Чернявська Віра Федорів-
на, 4 р., українка, дитина, 
06.04.1933 р., від проносу
Чернявський Іван Миколайо-
вич, 16 р., українець, робітник, 
07.05.1933 р., від апендициту
Черняк Анатолій Федоро-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
13.01.1932 р., від кашлюку
Черчик Архип Ілліч, 63 р., укра-
їнець, службовець, 27.05.1933 р., 
від старості
Чорна Мар’яна Василівна, 44 р., 
українка, на утриманні робітника 
залізниці, 20.09.1933 р., від вади 
серця
Чунихін Петро Іванович, 59 р., 
українець, робітник, 08.03.1933 р., 
помер у стані коми
Шабанов Василь Сергійо-
вич, 54 р., українець, кустар, 
04.06.1933 р., від паралічу серця 
та старості
Шандра Катерина Яківна, 
67 р., українка, пенсіонерка, 
14.04.1933 р., від старості
Шандра Корній Федорович, 
70 р., українець, пенсіонер, 
23.03.1933 р., від старості
Шапка Марія Павлівна, 28 р., 
українка, на утриманні робітника, 
03.09.1932 р., від саркоми матки
Шаповалов Іван Кузьмич, 
25 р., українець, службовець, 
05.11.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Шаповалов Михайло Данило-
вич, 33 р., українець, робітник, 
26.12.1932 р., від вади серця
Шаповалов Олександр Мики-
тович, 68 р., українець, робітник, 
16.04.1933 р., від старості
Шатохін Ксенофонт Григоро-
вич, 55 р., українець, робітник, 
18.08.1933 р., від серцевої слаб-
кості
Швайченко Дмитро Івано-
вич, 67 р., українець, робітник, 
28.02.1932 р., від плевриту та за-
палення серця
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Швиденко Микола Лаврович, 
55 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 26.09.1933 р., 
від малярії
Швиряєв Павло Дмитро-
вич, 18 р., українець, робітник, 
28.11.1933 р., від висипного тифу
Шевченко Василь Якович, 8 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 04.08.1932 р., застрелений
Шевченко Уляна Мартинівна, 
70 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 22.04.1932 р., від паралічу
Шефер Кароліна Лук’янівна, 
79 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 12.04.1933 р., від занепа-
ду серцевої діяльності
Шилін Лука Пилипович, 52 р., 
українець, робітник, 31.10.1933 р., 
від виразки шлунка
Шило Марія Кирилівна, 13 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 01.08.1933 р., від висна-
ження
Шиянов Євген Васильович, 
58 р., українець, службовець, 
15.03.1933 р., від вади серця
Шкура Леонід Романович, 46 р., 
українець, робітник, 28.02.1933 р., 
від занепаду серцевої діяльності
Шкуріна Марія Леонтіївна, 
7 міс., українка, дитина робітника, 
29.06.1932 р., від проносу

Шмалько Мефодій Ігнато-
вич, 46 р., українець, робітник, 
20.01.1932 р., від раку шлунка 
та легенів
Штанопрудова Олена Іллівна, 
72 р., українка, соцстан не вказа-
но, 05.12.1932 р., від старості
Щедров Денис Олексійо-
вич, 30 р., українець, робітник, 
15.04.1933 р., від удушення
Щепик, мертвонароджений, 
німець, дитина робітника, 
09.05.1932 р.
Юан Юн Боа, 41 р., національ-
ність та соцстан не вказано, 
07.12.1933 р., від паралічу серця, 
помер на вокзалі
Юдан Денис Павлович, 64 р., 
українець, робітник, 11.03.1933 р., 
від старості
Яковенко Михайло Кузьмич, 
7 р., українець, дитина робітника, 
17.07.1933 р., від дитячого про-
носу
Яковенко Павло Степанович, 
27 р., українець, на утриманні 
робітника, 26.08.1933 р., від запа-
лення нирок
Яковенко Семен Кузьмич, 4 р., 
українець, дитина службовця, 
26.06.1933 р., від запалення тон-
кого кишківника
Яковенко Степан Денисович, 
75 р., українець, на утриманні 
робітника, 26.09.1933 р., від вади 
серця

Яковлев Іван Якимович, 82 р., 
українець, робітник, 10.02.1932 р., 
від старості
Яковлева Антоніна Сергіївна, 
6 р., українка, дитина робітника, 
23.09.1932 р., від запалення киш-
ківника
Яковлева Степанида Михайлів-
на, 75 р., українка, на утриманні 
службовця, 30.08.1932 р., від вади 
серця
Якуба Ганна Мусіївна, 36 р., 
єврейка, на утриманні кустаря, 
22.02.1933 р., від опіків
Якубовський Віталій Володи-
мирович, 1 р., українець, дитина, 
24.03.1933 р., від дифтериту
Ямницька Циля Аронівна, 80 р., 
єврейка, на утриманні робітника, 
12.07.1933 р., від старості
Ясенко Валентин Івано-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
23.01.1932 р., від віспи
Ясенко Сергій Якимович, 20 р., 
українець, робітник, 28.06.1933 р., 
потрапив під потяг
Ясинков Данило Іванович, 55 р., 
росіянин, робітник на залізниці, 
21.07.1933 р., від міокардиту
Невідомий, 35 р., національ-
ність та соцстан не вказано, 
07.05.1933 р., від паралічу серця
Невідомий, 80 р., українець, без-
робітний, 16.03.1933 р., від старо-
сті та паралічу серця

Краснопавлівська селищна рада

смт Краснопавлівка 
(на 1932–1933 рр. село)

та населені пункти Веричівка, Ганнівка, Георгіївка, Лісовиновий, Новоіванівка,  
Новопетрівка, Отдихна, Першого Травня, Санівка, Сергіївка, Степанівка, Ткачівка,  

артіль «Червона Агрономія», Яковлівка
(на 1932–1933 рр. Краснопавлівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 14 за 1933 р.).

Барахта Олександр Андрійо-
вич, 5 міс., українець, дитина 
службовця, 29.07.1932 р., від ди-
тячого проносу
Барахта Дмитро Ілліч, 42 р., 
українець, робітник на залізниці, 
13.06.1933 р., від туберкульозу
Барахта Тихон Іванович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
09.08.1933 р., застрелений
Бахмут Віра Олексіївна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.06.1932 р., від хвороби

Бахмут Іван Іванович, 15 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Бахмут Олександр Пилипович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
02.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Безчастний Артем Михайло-
вич, 73 р., українець, на утриман-
ні, 14.08.1933 р., від запалення 
легенів

Бережний Полікарп Андрійо-
вич, 45 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.09.1932 р., 
від хвороби
Богданов Макар Михайлович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від застуди
Богданов Федір Андрійович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1932 р., від паралічу
Богданова Ганна Никифорівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1932 р., від хвороби
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Брейда Денис Сидорович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1932 р., від хворо-
би
Булава Олексій Іванович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, працював у колгоспі, 
24.04.1933 р., від ревматизму
Вальвахін Микола Федорович, 
26 р., українець, робітник млина, 
21.08.1932 р., від туберкульозу
Васюта Василь Сидорович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.10.1933 р., від хвороби
Васюта Іван Сидорович, 9 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.07.1932 р., від скарлатини
Винниченко Юхим Федорович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
05.10.1933 р., від хвороби горла
Висоцький Іван Андрійович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., від черевної хворо-
би 
Водолажченко Василь Михай-
лович, 66 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.07.1932 р., вбито 
потягом
Водолажченко Іван Парфен-
тійович, 67 р., українець, член 
колгоспу, 08.10.1933 р., від ста-
рості
Водолажченко Раїса Іванівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.11.1932 р., від хвороби
Ворона Олександра Павлівна, 
6 р., українка, на утриманні ро-
бітника радгоспу, 09.07.1933 р., 
від дифтериту
Воронін Степан Венедиктович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.06.1932 р., від хворо-
би
Галич Ганна Опанасівна, 
39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, працювала у радгоспі, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Галич Клавдія Тимофіївна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.07.1932 р., від хвороби
Галич Олександра Тимофі-
ївна, 12 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Галич Ольга Тимофіївна, 15 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Глуходід Феона Федорівна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 05.12.1932 р., від ста-
рості
Гойда (Гайда) Віра Іванівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.10.1933 р., від хвороби
Гойда (Гайда) Микола Івано-
вич, 8 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 08.10.1933 р., 
від хвороби
Гольц Франц Петрович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
20.11.1932 р., від хвороби
Гордієвський Дмитро Дани-
лович, 58 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
25.10.1933 р.
Громов Василь Федоро-
вич, 26 р., українець, робітник, 
30.05.1933 р., від сухот
Дабарський Кирило Микито-
вич, 95 р., українець, на утри-
манні робітника радгоспу, 
26.03.1932 р., від хвороби
Дабарський Микола Кирило-
вич, 49 р., українець, член колгос-
пу, 02.03 1933 р., від застуди
Джуга Тетяна Єреміївна, 95 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 10.10.1932 р., від старості
Дикий Василь Семенович, 71 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 22.10.1932 р., 
від старості
Дубриновська Марія Іванівна, 
37 р., українка, робітниця МТС, 
27.07.1933 р., від хвороби
Дубриновський Григорій 
Павлович, 6 р., українець, 
на утриманні робітника МТС, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дудка Іван Федорович, 80 р., 
українець, на утриманні коваля, 
09.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Духнич Огій Карпович, 74 р., 
українець, на утриманні робітника, 
24.01.1933 р., від старості
Єланський Анатолій Семено-
вич, 1 міс., українець, дитина 
робітника радгоспу, 14.09.1932 р., 
від хвороби
Замай Іван Романович, 69 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
14.07.1932 р., від хвороби
Зелена Єфросинія Василів-
на, 29 р., українка, на утриманні, 
23.08.1933 р., від туберкульозу

Зеленський Микита Родіоно-
вич, 60 р., українець, член колгос-
пу, 02.09.1932 р., від хвороби
Зливка Тихон Лук’янович, 46 р., 
українець, робітник радгоспу, 
09.06.1933 р., від тифу
Іваненко Дарія Миколаївна, 
57 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 09.08.1932 р., від на-
бряку черева
Кабицький Микола Іванович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.12.1932 р., від запален-
ня легенів
Калина Григорій Ілліч, 59 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.04.1933 р., від старості
Кароль Іван Олексійович, 83 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.04.1932 р., від старості
Ковальова Віра Макарівна, 1 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 25.10.1932 р., від хвороби
Копа Денис Семенович, 50 р., 
українець, робітник радгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Копа Полікарп Лактіонович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1932 р., від старості
Коптій Марія Юхимівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.10.1933 р., від завороту кишок
Костіна Тетяна Кирилівна, вік 
не вказано, українка, на утриманні 
робітника залізниці, 15.11.1932 р., 
від виразки
Кравцова Ганна Михайлівна, вік 
не вказано, єврейка, на утриманні 
кустаря, 18.06.1932 р., від ревма-
тизму
Красноплахтич Марія Тимофі-
ївна, 47 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 23.05.1933 р., 
від тифу
Кривошапка Петро Васильо-
вич, 64 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.01.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Кузьминов Опанас Якович, 
80 р., українець, на утриманні 
робітника млина, 06.04.1932 р., 
від старості
Кузьминова Наталія Опанасів-
на, 72 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.09.1932 р., від хво-
роби
Куліш Лідія Володимирівна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 13.10.1932 р., від хвороби
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Куліш Лідія Олександрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
14.12.1933 р., від тифозної маля-
рії
Куліш Олександр Миколайо-
вич, 6 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 26.06.1932 р., 
від хвороби
Куроїдов Яків Степанович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від брон-
хіту
Куштим Євдокія Пантеліївна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.08.1932 р., від хвороби
Левченко Федір Степанович, 
46 р., українець, робітник млина, 
24.12.1932 р., від туберкульозу 
кишок
Лисенко Анатолій Іванович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 30.10.1933 р., від хвороби
Логвиненко Гнат Свири-
дович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
05.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Катерина Свири-
дівна, 11 р., українка, дитина чле-
на колгоспу, 05.11.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Логвиненко Марія Миронівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 30.12.1932 р., від ста-
рості
Логвиненко Христина Пар-
хомівна, 36 р., українка, 
на утриманні робітника МТС, 
04.10.1933 р., від хвороби
Мармутова Мотрона Панте-
ліївна, 19 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
11.09.1932 р., від запалення ле-
генів
Надточій Уляна Степанівна, 
56 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.04.1932 р., від ста-
рості
Назаренко Наталія Тимофіївна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1932 р., від хвороби
Нестеренко Трохим Іванович, 
63 р., українець, на утриманні 
кустаря, 29.04.1933 р., від грижі
Німецька Євгенія Олексіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1932 р., від хвороби
Німецький Андрій Петрович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
25.08.1932 р., від хвороби

Остапкевич Віталій Дмитрович, 
1 р., українець, дитина робітника 
заготзерна, 29.11.1932 р., від за-
палення
Остапкевич Ганна Олексіївна, 
33 р., українка, на утриманні ро-
бітника заготзерна, 28.11.1932 р., 
від запалення серця
Пахомова Олександра Тимофі-
ївна, 87 р., українка, на утриманні 
робітника, 19.10.1933 р., від ста-
рості
Пирогова Тетяна Яківна, 84 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 31.05.1932 р., 
від гангрени
Помазан Анатолій Матвійович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.05.1932 р., від хвороби
Попов Микола Іванович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.07.1932 р., від хвороби
Попов Михайло Микитович, 
60 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 05.06.1932 р., 
від хвороби
Попов Петро Васильович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Редька Микола Іванович, 1 міс., 
українець, дитина робітника мли-
на, 31.03.1932 р., від запалення 
легенів
Рубан Ганна Олексіївна, 9 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.05.1932 р., від хво-
роби
Рубінштейн Лея Лейбівна, 2 р., 
єврейка, дитина члена колгоспу, 
02.06.1933 р., від хвороби
Руденко Єгор Мусійович, 1 р., 
українець, дитина, 22.04.1933 р., 
від запалення легенів
Руденко Олександра Іллівна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.09.1932 р., від хвороби
Савченко Агрипина Павлівна, 
49 р., українка, робітниця млина, 
07.07.1932 р., від хвороби
Садовничий Іван Андрійович, 
4 міс., українець, дитина робітни-
ка залізниці, 03.07.1932 р., від ді-
ареї
Саєнко Олександр Васильович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.08.1932 р., від хво-
роби

Самарський Сидір Костянтино-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 08.03.1933 р., від ревматизму
Семенець Андрій Сергійо-
вич, 22 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
21.08.1932 р., від туберкульозу
Сергієнко Іван Данилович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
07.11.1932 р., від хвороби
Сергієнко Федір Трохимович, 
35 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 14.12.1932 р., від хвороби
Силін Степан Григорович, 67 р., 
українець, на утриманні робітника 
залізниці, 26.03.1933 р., від ста-
рості
Сисой Микола Миколайович, 
1 р., українець, дитина робітни-
ка маслозаводу, 08.12.1932 р., 
від лихоманки
Сорока Лідія Іванівна, 1 р., укра-
їнка, дитина робітника залізниці, 
24.08.1932 р., від хвороби
Суботин Едуард Васильович, 
1 р., українець, дитина службовця, 
16.08.1933 р., від запалення киш-
ківника
Тахтаулов Омелян Антонович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.10.1933 р., від старо-
сті
Тесленко Ганна Олександрівна, 
2 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.07.1932 р., від хвороби
Тимошенко Петро Васильович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
08.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тимченко Влас Максимович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.02.1932 р., від хворо-
би
Ткач Клавдія Никифорівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.10.1933 р., від хвороби
Ткач Любов Никифорівна, 
8 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Ткач Марія Яківна, 46 р., україн-
ка, член колгоспу, 19.05.1932 р., 
самогубство через повішення
Ткач Мирон Миколайович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
07.10.1933 р., від старості
Ткаченко Зінаїда Петрівна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.04.1932 р., від хвороби
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Ткаченко Іван Степанович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
24.11.1932 р., від старості
Ткаченко Катерина Андріївна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.10.1933 р., від хвороби
Ткаченко Марія Андріївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.04.1932 р., від хвороби
Ткаченко Олександр Іванович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ткаченко Терентій Лаврентійо-
вич, 90 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.04.1932 р., від старості
Ткаченко Яків Кирилович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., від запалення ле-
генів
Трофимова Лідія Опанасівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 28.11.1933 р., від туберку-
льозу
Удод Петро Кирилович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
29.01.1932 р., від хвороби
Фесенко Микола Васильович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.07.1932 р., від хво-
роби

Фолфейдер Фрідріх Рудольфо-
вич, 62 р., німець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
09.07.1932 р., від вади серця
Хавкіна Надія Микитівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.02.1932 р., від запа-
лення легенів
Харченко Марія Іванівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
21.05.1932 р., від вади серця 
та запалення нирок
Цапенко Григорій Іванович, 
88 р., українець, член колгоспу, 
29.08.1932 р., від хвороби
Цапенко Євген Григорович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.10.1932 р., від хво-
роби
Цапенко Яків Микитович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
14.10.1932 р., від хвороби
Царик Тадей, 23 р., українець, 
робітник млина, 23.01.1933 р., 
від хвороби
Цибульник Іван Андрійович, 
18 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 01.08.1933 р., 
повісився
Черноволова Марія Олексіївна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 09.12.1932 р., від ста-
рості

Шаповал Анастасія Михайлів-
на, 62 р., українка, член колгоспу, 
21.03.1932 р., від запалення ле-
генів
Шаповал Гаврило Герасимо-
вич, 55 р., українець, член колгос-
пу, 15.06.1932 р., від вади серця
Шаповал Марфа Антонівна, 
67 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 12.07.1933 р., від ста-
рості
Шейко Марія Михайлівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1932 р., від хвороби
Шинкаренко Григорій Васи-
льович, 46 р., українець, службо-
вець на залізниці, 09.10.1932 р., 
від серцевої астми
Шинкаренко Михайло Івано-
вич, 6 міс., українець, на утриман-
ні робітниці, 17.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Шкарупа Дмитро Захарович, 
90 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.12.1932 р., від старо-
сті
Шпіть Марія Петрівна, 80 р., 
українка, член колгоспу, 
15.03.1932 р., від хвороби
Юрченко Дмитро Кирилович, 
вік не вказано, українець, кустар, 
15.04.1933 р., від сухот

Орільська селищна рада

смт Орілька 
(на 1932–1933 рр. село)

 та населені пункти Катеринівка, Кругле, Раків, Хижняківка,  
Железнодорожна, Черновщина, Чорноглазова

(на 1932–1933 рр. Орільська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 14 за 1933 р.).

Андрійченко Галина Родіонів-
на, 20 р., українка, член колгоспу, 
31.12.1932 р., від туберкульозу 
Базій Тарас Григорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.11.1932 р., від запалення леге-
нів і кору
Бакай Єгор Федорович, 43 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бакай Катерина Іванівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
31.03.1933 р., від старості
Безпальченко Іван Григоро-
вич, 32 р., українець, робітник, 
27.01.1933 р., від туберкульозу

Березка Григорій Павлович, 
6 р., українець, дитина робітника, 
21.08.1932 р., від малярії
Гончаренко Анатолій Минович, 
8 міс., українець, дитина робіт-
ника, 04.08.1933 р., від розладу 
шлунка
Гончаренко Горпина Федорів-
на, 60 р., українка, на утриманні 
робітника, 16.08.1932 р., від ту-
беркульозу легенів
Гончаренко Дмитро Дмитро-
вич, 1 р., українець, дитина ро-
бітника залізниці, 23.05.1933 р., 
від виснаження та розладу харчу-
вання

Гончаренко Омелян Антонович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.04.1933 р., від вади 
серця
Гочаренко Анастасія Минівна, 
8 міс., українка, дитина робітника, 
04.08.1933 р., від розладу трав-
лення
Гриндюк Марфа Матвіївна, вік 
не вказано, українка, член колгос-
пу, 03.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гузієнко Борис Павлович, 
1 день, українець, дитина служ-
бовця сільради, 28.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Дейнега Петро Миронович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.10.1932 р., від тубер-
кульозу
Доронин Григорій Олексійо-
вич, 6 днів, українець, дитина, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Журавель Володимир Романо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Журавель Оксана Микитівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
02.08.1932 р., від туберкульозу
Загорулько Євдокія Дем’янів-
на, 85 р., українка, на утриманні, 
20.12.1933 р., від старості
Капитаненко Віра Трохимівна, 
9 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 26.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Капитаненко Іван Опанасович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.09.1932 р., від запалення 
мозкової оболонки
Капитаненко Матвій Ілліч, 
68 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., від старості
Капитаненко Трохим Авакумо-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 26.06.1933 р., від виснаження 
організму
Клименко Григорій Іванович, 
13 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 12.12.1932 р., зарі-
заний потягом
Клочко Іван Леонтійович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
06.03.1933 р., раптова смерть
Кобзар Тихін Лаврентійович, 
52 р., українець, пенсіонер, 
17.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Коваленко Євдокія Єгорів-
на, 66 р., українка, службовець, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коляда Надія Василівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Костриця Микита Данило-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
06.05.1933 р., від старості
Костриця Михайло Тимофійо-
вич, 35 р., українець, член колгос-
пу, 25.04.1933 р., від декомпенса-
ції серцевої діяльності

Крупка Єлисей Йосипович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., від декомпенсованої 
вади серця
Кузьменко Володимир Павло-
вич, 11 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 19.07.1933 р., 
від виснаження
Легкий Фока Пантелійович, 
90 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., від старості
Макаренко Митрофан Федо-
рович, 35 р., українець, селянин-
одно осібник, 29.04.1933 р., 
від хвороби серця
Мигіль Микола Порфирійович, 
42 р., українець, робітник Союзхлі-
ба, 07.12.1932 р., від вади серця
Мигіль Федора Гнатівна, 40 р., 
українка, на утриманні робітника, 
07.06.1933 р., від виснаження ор-
ганізму
Мухатаєв Володимир Гри-
горович, 2 р., росіянин, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Онищенко Іван Петрович, 30 р., 
українець, робітник радгоспу, 
27.04.1933 р., від поранення ноги
Онищенко Уляна Герасимівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.05.1933 р., від старе-
чого виснаження
Півторак Михайло Григорович, 
79 р., українець, член колгоспу, 
21.11.1932 р., від старості
Пшеничний Іван Микитович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
13.02.1933 р., від старості
Садова Килина Кузьмівна, 83 р., 
українка, на утриманні робітника, 
05.08.1932 р., від старості
Свідерський Григорій Павлович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.04.1933 р., від старості
Святошенко Микита Андрійо-
вич, 75 р., українець, на утриманні 
робітника, 13.08.1932 р., від ста-
рості
Сімян Іван Петрович, 38 р., украї-
нець, член колгоспу, 04.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Слюсар Михайло Гордійович, 
58 р., українець, на утриманні ро-
бітника, 07.08.1932 р., від міокар-
диту
Сулима Тихін Андрійович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від старості

Сумцов Матвій Харитонович, 
75 р., українець, на утриманні, 
05.08.1933 р., від старості
Сьомак Андріян Іванович, 
20 днів, українець, дитина члена 
колгоспу, 01.11.1932 р., від малярії
Тихий Григорій Васильо-
вич, 30 р., українець, робітник, 
20.12.1932 р., від туберкульозу
Ткаченко Ганна Миколаївна, 
4 міс., українка, дитина робітника, 
17.08.1932 р., від кору
Ткаченко Надія Василівна, 
3 міс., українка, дитина кустаря, 
27.12.1932 р., від немовлячого
Ткаченко Уляна Василівна, 
28 р., українка, на утриманні, 
13.06.1933 р., від завороту кишок
Ткаченко Устина Аврамів-
на, 68 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.03.1933 р., від старості
Ткаченко Яким Микитович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1933 р., від старості
Троян Антон Матвійович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., повісився
Троян Матвій Якимович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від старості
Троян Мефодій Якимович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., від старості
Тупиця Андрій Григорович, 65 р., 
українець, робітник на залізниці, 
05.01.1933 р., від паралічу
Тягло Надія Олексіївна, 3 р., 
українка, дитина робітника, 
21.04.1933 р., від декомпенсації 
серцевої діяльності
Удовиченко Надія Миколаївна, 
1 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.06.1933 р., від сухот
Удовиченко Устина Сидорівна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чапча Микола Іванович, 8 міс., 
українець, дитина робітника, 
24.07.1932 р., від запалення тонко-
го кишківника
Чорна Інна Трохимівна, 7 р., 
українка, дитина службовця, си-
рота, 09.09.1932 р., від кору
Шахматенко Архип Онисимо-
вич, 75 р., українець, член колгос-
пу, 27.12.1932 р., від старості
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Шахматенко Валентин Ми-
трофанович, 14 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шахматенко Дмитро Архипович, 
38 р., українець, селянин-одноосіб-
ник, 10.04.1933 р., від туберкульозу

Шахматенко Єгор Сидорович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
31.08.1933 р., від старості

Шахматенко Іван Гнатович, 
69 р., українець, на утриманні 
службовця, 30.06.1932 р., причину 
смерті не вказано

Юдін Андрій Петрович, 62 р., 

українець, робітник, 17.03.1933 р., 

від вади серця

Невідомий, 50 р., українець, соц-

стан та причину смерті не вказано, 

1933 р.

Орільська селищна рада

село Петропілля 
(на 1932–1933 рр. Сосипетропілля) 

та населений пункт Новоолександрівка
(на 1932–1933 рр. Петропільська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 16 за 1933 р.).

Артільна сільська рада

село Артільне
та населені пункти Віро-Миколаївка, комуна ім. 23-ї дивізії, комуна «Серп і Молот»,  

Миколаївка, Надеждине, Наталівка, Олександрівка, Федорівка
(на 1932–1933 рр. Артільна сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 14 за 1933 р.).

Божко Борис Григорович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.01.1932 р., від сухот
Васюренко Харитон Лук’яно-
вич, 31 р., українець, член колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Година Петро, 56 р., українець, 
член колгоспу, 28.08.1933 р., 
від старості
Карась Ганна Архипівна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
19.05.1933 р., від сухот
Козюра Павло Якович, 77 р., 
українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., від старості
Козюра Улас Ілліч, 90 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
08.05.1932 р., від старості

Коляда Ганна Яківна, 42 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.03.1932 р., від сухот
Кошка Григорій Якимо-
вич, 18 р., українець, вчитель, 
18.12.1933 р., від запалення моз-
ку
Лопата Іван Семенович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.08.1933 р., від запалення ле-
генів
Молчан Микола Михайлович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Поліщук Володимир Романо-
вич, 4 міс., українець, дитина 
робітника радгоспу, 04.04.1932 р., 
від запалення легенів

Свиридов Іван Антонович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
27.09.1932 р., від скарлатини
Соломко Улита Архипівна, 11 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 08.03.1932 р., від запален-
ня легенів
Теслюк Ганна Артемівна, 64 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.09.1932 р., від старості
Чернишов Микола Тимофійо-
вич, 20 р., українець, робітник 
радгоспу, 04.06.1933 р., від за-
студи
Яценко Григорій Іванович, 19 р., 
українець, вчитель, 01.12.1933 р., 
від сухот
Яценко Марія Василівна, 72 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 08.03.1932 р., від старості

Байбаков Матвій Васильович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
20.11.1932 р., від раку легенів
Беззубенко Євген Іванович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 16.04.1933 р., від немовля-
чого
Білик Христина Іванівна, 70 р., 
українка, селянка, 20.04.1932 р., 
від старості
Біловус Антон Миколайович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.11.1933 р., причину 
смерті не вказано

Біловус Ілля Миколайович, 
11 міс., українець, дитина, 
06.06.1932 р., від запалення легенів
Бовкун Мотрона Агафіївна, 
67 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Большак Євген Іванович, 
11 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.04.1933 р., від сухот
Большак Іван Григорович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
22.05.1932 р., від запалення ле-
генів

Большак Олександра Іванівна, 
9 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.04.1933 р., від хвороби
Бузова Софія Григорівна, 2 міс., 
українка, дитина, 30.06.1932 р., 
від запалення легенів
Вінник Павло Максимович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
05.11.1933 р., від хвороби легенів
Воробець Лук’ян Макарович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
03.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Гапон Яків Григорович, 10 міс., 
українець, дитина члена комуни, 
19.12.1932 р., від сухот
Гейченко Софія Михайлівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
09.04.1932 р., від раку
Гук Любов Іванівна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
02.01.1932 р., від кашлюку
Дубасик Клавдія Іллівна, 7 міс., 
українка, дитина члена комуни, 
14.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Жеребцов Іван Опанасович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.03.1932 р., від диф-
териту
Жеребцов Микола Опанасо-
вич, 5 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 06.03.1932 р., 
від дифтериту
Житна Марія Миколаївна, 
21 р., українка, робітниця, 
25.08.1932 р., від запалення ле-
генів
Житна Одарка Леонтіївна, 
68 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 31.09.1932 р., 
від запалення легенів
Житний Олександр Семено-
вич, 8 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 05.07.1932 р., 
від запалення легенів
Йорж Василь Кузьмич, 
47 р., українець, службовець, 
08.07.1932 р., від запалення ле-
генів
Йорж Микола Васильович, 
3 р., українець, дитина робітни-
ка, 15.01.1932 р., від запалення 
легенів
Карнаух Віра Іванівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Аполлінарія Фе-
дорівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Клименко Василь Федоро-
вич, вік не вказано, українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
01.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Олексій Володими-
рович, 11 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 20.01.1933 р., 
причину смерті не вказано

Клименко Олена Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Ольга Федорівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.02.1933 р., від запален-
ня легенів
Клименко Раїса Володимирів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 08.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Уляна Іллівна, 36 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.02.1932 р., від запалення ни-
рок
Козачек Андрій Федорович, 
75 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
12.05.1933 р., від старості
Козаченко Єфросинія Наумів-
на, 71 р., українка, на утриманні, 
14.03.1933 р., від ревматизму
Козир Віра Пилипівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.11.1932 р., від запалення ле-
генів
Козлов Харитон Євменович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
13.07.1932 р., від кору
Корнієнко Віра Миколаївна, 
3 р., українка, дитина члена ко-
муни, 25.02.1932 р., від запален-
ня легенів
Корнієнко Володимир Мико-
лайович, 4 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 07.07.1932 р., 
від запалення легенів
Кривенко Ганна Данилівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.01.1933 р., від кору
Кузовкина Клавдія Василівна, 
2 р., українка, дитина члена ко-
муни, 20.12.1932 р., від кору
Кучеренко Марія Василівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
27.07.1932 р., від кровотечі
Лисак Лідія Трохимівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.10.1932 р., від дифтериту
Лісовий Опанас Іванович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
27.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Логвин Ганна Андріївна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Логвин Марина Климентівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
07.07.1932 р., від запалення ле-
генів
Мартинець Микола Григоро-
вич, 5 р., українець, дитина ро-
бітника радгоспу, 28.01.1932 р., 
від скарлатини
Мартинець Надія Григорівна, 
2 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 12.01.1932 р., від каш-
люку
Мартинець Ніна Данилівна, 
6 міс., українка, дитина робітника 
радгоспу, 11.01.1932 р., від каш-
люку
Марченко Катерина Опанасів-
на, 55 р., українка, член колгос-
пу, 20.05.1932 р., від лихоманки
Марченко Клавдія Григорівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 29.11.1932 р., від дифте-
риту
Марченко Ольга Миколаївна, 
9 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1932 р., від запа-
лення легенів
Музика Олександра Костян-
тинівна, 3 міс., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мулько Григорій Павлович, 
83 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 03.10.1932 р., 
причину смерті не вказано
Наймак Зіновій Романович, 
70 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 12.06.1933 р., 
від старості
Наймак Іван Семенович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 09.06.1933 р., від хвороби
Найпак Анастасія Хрисанфів-
на, 55 р., українка, член колгос-
пу, 09.12.1932 р., від туберкульо-
зу
Найпак Павло Терентійо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
22.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Носенко Олексій Лук’янович, 
54 р., українець, робітник рад-
госпу, 23.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Огієнко Анатолій Єгорович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.01.1932 р., від сухот
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Пава Микола Терентійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Перегон Тихін Абрамович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
18.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Півторак Єфросинія Микитів-
на, 96 р., українка, на утриманні 
робітника, 28.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Рак Іван Борисович, 32 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рак Леонтій Іванович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Рак Павло Антонович, 52 р., 
українець, член колгоспу, 
25.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Рак Семен Іванович, 9 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 24.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Редченко Ганна Іванівна, 8 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.08.1932 р., від запалення ле-
генів
Редченко Лідія Йосипівна, 
5 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.09.1932 р., від запален-
ня легенів
Редченко Марія Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Рябинко Денис Федорович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
16.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рябуха Лідія Хрисанфівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.11.1932 р., від запа-
лення легенів
Семеренко Василь Омеляно-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.03.1932 р., від диф-
териту
Семеренко Олександра Олек-
сандрівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 14.01.1933 р., 
від запалення легенів
Скотаренко Марія Пархомівна, 
66 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.06.1932 р., від опуху
Скотаренко Микола Павлович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.08.1932 р., 
від запалення легенів
Скотаренко Миколай Якович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скрипник Олександра Єгорів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 29.10.1932 р., від диф-
териту
Смик Устим Харитонович, 
51 р., українець, член колгоспу, 
28.05.1932 р., від малярії
Соколова Нінель Сергіївна, 
4 міс., українка, дитина члена 
комуни, 10.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Стомин Вакула Тарасович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
02.04.1932 р., від запалення ле-
генів

Татарка Йосип Тимофійович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
14.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Татарка Іван Семенович, 8 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Тимовин Микола Павлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 23.09.1932 р., від запален-
ня легенів
Ткаченко Віра Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина члена комуни, 
16.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Тягло Марфа Антонівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.04.1933 р., від віспи
Урезко Олексій Васильович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Хворостяний Герман Єв-
докимович, 83 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
08.01.1933 р., від старості
Черняков Василь Іванович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Черняков Семен Тимофійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
07.06.1933 р., від старості
Шевченко Раїса Миколаївна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.05.1933 р., від кору
Ярмоленко Микола Варивоно-
вич, 16 р., українець, стипендіат, 
11.07.1932 р., від запалення ле-
генів

Благовіщенська сільська рада
(нині не існує)

хутір Благовіщенський та хутір ім. Сталіна
(на 1932–1933 рр. Благовіщенська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 14 за 1933 р.).

Балкова Феодосія Єгорів-
на, 35 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
10.05.1933 р., від туберкульозу
Балковий Георгій Павлович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 19.04.1932 р., від запа-
лення легенів
Ващенко Валентин Степано-
вич, 8 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 26.11.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Ващенко Леонід Степанович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Грищук Василь Васильович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
15.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жужома Арсентій Івано-
вич, 20 р., українець, кустар, 
27.03.1933 р., від застуди

Жужома Варвара Семенівна, 
42 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.01.1933 р., від засту-
ди
Кірухін Іван Трохимович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Ніна Павлівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Ковальова Любов Костян-
тинівна, 1 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
02.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кролевець Любов Павлівна, 
2 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 16.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кущенко Парасковія Іванів-
на, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.05.1933 р., від старості
Левус Василь Никифоро-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
08.05.1933 р., від старості
Левус Катерина Тихонівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.01.1933 р., від чадного газу
Левус Клавдія Тихонівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.01.1933 р., від чадного газу
Левус Ольга Трохимівна, 5 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.01.1933 р., від чадно-
го газу
Левус Тихін Васильович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
13.08.1932 р., від туберкульозу

Листопад Родіон Іванович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
02.03.1933 р., від старості
Лук’янчук Марія Миколаївна, 
13 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.02.1932 р., 
від туберкульозу
Маржановська Надія Петрів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 17.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Никишина Ніна Олексіївна, 
до року, українка, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Петроченко Леонід Михайло-
вич, 6 міс., росіянин, дитина чле-
на колгоспу, 16.11.1933 р., від за-
палення легенів
Петроченко Леонтина Ми-
хайлівна, 4 р., росіянка, дитина 
члена колгоспу, 26.11.1933 р., 
від кору
Підкевич Агафія Яківна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від катару шлунка
Скубак Зоя Данилівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.11.1933 р., причину смерті 
не вказано

Скубак Іван Данилович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скубак Раїса Данилівна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скубак Тетяна Данилівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Солових Клавдія Миколаївна, 
8 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 21.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Стрілець Лідія Андріївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Татаринов Володимир Васи-
льович, 14 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 24.08.1932 р., 
від забиття
Фесенко Лідія Сергіївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 15.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шкребець Кузьма Лактіонович, 
21 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.01.1932 р., від ту-
беркульозу

Бунаківська сільська рада

село Бунакове
та населені пункти Богуславка, Васильєве-Григор’єве, Горохове, Григорівка, Доросівка,  

Краснопавлівка, Ново-Бунакове, Ново-Лозівське, Святушине, Советський, Старо-Бунакове 
(на 1932–1933 рр. Бунаківська сільська рада Петровського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 14 за 1933 р.).

Альников Андрій Тимофійович, 
2 р., росіянин, дитина селянина-
одно осібника, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Альников Тимофій Олексійо-
вич, 38 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Альникова Тетяна Тимофіївна, 
6 р., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 13.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Архипов Андрій Васильович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Архипова Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бабенко Марія Семенівна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
28.12.1932 р., внаслідок складної 
операції
Балабан Зіновій Володимиро-
вич, 78 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 10.06.1933 р., 
від старості
Білоус Євдокія Семенівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоус Максим Сергійович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., від слабкості

Бондаренко Володимир Олек-
сандрович, 3 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 29.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Бублик Віра Осипівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бублик Домна Данилівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бублик Петро Іванович, 80 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 13.05.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Бублик Уляна Мусіївна, 75 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 09.09.1932 р., від старості
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Волобуєв Микола Васильович, 
5 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 08.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Волошин Олександр Максимо-
вич, 8 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 18.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Гавриленко Віра, 30 р., українка, 
член колгоспу, 13.05.1933 р., вби-
то
Гавриленко Олександр Єремі-
йович, 6 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 09.04.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Гавриленко Юхим Онисимович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глинська Антоніна Василівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 14.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гнилицька Ганна Степанівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гнилицька Олександра Сте-
панівна, 4 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнилицький Денис Дмитрович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гнилицький Микола Степа-
нович, 5 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гнилицький Пилип Петро-
вич, 90 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.04.1932 р., від старості
Гребенюк Мотрона Пилипівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гребенюк Ніна Пилипівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребінник Іван Григорович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гребінник Серафим Іванович, 
11 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Гребінник Федір Іванович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Грицаєнко Володимир Архипо-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Грицаєнко Ганна Архипівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Грицаєнко Мотрона Архипів-
на, 5 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Грицаєнко Олександр Архипо-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гриценко Мефодій Максимо-
вич, 77 р., українець, селянин-
одно осібник, 14.01.1933 р., 
від старості
Дурнев Ілля Афа[насійович], 
до року, українець, дитина члена 
колгоспу, 08.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Єрофеєв Григорій Опанасович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Журавель Пелагія Іванівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заблуда Сидір, 57 р., українець, 
член колгоспу, 19.05.1933 р., 
від слабкості
Золоторьова Анастасія Семе-
нівна, 54 р., українка, член колгос-
пу, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Іванов Володимир Павлович, 
2 р., українець, дитина службовця, 
07.01.1933 р., загинув у пожежі
Іванов Єгор Олексійович, 47 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Іванов Єгор Олексійович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Іванова Дарія Єгорівна, 20 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 02.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Іванова Лідія Єгорівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 30.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іванова Ліна Павлівна, 3 р., 
українка, дитина службовця, 
07.01.1933 р., загинула в пожежі
Іванова Любов Петрівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іванова Надія Єгорівна, 12 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іванова Олександра Петрівна, 
20 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.05.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Іванова Раїса Єгорівна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Калашник Тетяна Вікторівна, 
6 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Калашник Федір Вікторович, 
9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Калинин Василь Мисаїлович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
20.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калинина Глафіра Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кваченко Микола Микитович, 
13 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 18.01.1932 р., від запалення 
легенів
Клевецький Олександр Дми-
трович, 23 р., українець, член 
колгоспу, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клевецький Олександр Дми-
трович, 33 р., українець, селянин-
одно осібник, 03.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Клочко Максим Семенович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кожевников Микола Федоро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Кожевников Митрофан Петро-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 29.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кожевникова Катерина Іванів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Козаченко Кирило Костянти-
нович, 74 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.07.1933 р.
Колесникова Василина Та-
расівна, 55 р., українка, член 
колгоспу, 12.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Єгор Михайлович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
08.04.1933 р., від завороту кишок
Коломна Ганна Остапівна, 
72 р., українка, член колгос-
пу, 25.05.1933 р., від старечої 
дряхлості
Коломна Мотрона Вікторів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Компанієць Ганна Петрів-
на, 10 міс., українка, дитина, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кондрашов Віталій Олексан-
дрович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Котенко Дем’ян Семенович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Котенко Катерина Григорів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Котенко Олексій Дем’яно-
вич, 19 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Котенко Степан Федорович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Котко Герасим Кузьмич, 
53 р., українець, член колгоспу, 
19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Краснокутський Дорофій 
Андрійович, 65 р., українець, 
безпритульний, 18.02.1933 р., 
від старечої дряхлості

Кругла Наталія Федорівна, 
9 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 09.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Круглик Яків Михайлович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ксивенко Марія Демидівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кубрак Олександр Андрійович, 
4 р., українець, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лапунова Василина Свиридів-
на, 70 р., українка, член колгоспу, 
18.06.1932 р., від старості
Лапшун Василь Якович, 1 день, 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лапшун Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., від скар-
латини
Лапшун Дарія Карпівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
21.05.1932 р., від черевного тифу
Лапшун Леонід Михайлович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лапшун Микола Якович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лапшун Олександр Якович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Лапшун Петро Іванович, 9 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Литвинов Василь Никифоро-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 22.04.1933 р., від старості
Литвинова Орина Максимів-
на, 60 р., українка, член колгос-
пу, 25.04.1933 р., від старечої 
дряхлості
Луньов Григорій Миколайович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Луньов Микола Григорович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Луцковський Григорій Михай-
лович, 66 р., українець, член кол-
госпу, 25.05.1933 р., від старості
Луцковський Петро Михайло-
вич, 49 р., українець, член колгос-
пу, 26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Малиха Марта Андріївна, 2 тиж-
ні, українка, дитина робітника 
радгоспу, 12.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Маринченко Василь Іванович, 
10 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Маринченко Віталій Митрофа-
нович, 2 р., українець, дитина 
робітника, 02.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Маринченко Олександр Сте-
панович, 3 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 07.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Марченко Григорій Васи-
льович, 4 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Марія Федорівна, 
9 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Наталія Григорівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марченко Наталія Дмитрівна, 
25 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Марченко Прокіп Артемович, 
95 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 01.10.1932 р., 
від старості
Мостовий Родіон, 60 р., укра-
їнець, жебрак, 18.02.1933 р., 
від старості
Найдьон Євдокія Тимофіївна, 
54 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Найдьон Єлисей Герасимович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Найдьон Степан Герасимович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ноздрачов Микола Олексан-
дрович, 6 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 10.02.1933 р., 
від паралічу
Онищенко Павло Євграфович, 
72 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 18.04.1933 р., 
від старечої дряхлості
Педченко Антоніна Григорів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Підгорна Євдокія Іванівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., від старе-
чої дряхлості
Підгорна Федосія Олексіївна, 
90 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Підгорний Іван Тарасович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Підгорний Микита Олександро-
вич, 53 р., українець, член кол-
госпу, 03.01.1933 р., від отруєння 
миш’яком
Підгорний Олексій Григорович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Плахонін Іван Якович, 43 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Плахонін Олексій Іванович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плахоніна Ганна Іванівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плахоніна Клавдія Степанівна, 
1 р., росіянка, дитина члена кол-
госпу, 21.09.1933 р., від кашлюку
Плахоніна Лідія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плахоніна Марія Софронівна, 
87 р., росіянка, на утриманні чле-
на колгоспу, 05.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано

Плахоніна Ольга Іванівна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плахоніна Ольга Семенівна, 
34 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полукарова Ганна Григорів-
на, 9 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полукарова Марія Григорів-
на, 11 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полукарова Тетяна Григорів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Приказченко Марія Іванівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прудка Ганна Мисаїлівна, 45 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прудка Олександра Карпівна, 
18 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 15.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Прядко Галина Андріївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прядко Йосип Наумович, 14 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Прядко Іван Наумович, 33 р., 
українець, член колгоспу, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Прядко Наталія Іванівна, 68 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 15.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Прядко Олена Захарівна, 69 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 18.10.1933 р., від старості
Прядко Парасковія Степанівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 29.07.1933 р., від ста-
рості
Решетняк Роман Гаврилович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Руденко Володимир Гаври-
лович, 2 міс., українець, дитина 
робітника радгоспу, 20.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Руденко Олександр Гаврило-
вич, 3 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 22.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Руденко Пелагія Денисівна, 
23 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рудь Гаврило Олександрович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Самоха Сергій Олександрович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
28.12.1932 р., від туберкульозу 
легенів
Сапожников Іван Андрійович, 
90 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 08.01.1933 р., 
від старечої дряхлості
Сапожников Петро Олексійо-
вич, 1 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 30.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Сапожникова Ганна Гаврилів-
на, 6 міс., росіянка, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1932 р., від скар-
латини
Сіров Федір Порфирійович, 
17 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 15.08.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Скарга Єфросинія Трохимів-
на, 12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скарга Марія Григорівна, 
28 р., українка, член колгоспу, 
12.06.1933 р., від голоду
Скарга Марія Яківна, 5 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
12.06.1933 р., від голоду
Скарга Надія Єлисеївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
22.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скарга Трохим Кирилович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скарга Федір Йосипович, 67 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Скарга Яким Іванович, 58 р., 
українець, член колгоспу, 
28.04.1933 р., від старості
Спицина Марія Єгорівна, 4 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.05.1932 р., від кору
Стрільцов Василь Степанович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сурко Тетяна Антонівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Тупиченко Меланія Леонтіївна, 
[8 міс.], українка, дитина члена 
колгоспу, 29.04.1932 р., від пери-
тоніту
Тупиченко Михайло Гераси-
мович, 73 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
21.02.1933 р., від старечої 
дряхлості
Тупиченко Наталія Проко-
півна, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
16.03.1933 р., від старечої 
дряхлості

Тупиченко Павло Дем’янович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 06.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Уськов Іван Сергійович, 
61 р., українець, член колгос-
пу, 17.04.1933 р., від старечої 
дряхлості
Уськова Ганна Іванівна, 10 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Федоренко Іван Ілліч, 22 р., 
українець, член колгоспу, 
26.09.1934 р., від черевного тифу
Федоренко Петро Вікторович, 
76 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 14.04.1933 р., 
від старості
Фролов Олександр Микола-
йович, 10 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 26.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Фролова Євдокія Миколаїв-
на, 13 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Черненко Векла Йосипівна, 
65 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 15.09.1933 р., від ста-
рості
Черненко Марія Максимівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Черненко Ніна Іллівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чубукіна Марія Павлівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.04.1932 р., від грипу
Чубукіна Олександра Федорів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шаруда Микола Олександро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Щукин Іван Григорович, 28 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.02.1932 р., від тифу
Щукин Петро Іванович, 4 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.03.1932 р., від тифу

Єлизаветівська сільська рада

село Єлизаветівка 
(на 1932–1933 рр. Єлизаветівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Альохіна Марія Петрівна, 1 р., 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Амелін Кузьма Никифорович, 
69 р., росіянин, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Амелін Кузьма Сергійович, 
35 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Амеліна Наталія Никифорівна, 
35 р., росіянка, селянка-одно-
осібниця, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Амеліна Олена Кузьмівна, 1 р., 
росіянка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.03.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Артеменко Анастасія Миколаїв-
на, 52 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Артеменко Горпина Миколаїв-
на, 32 р., росіянка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Артеменко Ольга Андріївна, 
5 р., росіянка, дитина члена кол-
госпу, 1933 р., причину смерті 
не вказано 
Артеменко Трохим Кузьмич, 
56 р., українець, член колгоспу, 
06.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Артеменко Уляна Федорівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 26.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Артеменко Яків Микитович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
25.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бочаров Степан Васильович, 
37 р., росіянин, член колгоспу, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Брусенцова Ганна Миколаївна, 
9 р., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 12.11.1932 р., 
від застуди
Булгаков Андрій Андрійович, 
50 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Булгаков Іван Іванович, 3 міс., 
росіянин, дитина члена колгоспу, 
19.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Векленко Максим Павлович, 
60 р., росіянин, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гасс Карпо Карпович, 
28 р., німець, член колгоспу, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Гладков Кузьма Іванович, 80 р., 
росіянин, на утриманні члена 
колгоспу, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано 
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Жаріков Никифор Никифоро-
вич, 56 р., росіянин, член колгос-
пу, 04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Затолокін Олександр [Дани-
лович], 70 р., росіянин, селянин-
одно осібник, 10.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Звягінцева Клавдія Прохорівна, 
10 р., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 03.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Зуєв Василь Юхимович, 16 р., 
росіянин, дитина члена колгоспу, 
07.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Каменєва Любов Тимофіївна, 
3 тижні, росіянка, дитина члена 
колгоспу, 26.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Келіна Текля Давидівна, 45 р., 
росіянка, селянка-одно осібниця, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клінг Герта Ойгенівна, 10 р., 
німкеня, дитина члена колгоспу, 
19.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисицин Володимир Іванович, 
3 р., росіянин, дитина селянина-
одно осібника, 01.11.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лисицин Іван Павлович, 6 р., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Лисицина Валентина Іванівна, 
6 міс., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 11.10.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Лисицина Віра Павлівна, 2 р., 
росіянка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.11.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Лисицина Ольга Федорівна, 
70 р., росіянка, на утриманні, 
03.11.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Лубинський Яків Омелянович, 
36 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Маслов Михайло Антонович, 
6 р., росіянин, дитина селянина-
одно осібника, 08.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Маслов Софрон Семенович, 
84 р., росіянин, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Маслова Ганна Миколаїв-
на, 70 р., росіянка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
31.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Маслова Любов Антонівна, 4 р., 
росіянка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Маслова Любов Іванівна, 1 міс., 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
10.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Маслова Марія Тимофіївна, 
3 р., росіянка, дитина члена кол-
госпу, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Маслова Уляна Никанорівна, 
60 р., росіянка, на утриманні чле-
на колгоспу, 13.01.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Меснянкін Микола Андрійо-
вич, 4 р., росіянин, дитина члена 
колгоспу, 02.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Меснянкін Микола Андрійович, 
7 міс., росіянин, дитина члена 
колгоспу, 13.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Меснянкін Олексій Омеляно-
вич, 23 р., росіянин, член колгос-
пу, 17.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Меснянкіна Ганна Опанасівна, 
36 р., росіянка, член колгоспу, 
23.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Меснянкіна Клавдія Андріїв-
на, 2 р., росіянка, дитина члена 
колгоспу, 04.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новиков Андрій Михайлович, 
81 р., росіянин, на утриманні чле-
на колгоспу, 02.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Новиков Іван Матвійович, 
65 р., росіянин, член колгоспу, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Новиков Микола Васильович, 
15 р., росіянин, дитина члена 
колгоспу, 31.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Переверзєв Андрій Степано-
вич, 53 р., росіянин, член колгос-
пу, 17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Переверзєв Матвій Григоро-
вич, 61 р., росіянин, член колгос-
пу, 04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Пихтін Дмитро Тихонович, 48 р., 
росіянин, селянин, 03.07.1933 р., 
причину смерті не вказано 
Пихтін Микола Кирилович, 
25 р., росіянин, на утриманні чле-
на колгоспу, 03.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Пихтін Тимофій Федорович, 
78 р., росіянин, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
19.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пихтіна Парасковія Олексан-
дрівна, 49 р., росіянка, селянка-
одно осібниця, 06.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Пробст Аманда Юліусівна, 
38 р., німкеня, член колгоспу, 
04.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Реутов Іван Михайлович, 5 р., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Росолов Микола Федорович, 
1 міс., росіянин, дитина члена 
колгоспу, 09.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Росолова Тетяна Петрівна, 
17 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 02.11.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Сорокін Єгор Венедиктович, 
45 р., росіянин, член колгоспу, 
16.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сорокін Степан Єгорович, 
18 р., росіянин, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Сорокіна Федора Юхимівна, 
47 р., росіянка, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Толстой Федот Афанасійо-
вич, 70 р., росіянин, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
18.11.1932 р., від старості
Фадєєва Лідія Іванівна, 1 день, 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
31.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Халепа Петро Михайлович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
11.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Цурцева Ганна Іванівна, 
40 р., росіянка, член колгоспу, 
13.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Черемушкіна Віра Михайлівна, 
1 р., росіянка, дитина службовця, 
27.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чуніхін Віктор Леонтійович, 3 р., 
росіянин, дитина члена колгоспу, 
03.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чуніхін Микола Якович, 6 міс., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 25.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чуніхін Осип Якович, 4 р., ро-
сіянин, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Чуніхін Сергій Якович, 7 р., ро-
сіянин, дитина члена колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Чуніхін Яків Семенович, 40 р., 
росіянин, селянин-одно осібник, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Чуніхіна Ганна Василівна, 
40 р., росіянка, член колгоспу, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Чуніхіна Єлизавета Яківна, 
12 р., росіянка, дитина члена 
колгоспу, 06.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Чуніхіна Текля Яківна, 8 р., ро-
сіянка, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Чуніхіна Христина Яківна, 8 р., 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Шомін Онисим Васильович, 
37 р., росіянин, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Штайнгер, ім’я та по бать-
кові не вказані, 69 р., німець, 
на утриманні члена колгоспу, 
08.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шуклін Василь Федорович, 
58 р., росіянин, член колгоспу, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Шуклін Карпо Васильович, 
24 р., росіянин, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Шумахер Софія Францівна, 
44 р., німкеня, член колгоспу, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Катеринівська сільська рада

село Катеринівка
(на 1932–1933 рр. Катеринівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Бовкун Антоніна Петрівна, 8 р., 
українка, дитина, 17.07.1933 р., 
від хвороби
Бондаренко Микола Демидо-
вич, 50 р., українець, член колгос-
пу, 05.08.1933 р., від виснаження 
та старості
Бондаренко Устим Гордійович, 
44 р., українець, член колгоспу, 
22.03.1932 р., від слабкості
Бугаєнко Іван Антонович, 35 р., 
українець, селянин, 17.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Волкова Людмила Олексан-
дрівна, 3 р., українка, дитина, 
10.06.1933 р., від дифтериту
Гонтаренко Дмитро Федоро-
вич, 75 р., українець, член колгос-
пу, 30.06.1933 р., від старості
Гонтаренко Домна Іванів-
на, 85 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гонтаренко Марія Кирилівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
31.07.1933 р., від виснаження 
та старості
Гонтаренко Олександра Кири-
лівна, 2 тижні, українка, дитина, 
02.05.1933 р., від хвороби

Гонтаренко Панфіл Степано-
вич, 82 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
28.04.1933 р.
Гончар Яків Ілліч, 71 р., укра-
їнець, робітник на залізниці, 
17.05.1933 р., від слабкості  
та старості
Жданова Ксенія Василів-
на, 67 р., українка, робітниця, 
23.02.1932 р., від старості
Зубаха Семен Опанасович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1933 р., від виснаження  
та старості
Іванченко Гаврило Сергійо-
вич, 30 р., українець, робітник, 
10.04.1933 р., від застуди
Клименко Секлета Гаврилів-
на, 80 р., українка, на утриман-
ні, 02.05.1933 р., від запалення 
шлунка
Козоріз Григорій Степано-
вич, 70 р., українець, робітник, 
22.06.1933 р., від виснаження
Козоріз Дмитро Федорович, 
49 р., українець, службовець, 
17.06.1933 р., від виснаження 
Козоріз Олександр Івано-
вич, 2 р., українець, дитина, 
17.07.1933 р., від хвороби
Колісник Микола Онисимо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
05.08.1933 р., від хвороби

Колісник Степан Омеляно-
вич, 55 р., українець, робітник, 
31.07.1933 р., від старості
Колісник Тимофій Омеляно-
вич, 57 р., українець, пенсіонер, 
20.04.1933 р., від хвороби ніг
Кравченко Трохим Гнато-
вич, 26 р., українець, робітник, 
23.04.1933 р., від захворювання 
легенів
Кучеренко Михайло Микола-
йович, 45 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
22.04.1932 р.
Кучеренко Петро Григорович, 
32 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 23.05.1933 р., від слабкості, 
помер у лікарні після ін’єкції 
Кучеренко Степан Іларіоно-
вич, 1 р., українець, дитина, 
15.08.1933 р., від хвороби
Лебеденко Марія Федорівна, 
70 р., українка, на утриманні ро-
бітника, 11.04.1933 р., від хвороби
Левченко Іларіон Степанович, 
72 р., українець, на утриманні, 
03.07.1933 р., від старості
Левченко Максим Павло-
вич, 50 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.10.1931 р.
Левченко Парфентій Данило-
вич, 70 р., українець, на утриман-
ні, 19.07.1933 р., від старості
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Лінник Оксенія Федорів-
на, 11 р., українка, дитина, 
14.06.1933 р., вбито блискавкою
Лінник Степан Іванович, 85 р., 
українець, селянин, 13.06.1933 р., 
від виснаження 
Лобода Антон Григорович, 
60 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 15.05.1933 р., від хвороби
Мірошниченко Свиридон Пе-
трович, 47 р., українець, робіт-
ник, 19.07.1933 р., від старості
Могильченко Василь Омеля-
нович, 14 р., українець, дитина, 
15.08.1933 р., від хвороби
Могильченко Іван Івано-
вич, 40 р., українець, робітник, 
01.07.1933 р., від хвороби
Могильченко Ірина Павлівна, 
6 р., українка, дитина робітника 
залізниці, 17.04.1933 р., від грипу
Могильченко Кирило Омеля-
нович, 23 р., українець, робіт-
ник на залізниці, 13.05.1933 р., 
від розриву серця
Овчаренко Андрій Свиридо-
вич, 4 дні, українець, дитина, 
31.03.1931 р., причину смерті 
не вказано
Перченко Жанетта Микола-
ївна, 3 міс., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
16.10.1933 р.
Петренко Федосія Дмитрів-
на, 90 р., українка, на утриманні, 
20.04.1933 р., від старості
Петруня Павло Іванович, 8 р., 
українець, дитина, 24.09.1931 р., 
від дифтериту

Різниченко Меланія Сергіїв-
на, 33 р., українка, робітниця, 
06.08.1933 р., від хвороби
Рогова Федора Опанасів-
на, 12 р., українка, дитина, 
15.06.1933 р., вбито блискавкою
Савицька Улита Мусіївна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
22.06.1933 р., від виснаження
Савченко Лідія Герасимів-
на, 1 р., українка, дитина, 
19.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Самойленко Уляна Тимофіївна, 
68 р., українка, робітниця радгос-
пу, 15.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Свиргуненко Ганна Кирилівна, 
2 р., українка, дитина робітника, 
11.02.1932 р., від кашлюку
Сидоренко Марія Григорівна, 
85 р., українка, на утриманні, 
18.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Слета Антон Арсентійович, 
1 р., українець, дитина робітника 
держ млина, 23.04.1933 р., від за-
палення легенів
Солодов Володимир Антро-
пович, 60 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.04.1933 р.
Соломка Оксенія Іванівна, 40 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 09.06.1933 р., 
від виснаження 
Стукал Ніна Федорівна, 6 р., 
українка, дитина, 09.05.1933 р., 
від хвороби

Тягло Валентина Федорів-
на, 2 міс., українка, дитина, 
19.01.1932 р., від слабкості
Тягло Ганна Демидівна, 37 р., 
українка, робітниця, 06.02.1932 р., 
померла пологами
Усовиченко Микола Іванович, 
48 р., українець, робітник на за-
лізниці, 16.06.1933 р., від висна-
ження 
Фесенко Петро Ілліч, 5 міс., 
українець, дитина, 20.05.1933 р., 
від хвороби
Харченко Парасковія Федо-
рівна, 88 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
06.07.1933 р., від виснаження 
та старості
Черкасов Андрій Олексійович, 
37 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
28.04.1932 р.
Черкасов Степан Дмитро-
вич, 9 міс., українець, дитина, 
25.05.1931 р., від немовлячого
Шаповалов Прокіп Микитович, 
54 р., українець, робітник на заліз-
ниці, 24.04.1933 р., від плевриту
Шевцова Меланія Іванівна, 
49 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.06.1933 р., від вис-
наження
Шинкаренко Тамара Юхимівна, 
4 р., українка, дитина робітника, 
11.02.1932 р., від запалення ле-
генів
Шпеленко Анастасія Кирилів-
на, 86 р., українка, на утриманні, 
24.06.1933 р., від виснаження

Катеринівська сільська рада

село Михайлівка
та населені пункти Братолюбівка, Настасівка, Новомиколаївка, Софіївка, хутір КСТ

(на 1932–1933 рр. Михайлівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 15 за 1933 р.).

Банкожитенко Варвара Панте-
ліївна, 70 р., українка, член кол-
госпу, 24.05.1933 р., від старості
Безродний Петро Самійлович, 
54 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 22.06.1933 р., помер 
в лікарні
Безродня Єфросинія Сидорів-
на, 60 р., українка, член колгоспу, 
29.06.1933 р., від виснаження
Бізнятий (Бізлярій) Іван Гера-
симович, 65 р., українець, член 
колгоспу, 28.05.1933 р., від ста-
рості

Біланов Андрон Феоктистович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від вади серця
Борсук Ганна Прокопівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
03.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борсук Єлизавета Пилипівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
25.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Борсук Парасковія Іванівна, 90 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 13.06.1933 р., від старості

Вареник Федір Семенович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від виснаження
Волченко Филимон Дмитрович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
05.02.1933 р., від вади серця
Гамора Юхим Миколайович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від старості
Гнатенко Секлета Петрів-
на, 76 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
30.09.1933 р., від старості
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Гома Катерина Пантеліївна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гома Сильвестр Мефодійович, 
68 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 06.03.1933 р., 
від старості
Дашко Парасковія Опанасівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
05.04.1933 р., від катару
Деркач Василь Данилович, 
6 р., українець, дитина робітника, 
20.09.1933 р., від запалення
Дмитренко Василина Олек-
сандрівна, 34 р., українка, член 
колгоспу, 25.01.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Загребельний Карпо Максимо-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 07.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Задорожний Терентій Мак-
симович, 21 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
01.12.1933 р., від вади серця
Зайцева Віра Павлівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зайцева Секлета Андріївна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
28.01.1933 р., від вади серця
Каліберда Іван Олександрович, 
63 р., українець, член колгоспу, 
19.07.1933 р., від виснаження
Каліберда Марія Лаврентіївна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від паралічу
Конько Ганна Степанівна, 67 р., 
українка, на утриманні службов-
ця, 20.09.1933 р., причину смерті 
не вказано

Лебеденко Христина Дмитрів-
на, 54 р., українка, член колгоспу, 
25.02.1933 р., від вади серця
Лисенко Іван Юхимович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.05.1933 р., помер внаслідок 
операції
Лугова Анастасія Степанівна, 
72 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 29.09.1933 р., від ста-
рості
Луговий Максим Михайлович, 
67 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 06.04.1933 р., помер 
внаслідок операції грижі
Свириденко Анастасія Те-
рентіївна, 34 р., українка, член 
колгоспу, 29.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Свириденко Іван Дем’янович, 
95 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 02.06.1933 р., 
від старості
Седік Килина Никифорівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.07.1933 р., від ста-
рості
Середа Андрій Остапович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
21.05.1933 р., від старості
Середа Надія Іванівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Середа Олена Федорівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Середа Семен Дмитрович, 
68 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 06.03.1933 р., 
від виснаження

Сіромашенко Федір Ісакович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
16.04.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Троян Дарія Гаврилівна, 73 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 13.08.1933 р., померла 
в лікарні
Цапенко Любов Єгорівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Цибенко Охрім Наумович, 
64 р., українець, службовець, 
10.08.1933 р., від дизентерії
Чистиков Євдоким Назарович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
04.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Леонід Миколайо-
вич, 8 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 06.04.1933 р., 
від запалення
Шевченко Микола Корнійович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 05.05.1933 р., від вис-
наження
Шевченко Пелагія Іванівна, 
65 р., українка, на утриманні служ-
бовця, 28.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шийка Каленик Федотович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
22.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шостак Іван Васильович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
26.02.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Шостик Оксана Корніївна, 67 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 19.07.1933 р., померла 
в лікарні

Князівська сільська рада

село Князеве 
(нині не існує)

(на 1932–1933 рр. Князівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Байда Павло Іванович, 81 р., 
українець, член колгоспу, 
08.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Борщова Ольга Максимівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.09.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Ганнич Ольга Сергіївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.12.1933 р., від кору

Гетьман Катерина Пантелеїв-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.08.1932 р., причину 
смерті не вказано

Гетьман Марія Арсентіївна, 
91 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 17.04.1933 р., від ста-
рості

Дмитренко Яків Михайлович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
01.08.1933 р., від застуди
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[Затула] Сидір Опанасович, 
80 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 02.08.1932 р., 
від старості
Зливка Устинія Трохимівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.12.1932 р., від ста-
рості
Ідамов Сильвестр Якимович, 
70 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 10.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Калюжа Валентина Василівна, 
20 днів, українка, дитина члена 
колгоспу, 20.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Калюжа Ольга Федорівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Килинний Прокіп Мусійович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
12.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ковбаса Іван Миколайович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ковбаса Клавдія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Комірна Катерина Яківна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кондренко Федір Михайлович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Коротка Марія Іванівна, 6 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кравцов Микола Вуколович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
01.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Кушнір Уляна, 45 р., українка, 
член колгоспу, 04.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Ливченко Марія Іванівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лизенко Сергій Петрович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.10.1932 р., причину 
смерті не вказано

Лизенко Марія Федорівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.07.1933 р., від застуди
Литвин Валентина Дмитрівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.08.1933 р., від застуди
Литвин Дмитро Іванович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від застуди
Литвин Орина Іванівна, 80 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Литвин Павло Іванович, 95 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 29.03.1933 р., від ста-
рості
Лісняк Прокіп Харитонович, 
88 р., українець, член колгоспу, 
12.02.1932 р., від старості
Максимцов Іван Семенович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мантула Павло Петрович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.02.1933 р., від запа-
лення легенів
Мірошниченко Арсеній Климо-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 23.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Григорій Васи-
льович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 04.11.1932 р., 
причину смерті не вказано
Моргун Клавдія Павлівна, вік 
не вказано, українка, дитина чле-
на колгоспу, 04.08.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Моргун Ніна Дмитрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ніс Григорій Павлович, 38 р., 
українець, член колгоспу, 
19.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Носик Антоніна Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Омельченко Антон Кузьмич, 
76 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 27.11.1932 р., 
від старості
Омельченко Ольга Кузьмівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
10.02.1933 р., від запалення моз-
ку

Сльоглюнова Ольга Трохимів-
на, 27 р., українка, член колгоспу, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Смалюк Микола Павлович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.01.1933 р., від застуди
Стілець Віталій Олексійович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Стрілець Галина Юхимівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Стрілець Григорій Юхимович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.09.1932 р., Від за-
студи
Стрілець Іван Герасимович, 
70 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 01.04.1933 р., 
від старості
Стрілець Никанор Пилипович, 
75 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 10.04.1933 р., 
від старості
Стрілець Олексій Миколайо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 15.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Таран Семен Костянтинович, 
100 р., українець, на утриманні 
кустаря, 30.01.1933 р., від старо-
сті
Трипитка Єлисей Євдокимо-
вич, 83 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 01.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шепеленко Уляна Іванівна, 
96 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.03.1933 р., від ста-
рості
Шмаровоз Анастасія Марків-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шмаровоз Яків Маркович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шульга Ольга Іванівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Юрова Галина Григорівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
06.05.1933 р., від туберкульозу
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[Дем’яненко] Ничипір Свири-
донович, 38 р., українець, член 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Євлампія Іванівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
01.03.1933 р., раптова смерть
Кошарна Лідія (Єлизавета) 
Корніївна, 1 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.11.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кошарна Софія Хомівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
21.05.1933 р., від сухот
Кошарна Федора Павлівна, 
21 р., українка, член колгоспу, 
05.07.1933 р., від виснаження
Кравченко Тетяна Василівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.02.1933 р., від хвороби
Кухаренко Олексій Олексійо-
вич, 57 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 14.07.1933 р., 
від черевного тифу

Кушнір Іван Григорович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.04.1933 р., від виснаження
Однороб Володимир Іва-
нович, 4 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Однороб Микола, 7 р., укра-
їнець, службовець радгоспу, 
08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пінчук Левко Прокопович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
22.03.1933 р., від старості
Савченко Іван Гаврилович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від виснаження
Сердюк Тетяна Олександрівна, 
19 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Терновий Іван, 50 р., українець, 
член колгоспу, 15.10.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Терновий Олексій Якович, 3 р., 
українець, дитина, 01.03.1933 р., 
від виснаження
Терновий Степан Карпович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хижка Микита Леон[ідович], 
58 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., від виснаження
Шевченко Парасковія Іванівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
10.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яковлев Іван Федорович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від скарлатини
Ярофієнко Ларіон Оникійович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
29.10.1933 р., причину смерті 
не вказано

Миколаївська сільська рада

село Миколаївка
та населені пункти Копані, Миколаївка, Олексіївка

(на 1932–1933 рр. Миколаївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 15 за 1933 р.).

Миколаївська сільська рада

село Поди 
(на 1932–1933 рр. Новоподянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Бардаш Єфросинія Якимівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
27.03.1932 р., повісилася
Бардаш Пимон Іванович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
15.02.1933 р., від катару шлунка
Березняк Уляна Корніївна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
05.09.1932 р., від запалення ле-
генів
Борлука Марія Онисимівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бурлука Іван Лук’янович, 
90 р., українець, член колгоспу, 
17.07.1932 р., від старості
Дикань Лампадій Опанасович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Дудка Євдокія, 62 р., українка, 
член колгоспу, 15.12.1932 р., 
від старості
Катрич Василь Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 15.06.1932 р., від скарла-
тини
Катрич Христина Йосипівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Клочко Юхим Трохимович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
11.02.1933 р., від сухот
Колісник Іван Афіногенович, 
вік не вказано, українець, дитина 
члена колгоспу, 01.09.1932 р., 
від лихоманки
Крикун Уляна Іванівна, 95 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 20.05.1932 р., від старості

Кухаренко Микола Дем’янович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.05.1932 р., від маля-
рії
Кухаренко Олексій Гурович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
28.03.1932 р., від невідомої хво-
роби
Кухаренко Сергій Андрійович, 
75 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 31.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
[Моршина] Зінаїда Гордіївна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 10.07.1932 р., від ста-
рості
Натикан Володимир Федоро-
вич, 11 міс., українець, дитина 
службовця, 27.10.1932 р., від неві-
домої хвороби
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Нищий Володимир [Макаро-
вич], 6 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 26.08.1932 р., 
від немовлячого
Однороб Устим Олексійович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сезько Анастасія Володими-
рівна, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.06.1932 р., від хво-
роби
Сезько Кирило Євдокимович, 
72 р., українець, соцстан не вказа-
но, 20.12.1932 р., від запалення
Синельник Харитон Максимо-
вич, 70 р., українець, член кол-
госпу, 13.04.1932 р., від невідомої 
хвороби

Ситник Семен Власович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Спиця Конон Микитович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
09.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Спиця Михайло Андрійович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Терновий Карпо Германович, 
87 р., українець, член колгоспу, 
18.01.1932 р., від старості
Терновий Михайло Кирилович, 
17 р., українець, робітник радгос-
пу, 14.09.1932 р., задавило трак-
тором

Терновий Родіон Трохимович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
16.08.1932 р., від застуди
Турчан Ніна Іванівна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.03.1932 р., від запалення моз-
ку
Ходушка Марія Григорівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
22.06.1932 р., повісилася
Шатеха Михайло Іванович, 
96 р., українець, член колгоспу, 
30.05.1932 р., від старості
Шевченко Іван Петрович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ярофієнко Архип Андрійович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Надеждівська сільська рада

село Миролюбівка 
(на 1932–1933 рр. Миролюбівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 17 за 1933 р.).

Надеждівська сільська рада

село Федорівка
та населений пункт Петрівка (Петрівський)

(на 1932–1933 рр. Федорівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Волошина Катерина Федорів-
на, 70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.12.1933 р., від ста-
рості

Леонтьєв Ананій Миколайович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.12.1933 р., від старо-
сті

Афанасьєв Григорій Іванович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бортник Віра Петрівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.07.1932 р., від сухот
Бортник Лідія Петрівна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бровченко Сидір Устимович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., від старості
Глабус (Глабуг) Гнат [Потапо-
вич], 67 р., українець, член кол-
госпу, 08.08.1932 р., від старості
Головко Андрій Остапович, 
105 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 20.02.1933 р., 
від старості

Дейнега Іван Уласович, 1 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 03.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Доронин Іван Дем’янович, 
40 р., українець, робітник радгос-
пу, 24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Загребельна Олена Іванівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Загребельний Олександр Ан-
дрійович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 26.09.1933 р., 
від сухот
Загребельний Семен Григо-
рович, 8 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 21.02.1933 р., 
від запалення мозку 

Зотова Меланія Опанасів-
на, 3 тижні, українка, дитина, 
31.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кишковар Онисим Трохимович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
13.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Колісник Микола Петрович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 10.09.1932 р., від малярії
Коржов Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
17.11.1933 р., від різачки
[Корнюк] Марія Яківна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 09.11.1932 р., від скар-
латини
Корховий Олександр Лукич, 
26 р., українець, член колгоспу, 
13.10.1933 р., від черевного тифу
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Криворотова Ганна Іванівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
25.12.1933 р., від черевного тифу
Мокрий Гордій Іванович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., від старості
Небагатий Григорій Іванович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Негода Варвара Федорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.11.1932 р., від дифте-
риту
Петер Адам Іванович, 42 р., 
українець, член колгоспу, 
03.08.1932 р., від вади серця
Рак Ганна Михайлівна, 
17 р., українка, член колгоспу, 
06.06.1933 р., від застуди

Рак Охрім Остапович, 91 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 02.12.1932 р., від ста-
рості
Ремига Олександра Іванівна, 
2 р., українка, дитина робітника, 
26.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Семененко Пелагія Петрівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 31.07.1933 р., від запа-
лення легенів
Симонов Леонід Кирилович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Хамонін Аврам Васильович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
23.07.1933 р., від старості

Черняк Мавра Петрівна, 
31 р., українка, член колгоспу, 
01.09.1933 р., від черевного тифу
Шабельник Ганна, 3 дні, україн-
ка, дитина, 28.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шкрябець Анатолій Васильо-
вич, 9 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 03.01.1933 р., від за-
палення легенів
Шкрябець Микола Васильович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 24.04.1933 р., від запален-
ня легенів
Шрамко Михайло Васильович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.07.1933 р., від тубер-
кульозу
Штанько Зінаїда Тарасівна, 
26 р., українка, член колгоспу, 
27.11.1933 р., від тифу

Новоіванівська сільська рада

село Нова Іванівка
та населені пункти Блощинський, Нова Михайлівка, Федорівка 

(на 1932–1933 рр. Новоіванівська сільська рада Лозівського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Бабич Іван Володимирович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
28.02.1933 р., від малярії
Бабич Хома, 78 р., українець, член 
колгоспу, 02.03.1933 р., від старо-
сті
Базарна Валентина Михайлівна, 
4 міс., українка, дитина робітника 
радгоспу, 15.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бархан Максим Іванович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
16.01.1933 р., від старості
Бербенко Василь Івано-
вич, 4 міс., українець, дитина, 
18.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Биковський Микола Касянович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 09.03.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Борисенко Марія, 67 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
25.02.1933 р., від старості
Боровий Іван Омелянович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бровченко Омелян Федорович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., від старості

Гапон Євдокія Зіновіївна, 50 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 20.11.1932 р., від сухот
Гапон Парасковія Григорівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 09.12.1932 р., від старо-
сті
Гапон Тамара Василівна, 2 тижні, 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.09.1932 р., від запалення
Головач Георгій Павлович, 1 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 09.10.1933 р., від застуди
Головач Опанас Ничипорович, 
9 р., українець, на утриманні члена 
колгоспу, 11.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Голуб Григорій Макарович, 1 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 25.09.1932 р., від запалення 
легенів
Гринь Ганна Несторівна, 49 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.06.1933 р., від паралічу
Гринь Данило Овсійович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.07.1933 р., від кишкового захво-
рювання
Гринь Марія, 80 р., україн-
ка, селянка-одно осібниця, 
13.04.1933 р., від старості

Гринь Федір Данилович, 13 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 22.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Грубник Клавдія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 23.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Грубник Меланія Климівна, 65 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 09.07.1933 р., від старості
Довженко Серафима Харлампі-
ївна, 1 р., українка, дитина робітни-
ка радгоспу, 18.10.1933 р., від за-
палення нирок
Калиниченко Олександра Опа-
насівна, 48 р., українка, член кол-
госпу, 11.07.1933 р., від захворю-
вання легенів
Калиниченко Яків, 30 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
13.07.1933 р., вбито за крадіжку
Кіненшов Савелій Семенович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, працював у радгоспі, 
02.08.1933 р., від застуди
Кобікова Меланія Павлівна, 81 р., 
українка, на утриманні службовця, 
24.06.1933 р., від старості
Ковилиця Надія Микитівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
16.09.1933 р., від запалення
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Козир Єлисей Якимович, 11 р., 
українець, член колгоспу, дити-
на, 14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козленко Іларіон Іванович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
19.07.1933 р., від катару шлунка
Кульбашний Микита Іванович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
28.03.1933 р., від старості
Лебеденко Надія Дмитрівна, 
1 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 11.12.1933 р., від ди-
зентерії
Липова Наталія Семенівна, 
13 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 24.04.1933 р., задушена 
матір’ю
Лисинська Ганна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.12.1932 р., від правця
Лисинський Пилип Володи-
мирович, 20 р., українець, член 
колгоспу, 25.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Литвиненко Борис Павлович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Логвиненко Іван Олексійович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., від старості
Логвиненко Тетяна Опанасів-
на, 56 р., українка, член колгоспу, 
09.10.1933 р., від старості
Лопата Андрій Макарович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
28.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лопата Микола Олексійович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.02.1932 р., від запа-
лення мозку
Малишко Анастасія, 70 р., укра-
їнка, на утриманні члена колгоспу, 
09.07.1933 р., від старості
Малишко Іван Васильович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., від старості
Михайлова Олександра Омеля-
нівна, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мокра Євгенія Василівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
08.07.1933 р., від сухот
Мокра Олександра, 45 р., укра-
їнка, член колгоспу, 12.09.1933 р., 
від сибірської виразки

Мокра Уляна Сергіївна, 18 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 27.10.1932 р., від запалення 
мозкової оболонки
Мокрий Лук’ян Кирилович, 
71 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 08.04.1933 р., від ста-
рості
Мокрий Федот Ничипорович, 
11 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мороз Митрофан Аврамович, 
5 міс., українець, дитина робітника 
радгоспу, куркуля, 01.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мороз Наум Архипович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
куркуль, 17.04.1933 р., від старості
Морозова Мотрона Павлів-
на, 77 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
05.09.1932 р., від старості
Наконечна Уляна Іванівна, 
2 тижні, українка, дитина робітни-
ка, 04.08.1932 р., від запалення
Плюшко Зінаїда Яківна, 8 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Подоляк Марія Пантеліївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.06.1933 р., від ста-
рості
Прохожай Йосип Григорович, 
67 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 02.12.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Риженко Василь Якович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.11.1932 р., від тифу
Риженко Ганна Микитівна, 
45 р., українка, член колгоспу, 
25.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Риженко Іван Феодосійо-
вич, 75 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
16.12.1932 р., від старості
Риженко Микола Микитович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 13.07.1933 р., від кору
Риженко Олена Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.11.1932 р., від запалення ле-
генів
Рябуха Єфросинія Юхимівна, 
48 р., українка, член колгос-
пу, пенсіонерка, 14.09.1932 р., 
від тривалої хвороби

Рябухіна Агафія Омелянівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
13.05.1932 р., померла після опе-
рації
Сіренко Анастасія Павлів-
на, 67 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
17.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сіренко Іов Мусійович, 73 р., 
українець, селянин, 09.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Табаков Костянтин, 64 р., болга-
рин, селянин, 02.06.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Ткаченко Любов Андріївна, 1 р., 
українка, дитина, 10.04.1932 р., 
від кашлюку
Файда Борис Тихонович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Файда Тихін Якович, 48 р., украї-
нець, член колгоспу, 06.06.1932 р., 
вбито
Чикало Василь Миколайович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 17.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чиргик Варвара Іванівна, 70 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 16.01.1932 р., від старості
Чуйковський Микола Антоно-
вич, 11 р., українець, дитина ро-
бітника радгоспу, 09.10.1933 р., 
від провалу кишок
Чухно Володимир Федорович, 
4 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 05.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чухно Микола Федорович, 
1 міс., українець, дитина робітника 
радгоспу, 29.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шевченко Омелян Семенович, 
80 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 29.08.1932 р., від ста-
рості
Шевченко Павло Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
25.09.1932 р., від запалення
Яковенко Ананій, 100 р., украї-
нець, на утриманні члена колгос-
пу, 30.07.1932 р., від старості
Ямчицька Катерина Григорівна, 
84 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 22.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Амелін Андрій Данилович, 
50 р., росіянин, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від туберкульозу
Амелін Володимир Андрійович, 
10 р., росіянин, дитина члена кол-
госпу, 02.07.1933 р., від застуди
Амеліна Наталія Андріївна, 
25 р., росіянка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., від застуди
Амеліна Юхимія Петрівна, 
50 р., росіянка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., від проносу
Борисов Антон Іванович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.08.1933 р., від тифу
Борисов Григорій Іванович, 
29 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.08.1933 р., від тубер-
кульозу
Борисова Парасковія Кирилів-
на, 53 р., українка, член колгоспу, 
07.08.1933 р., від тифу
Бутко Петро Петрович, 84 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
19.07.1932 р., від застуди
Виноградська Секлета Павлів-
на, 93 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 20.04.1933 р., 
від старості
Виноградська Секлета Пили-
півна, 60 р., українка, член кол-
госпу, 26.05.1933 р., від застуди
Виноградський Микола Андрі-
йович, 10 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 04.06.1933 р., 
від застуди
Виноградський Сергій Степа-
нович, 26 р., українець, член кол-
госпу, тракторист, 04.06.1933 р., 
від застуди
Волков Захар Дем’янович, 
70 р., росіянин, член колгоспу, 
18.07.1933 р., від старості
Волкова Мотрона Трохимівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
20.07.1933 р., від старості
Гавриленко Степан Євгенович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., від туберкульозу
Гаркавенко Матвій, 80 р., украї-
нець, на утриманні члена колгос-
пу, 01.08.1933 р., від старості

Дяченко Микола Федотович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., від кашлюку
Дяченко Орина Миколаївна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
26.05.1933 р., від застуди
Дяченко Прокіп Прокопович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від тифу
Дяченко Федір Миколайович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
08.05.1933 р., від застуди
Дьомін Микола Якович, вік 
не вказано, росіянин, дитина 
члена колгоспу, 30.09.1932 р., 
від проносу
Дьоміна Ганна Євдокимівна, 
1 р., росіянка, дитина члена кол-
госпу, 30.09.1932 р., від запален-
ня легенів
Єськова Марія Семенівна, 
45 р., росіянка, член колгоспу, 
18.07.1933 р., від застуди
Жердєв Іван Іванович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.08.1933 р., від тифу
Жердєв Іван Іванович, 30 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від застуди
Жердєва Софія Григорівна, 
28 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 11.08.1933 р., від тифу
Журавльов Денис Савович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.08.1933 р., від тубер-
кульозу
Кагадей Левко Миколайович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
31.07.1933 р., від тифу
Клунна Катерина Федорівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.08.1933 р., 
від застуди
Коваленко Микола Якович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.09.1932 р., від засту-
ди
Коваленко Трохим Петрович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.06.1933 р., від каш-
люку

Ковальов Анатолій Трохи-
мович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
16.04.1933 р., від застуди
Ковальов Олексій Трохимович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.04.1933 р., 
від застуди
Ковальов Юхим Павлович, 
60 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., від каш-
люку
Кріпаков Артем Кузьмич, 
30 р., українець, член колгоспу, 
27.07.1932 р., від туберкульозу
Куриленко Володимир Івано-
вич, 2 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 22.10.1932 р., 
від застуди
Лаптєва Марія Сергіївна, 
1 р., росіянка, член колгоспу, 
21.07.1933 р., від скарлатини
Локтіонов Іван Петрович, 
20 р., росіянин, член колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Локтіонов Петро Макарович, 
24 р., росіянин, член колгоспу, 
24.06.1933 р., вбито потягом
Локтіонов Петро Ничипорович, 
50 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 29.06.1933 р., від проно-
су
Міщанин Василь Андрійович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1932 р., від кашлюку
Моргун Іван Павлович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.11.1932 р., від застуди
Панченко Євдокія Василівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.07.1933 р., від каш-
люку
Панченко Любов Савівна, 8 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.08.1933 р., від сухот
Панченко Марина Павлівна, 
48 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.08.1933 р., від сухот
Панченко Пантелій Ничипоро-
вич, 63 р., українець, член колгос-
пу, 31.07.1933 р., від тифу

Новоіванівська сільська рада 
(нині не існує)

село Нова Іванівка
та населені пункти Крюкове, комуна «Червоний Кондуктор», Ялти

(на 1932–1933 рр. Новоіванівська сільська рада Петрівського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).
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Панченко Сава Пантелійович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.08.1933 р., від тифу
Приймак Анатолій Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.07.1932 р., від засту-
ди
Рябенко Іван Максимович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
22.09.1932 р., від запалення ки-
шок
Самойлик Микола Терентійо-
вич, 45 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.07.1933 р., 
від кашлюку
Свищенко (Свеценко) Клим 
Андрійович, 88 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
17.02.1933 р., від старості
Свищенко (Свеценко) Хома Пе-
трович, 38 р., українець, член кол-
госпу, 10.05.1933 р., від застуди
Симонов Павло Овер’янович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
01.08.1933 р., від старості
Сищенко Валентина Олексіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 11.10.1932 р., від застуди
Сищенко Варвара Харитонівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.07.1933 р., від тифу

Сищенко Дмитро Климович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
28.07.1933 р., від застуди
Сищенко Петро Климович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.07.1933 р., від старо-
сті
Слюсар Єгор Васильович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.03.1933 р., від завороту кишок
Филипська Ганна Савеліївна, 
40 р., росіянка, селянка-одно-
осібниця, 22.07.1933 р., від тубер-
кульозу
Филипська Катерина Іванівна, 
5 р., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 22.07.1933 р., 
від тифу
Филипська Клавдія Іванівна, 
2 р., росіянка, дитина селянина-
одно осібника, 26.07.1933 р., 
від застуди
Филипська Устина Петрівна, 
30 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.07.1932 р., від тубер-
кульозу
Филипський Андрій Андрійо-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.03.1932 р., від засту-
ди

Хабарова Ганна Василівна, 1 р., 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
21.10.1932 р., від проносу
Черникова Ніна Григорівна, 7 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 18.08.1933 р., від засту-
ди
Черникова Таїсія Григорівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 11.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Чернишов Григорій Єгорович, 
52 р., росіянин, член колгоспу, 
18.07.1933 р., від тифу
Чернов Анатолій Іванович, 6 р., 
росіянин, дитина селянина-одно-
осібника, 17.06.1933 р., від тубер-
кульозу
Чернов Іван Васильович, 60 р., 
росіянин, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від кашлюку
Чернов Іван Тихонович, 
27 р., росіянин, член колгоспу, 
28.06.1933 р., від застуди
Чернова Марія Іванівна, 4 р., 
росіянка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.06.1933 р., від каш-
люку
Чуприна Карпо Семенович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1933 р., від тифу

Новоіванівська сільська рада

село Нестеліївка 
(на 1932–1933 рр. Нестеліївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 15 за 1933 р.).

Новомиколаївська сільська рада 
(нині не існує)

село Нова Миколаївка 
(на 1932–1933 рр. Новомиколаївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р.).

Юнг Ліна Оттівна, 1 р., нім-
кеня, дитина члена колгоспу, 
27.10.1933 р., від кашлюку

Акименко Карпо Федотович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.12.1932 р., від хвороби

Демченко Ганна Яківна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
20.01.1933 р., від хвороби

[Кошарний] Петро Тихоно-
вич, 94 р., українець, селянин, 
19.09.1932 р., причину смерті 
не вказано

Кухаренко Яків Аврамович, 
42 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 04.06.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Литвиненко Микола Іванович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Прохватило Лідія Григорівна, 
5 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.02.1932 р., причину 
смерті не вказано

Тернова Анастасія Василівна, 
28 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
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Андрусенко Олексій Семено-
вич, 61 р., українець, на утриманні 
селянина, 29.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Блошенко Євдокія Павлівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Веклин Іван Іванович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 09.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Веклина Анастасія Іванівна, 
14 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Веклина Ганна, 4 тижні, українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Веклина Надія Антонівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 10.08.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Волошин Петро Якович, 41 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 15.05.1933 р.
Ганич Іван Андрійович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ганич Марія Андріївна, 4 міс., 
українка, дитина селянина, 
03.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ганич Парасковія Федорівна, 
вік не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 26.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ганич Юхим Герасимович, 85 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 30.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гарбуз Федот Никонович, 73 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 06.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гнідь Анастасія Семенівна, 
1 міс., українка, дитина селяни-
на, 03.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Гнідь Михайло Федорович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1932 р., повісився
Головко Григорій Михайлович, 
5 міс., українець, дитина селяни-
на, 27.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Головко Григорій Опанасович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Головко Марія Прокопівна, 
3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончар Одарка Василівна, 22 р., 
українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 20.06.1933 р.
Гончаренко Катерина Михайлів-
на, 2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гончаренко Марія Дмитрівна, 
3 міс., українка, дитина селяни-
на, 21.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гончаренко Марфа Василівна, 
73 р., українка, соцстан та причину 
смерті не вказано, 29.09.1933 р.
Гончаренко Никифор Іванович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаренко Онисим Сергійо-
вич, 70 р., українець, на утриманні 
селянина, 02.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Григорій Васильович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Петро Ілліч, вік не вка-
зано, українець, соцстан та причи-
ну смерті не вказано, 20.05.1933 р.
Гончарова Ганна Іванівна, 
6 міс., українка, дитина селяни-
на, 29.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гончарова Катерина Степанів-
на, 6 міс., українка, дитина селя-
нина, 15.08.1932 р., причину смер-
ті не вказано

Грицаєнко Микола Дмитрович, 
2 міс., українець, дитина селяни-
на, 02.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гуліус Іван Іванович, 2 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Демченко Кіндрат Іванович, 
61 р., українець, на утриманні се-
лянина, 28.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Демченко Раїса Яківна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Демченко Устина Іванівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 18.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Дубинський Опанас Андрійо-
вич, 85 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
25.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дяченко Євдокія Степанівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дяченко Пелагія Степанівна, 
3 міс., українка, дитина селяни-
на, 10.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Зубенко Андрій Кирилович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Андрій Кирилович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Валентина Федорівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 25.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Зубенко Варвара Йосипівна, 
9 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 23.11.1933 р., причину 
смерті не вказано

Павлівська Друга сільська рада

село Павлівка Друга
та населені пункти Бакшарівка, Зелений Гай, комуна «Червоний Партизан»,  

Миколаївка, Новозаберецький, Новоселівка, Степний, Федорівка
(на 1932–1933 рр. Павлівська Друга сільська рада Петрівського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 16 за 1933 р.).
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Зубенко Ганна Сидорівна, 45 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зубенко Горпина Григорівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
14.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зубенко Данило Федорович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Зубенко Іван Данилович, 15 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зубенко Іван Сергійович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
06.11.1933 р.
Зубенко Катерина Павлівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Костянтин Федорович, 
11 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Зубенко Марія Андріївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Павло Федорович, 
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Федір Матвійович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубенко Яків Федорович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 28.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Калашник Григорій Павлович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Калашник Іван Степанович, 
85 р., українець, на утриманні селя-
нина, 02.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Марія Миколаївна, 
8 міс., українка, дитина селяни-
на, 21.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Марія Петрівна, 27 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
15.09.1932 р., померла в лікарні

Калашник Микола Іванович, 
35 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Карнаухов Андрій Ісакійович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Меланія Григорів-
на, 80 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Компай Марія Тимофіївна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Косяк Григорій Іванович, 80 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 11.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Косяк Лідія Григорівна, 3 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кравченко Василь Григович, 
3 міс., українець, дитина селяни-
на, 15.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Ганна Данилівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Євдокія Павлівна, 
1 р., українка, дитина селянина, 
17.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Іван Уласович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Килина Петрівна, 
вік не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 13.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Кравченко Костянтин Артемо-
вич, 73 р., українець, селянин-
одно осібник, 10.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Кравченко Микола Якович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кравченко Олексій Іванович, 
6 міс., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кравченко Олексій Якович, 76 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 08.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано

Кравченко Яків Костянтинович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.04.1932 р., від запален-
ня легенів
Кравчик Єгор, 4 р., українець, ди-
тина, 24.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Леписа Віктор Михайлович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Леписа Влас Костянтинович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
22.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Леписа Іван Павлович, 2 р., укра-
їнець, дитина, 29.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Леписа Іван Петрович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Леписа Марфа Павлівна, 11 р., 
українка, дитина, 25.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Леписа Олексій Павлович, 2 р., 
українець, дитина, 06.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лимар А.Л., вік не вказано, укра-
їнка, соцстан та причину смерті 
не вказано, 03.11.1933 р.
Лимар Валентина Данилівна, 
1 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 25.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лимар Наталія Кіндратівна, 
31 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Любченко Іван Михайло-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
19.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Катерина Тимофі-
ївна, 8 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Миргородський Григорій 
Феофанович, 27 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
10.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мирна Лідія Семенівна, 5 міс., 
українка, дитина селянина, 
20.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мирна Марія Петрівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Мирний Петро Олексійович, 5 р., 
українець, дитина, 05.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мокос Яків Маркович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Морна Андрій Микитович, 18 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 14.01.1933 р.
Несміян Григорій Якович, 103 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 16.02.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Несміян Марина Степанівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Несміян Софія Савеліївна, 
1 р., українка, дитина селянина, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Несміян Степан Якимович, вік 
не вказано, українець, соцстан та 
причину смерті не вказано, 1933 р.
Павлюченко Дмитро Андрійо-
вич, 6 міс., українець, дитина селя-
нина, 08.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пересічанська Ганна Федорів-
на, 5 р., українка, дитина селяни-
на, 01.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пересічанська Парасковія 
Федорівна, вік не вказано, укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
20.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пересічанський Іван Андрійо-
вич, 9 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 19.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пересічанський Іван Гри-
горович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
18.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пересічна Марфа Йосипівна, 
10 р., українка, дитина селянина, 
24.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Попов Михайло Федорович, 
6 міс., українець, дитина селяни-
на, 16.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прудка Варвара, 48 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
07.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Прудкий Віктор Степанович, 
6 міс., українець, дитина селяни-
на, 06.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прудкий Володимир Андрі-
йович, 4 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
30.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Прудкий Іван Олександрович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Редька Володимир Якович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Редька Ганна Уласівна, 4 р., 
українка, дитина, 11.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Редька Григорій Максимович, 
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Редька Устина Кіндратівна, 75 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 08.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Різников Єгор Платонович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Різников Іван Германович, 9 р., 
українець, дитина, 07.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Різникова Пелагія, 4 міс., україн-
ка, дитина селянина-одно осібника, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Слон Олексій Васильович, 
1 р., українець, дитина селяни-
на, 01.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Слон Сергій Іванович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соловей Ілля Макарович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соловей Макар Федотович, 
69 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Соловей Марія Яківна, 1 міс., 
українка, дитина селянина, 
30.04.1932 р., причину смерті 
не вказано

Соловей Опанас Макарович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стовбур Микола Павлович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стремоухова Раїса Петрівна, 
10 р., українка, дитина селянина, 
17.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Наталія Іванівна, 9 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Харченко Олена Мусіївна, 
4 міс., українка, дитина селяни-
на, 16.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Черемшенко Василь Григоро-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.03.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Черемшенко Олена Іванів-
на, 65 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
26.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Чорноштан Гаврило Семенович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорноштан Михайло Йосипо-
вич, 66 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.02.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Шаповал Степан Андрійович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шаруда Євдокія, 90 р., укра-
їнка, на утриманні селянина, 
26.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Григорій Іванович, 
7 міс., українець, на утриманні 
селянина, 10.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шевченко Олексій Гаврилович, 
5 міс., українець, дитина селяни-
на, 31.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Олексій Федорович, 
7 міс., українець, дитина селяни-
на, 26.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Юрченко Марія Іполитівна, 
76 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 09.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Бузалова Ніна Миколаїв-
на, до року, українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
12.07.1933 р., від застуди
Гильтій Валентина Захарівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.09.1933 р., від запален-
ня легенів
Дід Віталій Федосійович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.09.1933 р., від застуди
Євдокименко Володимир Яко-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.12.1933 р., від кору
Завгородня Ганна Кузьмівна, 
1 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.05.1932 р., від паралічу
Квітка Володимир Варивоно-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.08.1932 р., від запа-
лення легенів
Кочубей Олександр Федоро-
вич, 24 р., українець, на утри-
манні робітника залізниці, 
07.06.1933 р., від паралічу
Макаренко Валентина Іванівна, 
2 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 15.07.1933 р., від ту-
беркульозу
Макаренко Валентина Олек-
сандрівна, 2 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 20.06.1933 р., 
від запалення легенів
Макаренко Варвара Іванівна, 
2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Макаренко Марія Іванівна, 5 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 01.08.1933 р., від слабкості
Макаренко Олександра Петрів-
на, 5 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 21.07.1932 р., від пара-
лічу
Макаренко Тимофій Пан-
телеймонович, 54 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
11.09.1933 р., від нещасного ви-
падку
Мантула Катерина Петрівна, 
2 р., українка, дитина робітника, 
14.07.1933 р., від сухот

Мантула Олександра Петрівна, 
1 день, українка, дитина робітни-
ка, 25.08.1933 р., слабка від на-
родження
Мариненко Ганна Данилівна, 
3 дні, українка, дитина члена кол-
госпу, 30.07.1932 р., від запален-
ня легенів
Мариненко Єрмолай Сидоро-
вич, 95 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 15.05.1932 р., 
від туберкульозу
Мариненко Іван Кузьмич, 6 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мариненко Іван Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.05.1933 р., від слабкості
Мариненко Мар’яна Іванівна, 
96 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 16.01.1932 р., від ста-
рості
Мариненко Ніна Макарівна, 
7 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.11.1932 р., від запален-
ня легенів
Мариненко Секлета Андріївна, 
41 р., українка, на утриманні, роз-
куркулена, 04.07.1933 р., від слаб-
кості
Мариненко Уляна Романівна, 
мертвонароджена, українка, дити-
на члена колгоспу, 02.02.1932 р.
Мариненко Устина Зіновіївна, 
62 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.05.1933 р., від ста-
рості
Мірошник В’ячеслав Васильо-
вич, 8 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 16.10.1933 р., від за-
палення легенів
Мірошник Іван Іванович, 5 міс., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 15.09.1932 р., від скарла-
тини
Мірошник Микола Лукич, 2 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.07.1932 р., від запалення ле-
генів
Мірошник Олена Антонівна, 
90 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.03.1932 р., від запа-
лення легенів

Нетахата Марфа Василівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
09.11.1932 р., від нещасного ви-
падку
Паливода Іван Гордійович, 
22 р., українець, червоноармієць, 
04.11.1932 р., від малярії
Садкова Анастасія Федорівна, 
8 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.10.1932 р., від запален-
ня легенів
Ситник Олексій Никонович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.09.1933 р., від катару 
шлунка
Скибін Василь Григорович, 
8 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.04.1932 р., від запа-
лення легенів та застуди
Сліпаченко Марія Павлівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
19.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сліпаченко Федора Лук’янів-
на, 101 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 15.05.1932 р., 
від скарлатини
Тарабара Василь Васильович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Тарабара Герасим Тарасович, 
55 р., українець, член колгоспу, 
27.01.1932 р., від туберкульозу
Тарабара Ніна Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.07.1933 р., від обкладу
Тведохліб Омелян Давидович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
23.07.1932 р., від вади серця
Твердохдіб Анатолій Іванович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.07.1932 р., від засту-
ди
Твердохліб Володимир Ан-
дрійович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
29.06.1933 р., від запалення ле-
генів
Твердохліб Ганна Василівна, 
12 днів, українка, дитина члена 
колгоспу, 24.09.1932 р., від скар-
латини

Перемогівська сільська рада

село Роздори 
(на 1932–1933 рр. Новороздорівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).
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Твердохліб Гнат Тимофійович, 
3 дні, українець, дитина члена 
колгоспу, 24.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Твердохліб Григорій Матвійо-
вич, 23 р., українець, селянин-
одно осібник, 29.08.1933 р., від ту-
беркульозу
Твердохліб Давид Тихонович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., від слабкості
Твердохліб Данило Архипович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Твердохліб Данило Петрович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
18.09.1933 р., від завороту кишок
Твердохліб Матвій Максимо-
вич, 21 р., українець, робітник 
радгоспу, 01.07.1932 р., від запа-
лення легенів
Твердохліб Павло Андрійович, 
87 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 28.03.1932 р., від за-
палення легенів
Твердохліб Петро Варивоно-
вич, 4 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 04.07.1932 р., 
від застуди

Твердохліб Петро Якович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
23.02.1933 р., від старості
Твердохліб Степан Омеляно-
вич, 24 р., українець, член кол-
госпу, 01.07.1933 р., від хвороби 
очеревини
Фесенко Олександра Ониси-
мівна, 35 р., українка, на утри-
манні, 19.11.1933 р., від застуди 
та запалення легенів
Фойницький Павло Миколайо-
вич, до року, українець, дитина 
члена колгоспу, 21.12.1933 р., 
від кору

Плисівська сільська рада

село Плисове
та хутір Тимофіївка

(на 1932–1933 рр. Плисівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 16 за 1933 р.).

Андрущенко Пелагія Іванівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Андрущенко Федір Якович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., від запалення ле-
генів
Антоненко Олексій Степанович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 02.10.1932 р., від запален-
ня легенів
Антоненко Юлія Федорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 26.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Барабаш Ганна Свиридонівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Барабаш Дмитро Свиридо-
нович, 5 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Барабаш Іван Семенович, 22 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 08.03.1932 р., від тубер-
кульозу
Барабаш Олена Іванівна, 41 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білецький Микола Ананійович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Білоброва Наталія Омелянів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Білоцерківська Килина Андріїв-
на, 22 р., українка, член колгоспу, 
16.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоцерківська Юхимія Андрі-
ївна, 92 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 04.07.1932 р., 
від старості
Білоцерківський Андрій Івано-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Вепрецька Парасковія Олек-
сіївна, 44 р., українка, селянка-
одно осібниця, 13.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Вепрецький Микола Микито-
вич, 42 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.11.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Вітренко Олександра Ни-
чипорівна, 1 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
20.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Василь Ілліч, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошин Василь Якович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 14.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Волошин Володимир Микола-
йович, 32 р., українець, селянин, 
06.04.1932 р., від сухот
Волошин Герасим Якович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Ілля Євдокимович, 
37 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошин Микола Олексі-
йович, 1 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
20.08.1932 р., від паралічу
Волошин Михайло Ілліч, 13 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошин Олексій Іванович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошин Петро Петрович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Семен Петрович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Волошин Федір Євдокимович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Волошина Євдокія Петрівна, 
24 р., українка, член колгоспу, 
21.02.1932 р., від туберкульозу
Волошина Клавдія Петрівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошина Лукія Олексіївна, 
62 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Волошина Одарка Василівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
03.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гайдамака Микита Костянти-
нович, 22 р., українець, селянин-
одно осібник, 30.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Гайдамака Павло Федорович, 
75 р., українець, член колгоспу, 
20.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гайдамака Прокіп Савович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
17.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гайдамака Федір Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Герасименко Анатолій Павло-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
23.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Герасименко Володимир 
Савович, 4 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Герасименко Євдокія Са-
веліївна, 7 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Герасименко Іван Романович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Герасименко Микола Савович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Герасименко Никонор Івано-
вич, 28 р., українець, член колгос-
пу, 05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Герасименко Сава Романович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Глущенко Василь Леонтійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Глущенко Олексій Миколайо-
вич, 17 р., українець, член колгос-
пу, 06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Говтва Іван Платонович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Говтва Катерина Олексіївна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 28.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Говтва Марія Євгенівна, 
81 р., українка, член колгоспу, 
30.08.1932 р., від старості
Говтва Марія Михайлівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.04.1932 р., від паралічу
Дегтяр Анастасія Миколаївна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.10.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Дегтяр Василь Григорович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
19.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Володимир Степа-
нович, 1 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
10.10.1932 р., від паралічу
Дегтяр Ганна Мусіївна, 4 р., 
українка, дитина робітника рад-
госпу, 08.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дегтяр Ганна Терентіївна, 72 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Григорій Андрійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дегтяр Євдокія Матвіївна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Іван Григорович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
12.01.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Дегтяр Іван Ілліч, 18 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано

Дегтяр Іван Пантелеймонович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Ілля Антонович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Ілля Максимович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
30.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Катерина Іванівна, 
6 днів, українка, дитина селянина-
одно осібника, 18.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дегтяр Катерина Проко-
півна, 2 р., українка, дитина, 
10.08.1932 р., від запалення
Дегтяр Лукія Іванівна, 70 р., 
українка, член колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Лук’ян Тимофійович, 
84 р., українець, член колгоспу, 
15.08.1932 р., від старості
Дегтяр Марія, 65 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Марія Миронівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.05.1932 р., від старості
Дегтяр Марко Ілліч, 23 р., 
українець, член колгоспу, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Микола Гнатович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.06.1932 р., від запалення ле-
генів
Дегтяр Микола Савович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Микола Тихонович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Одарка Іллівна, 
79 р., українка, член колгоспу, 
14.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Олексій Мусійович, 
7 р., українець, дитина робітника 
радгоспу, 10.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дегтяр Олексій Петрович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
14.02.1932 р., від старості
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Дегтяр Олексій Федорович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
27.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Орест Ілліч, 20 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
19.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Тимофій Антонович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дегтяр Тимофій Григорович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дегтяр Федір Свиридович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
13.02.1932 р., від старості
Дегтяр Харитина Василівна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Христина Пилипівна, 
[30 р.], українка, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дегтяр Яків Іванович, 65 р., 
українець, член колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дейко Володимир Іванович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дейко Григорій Степанович, 
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дейко Іван Сергійович, 56 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дейко Марія Іванівна, 10 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
24.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Дейко Марія Трохимівна, 80 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 26.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дейко Микола Євгенович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дейко Орина Яківна, 89 р., укра-
їнка, на утриманні селянина-одно-
осібника, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Дейко Петро Іванович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 26.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дейко Петро Іванович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дейко Юлія, вік не вказано, укра-
їнка, член колгоспу, 15.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Діденко Ганна Андріївна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
11.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Діденко Марія Герасимівна, 
12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ємченко Ганна Опанасівна, 
16 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ємченко Макар Опанасович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ємченко Марія, 50 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ємченко Опанас Петрович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ємченко Степан Опанасович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Задорожня Марина Іванівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
01.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Запорожченко Надія Михайлів-
на, 67 р., українка, член колгоспу, 
02.02.1932 р., від старості
Запорожченко Семен Павло-
вич, 73 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 19.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
Іванова Зінаїда Олександрів-
на, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іванова Катерина Олександрів-
на, 1 тиждень, українка, дитина 
члена колгоспу, 25.09.1932 р., 
причину смерті не вказано

Іванова Орина Микитівна, 
76 р., українка, член колгоспу, 
21.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Карпенко Василь Якимович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Карпенко Олександра Федо-
рівна, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кириленко Василь Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.05.1933 р., 
від запалення легенів
Кириленко Ганна Андріївна, 
72 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 02.07.1932 р., від ста-
рості
Кириленко Ганна Миколаївна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.09.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Кіпоть Трохим Степанович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кобиш Григорій Єремійович, 
1 день, українець, дитина члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кобиш Іван Єремійович, 4 дні, 
українець, дитина члена колгос-
пу, 04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кобиш Максим Федорович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кобиш Сергій Федосійович, 
14 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 06.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Коваленко Микола Степанович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 12.12.1932 р., від сухот
Когач Ніна Іванівна, 2 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козол Василь Іванович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
01.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козюменська Марія Дмитрів-
на, 2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Козюменська Марфа Іванівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козюменський Василь Гри-
горович, 82 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
21.06.1932 р., від старості
Козюменський Олександр 
Дмитрович, 1 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 14.06.1932 р., 
від слабкості
Колісник Микола Петрович, 
2 тижні, українець, дитина члена 
колгоспу, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Колісник Надія Петрів-
на, 11 днів, українка, дитина, 
24.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кузьминов Артем Петрович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.06.1932 р., від сухот
Кузьминова Євдокія Леонтіїв-
на, 45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кузьминова Оксана Артемівна, 
6 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 12.05.1932 р., від запален-
ня легенів
Курган Катерина Кіндратів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Курган Микола Кіндратович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Куроїдов Яків Степанович, 
42 р., українець, службовець, 
15.05.1932 р., від бронхіту
Левченко Марія Микитів-
на, 32 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
14.07.1933 р.
Лещенко Ганна Федорівна, 
2 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 04.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Лещенко Іван Петрович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 05.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лещенко Кіндрат Федорович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Лещенко Олексій Кіндратович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.10.1932 р., 
від паралічу
Лещенко Федір Прокопович, 
82 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.07.1932 р., від старо-
сті
Лещенко Федосія Іванівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Анастасія Іллів-
на, 80 р., українка, член колгоспу, 
28.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Андрій Мико-
лайович, 3 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Дмитро, 1 день, 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Іван Микола-
йович, 1 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Микола Семено-
вич, 40 р., українець, селянин-
одно осібник, 21.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Лисокобилка Оксана, 36 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Олексій Мико-
лайович, 4 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисокобилка Самійло Михай-
лович, 24 р., українець, член кол-
госпу, 03.04.1933 р., від нещасно-
го випадку
Лисокобилка Семен Макаро-
вич, 72 р., українець, член колгос-
пу, 16.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лісняк Меланія Іванівна, 68 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 11.03.1932 р., від старості
Машталь Василь Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Машталь Ганна Дмитрівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Миколаєнко Надія Іванівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 15.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мироненко Федосія Якимівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
18.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошник Володимир Ону-
фрійович, 9 міс., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
12.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Зінаїда Сте-
панівна, 75 р., українка, член 
колгоспу, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Марія Петрівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.12.1933 р., від запален-
ня легенів
Мірошниченко Прокіп Євдо-
кимович, 45 р., українець, член 
колгоспу, 14.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мірошниченко Семен Федоро-
вич, 48 р., українець, член колгос-
пу, 16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мірошниченко Федір Федоро-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 22.05.1932 р., від старості
Мішечко Василь Леонтійович, 
6 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 03.07.1932 р., втопився
Моргун Ганна Григорівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
14.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Моргун Іван Іванович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Моргун Петро Юхимович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
07.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Московченко Ганна, 83 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
розкуркулена, безпритульна, 
08.04.1933 р., померла в чужій 
хаті
Нагла Євдокія Семенівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Нагла Марія Семенівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Нагла Олександра Семенівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 18.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Новикова Клавдія Григорівна, 
вік не вказано, росіянка, дитина 
члена колгоспу, 10.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Обіда Андрій Гаврилович, 33 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Обіда Володимир Антонович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Обіда Іван Кузьмич, 6 міс., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Обіда Карпо Васильович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
17.08.1933 р., від проносу та по-
рушення серцевої діяльності
Обіда Лідія Гаврилівна, 5 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 21.01.1933 р., від пара-
лічу
Обіда Марія, 50 р., українка, член 
колгоспу, 26.03.1932 р., від слаб-
кості
Обіда Микола Андрійо-
вич, 3 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
13.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Обіда Петро Кузьмич, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Євдокія Семенівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Катерина Гаврилівна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Олійник Катерина Миколаївна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 18.02.1933 р., від тифу
Олійник Микола Гаврилович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.06.1932 р., від пара-
лічу

Пальчик Архип Григорович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пальчик Василь Йосипович, 
68 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Влас Миколайович, 
19(24) р., українець, член колгос-
пу, 29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пальчик Ганна Федосіївна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пальчик Горпина, 63 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
01.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пальчик Дем’ян Петрович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пальчик Іван Федосійович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Катерина Архипів-
на, 6 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Марія Федорівна, 
72 р., українка, член колгоспу, 
01.02.1933 р., від старості
Пальчик Микола Архипович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Микола Федосійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пальчик Наталія Федосіївна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 30.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Пальчик Олександр Трохимо-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Олена Архипівна, 10 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пальчик Семен Іванович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.08.1933 р., причину смерті 
не вказано

Пальчик Федір Йосипович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Пальчик Федір Іванович, 5 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пидко Лаврентій Сергійо-
вич, 52 р., українець, кустар, 
18.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пішта Ілля Йосипович, 61 р., 
українець, член колгоспу, 
17.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Погорілова Анастасія Єгорів-
на, 12 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Притюпа Андрій Іванович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
09.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Притюпа Ганна Іванівна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Притюпа Микола Андрійович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 18.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рибалка Василь Опанасович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Рибалка Іван Максимович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Різниченко Андрій Федорович, 
74 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.02.1933 р., від старо-
сті
Різниченко Володимир Ілліч, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.01.1932 р., від запален-
ня легенів
Різниченко Марія, 72 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
15.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рогач Кузьма Якович, 52 р., 
українець, член колгоспу, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Рогач Марія Никифорівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
12.04.1932 р., від слабкості



741

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Садівська сільська рада

село Різдвянка 
та населені пункти Богомолівка, Добрий, Іванівка

(на 1932–1933 рр. Різдвянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану 
 (Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Рогач Марфа Захарівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.12.1932 р., від старості
Сальник Анастасія Дмитрівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
30.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сальник Василь Гаврилович, 
33 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сальник Гаврило Андрійович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
02.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сальник Іван Федорович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 26.10.1932 р., від сухот
Сальник Микита Купріянович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сальник Наталія Федорівна, 
62 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сальник Олексій Петрович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Сальник Петро Андрійович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
26.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сальник Текля Микитівна, 14 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
23.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Фесенко Дмитро Іванович, 
47 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фесенко Єгор Михайлович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 08.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Фесенко Іван Григоро-
вич, 7 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
17.08.1932 р., від грижі
Фесенко Іван Степанович, 
73 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., від старості
Фесенко Тетяна Іллівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
21.02.1933 р., від старості
Черниш Василина Іванівна, 
53 р., українка, член колгоспу, 
04.12.1932 р., від задухи
Черниш Микола Микитович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шевченко Марія Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
31.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Микола Гаврилович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 25.01.1932 р., від запален-
ня легенів
Шевченко Микола Макарович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевченко Митрофан Андріяно-
вич, 70 р., українець, член колгос-
пу, 02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Павло Макарович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевченко Семен Гаврилович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яременко Данило Йосипович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Прізвище не вказане, Марія 
Федорівна, 6 р., українка, дити-
на члена колгоспу, 26.06.1933 р., 
причину смерті не вказано

Безпальченко Таїсія, 58 р., укра-
їнка, член колгоспу, 19.12.1933 р., 
причину смерті не вказано

Биков Володимир Ілліч, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
03.12.1933 р., від запалення легенів

Биков Герасим Єгорович, 
70 р., росіянин, член колгоспу, 
30.01.1932 р., від ревматизму 
та паралічу

Білик Йосип Миронович, 2 р., 
українець, дитина, 09.07.1933 р., 
від запалення легенів

Білик Олексій Халимонович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., від запалення легенів

Білик Яків Степанович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.03.1933 р., від старості та відсут-
ності харчів
Бобров Ничипір Тимофійович, 
42 р., росіянин, член колгоспу, 
30.11.1932 р., помер в лікарні
Бондаренко Герасим Васильо-
вич, 80 р., українець, на утриманні 
робітника, 12.09.1932 р., від ста-
рості
Бондаренко Іван Миколайо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
03.08.1933 р., від запалення нирок
Бородуліна Марія Іванівна, 75 р., 
українка, на утриманні робітника 
радгоспу, 08.12.1932 р., від старо-
сті

Верховодов Іван Михайлович, 
2 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 17.10.1932 р., від сухот

Верховодова Марія Степанівна, 
1 міс., росіянка, дитина робітника 
радгоспу, 25.05.1932 р., від сухот

Воропаєв Клавдій Омелянович, 
64 р., українець, член колгоспу, 
25.04.1933 р., від старості

Воропаєв Олександр Сергійо-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., від запа-
лення кишок

Воропаєв Павло Петрович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.03.1933 р., від запалення легенів
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Воропаєв Юрій Костянтинович, 
7 міс., українець, дитина службов-
ця, 27.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Воропаєва Ганна, 8 міс., українка, 
дитина, 16.09.1933 р., від туберку-
льозу
Воропаєва Надія Іванівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.03.1933 р., від запалення легенів
Гайдар Іван Леонтійович, 1 р., 
українець, дитина, 05.12.1933 р., 
від запалення легенів
Гончар Михайло Якимович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
04.09.1933 р., від старості
Горов Григорій, 67 р., українець, 
член колгоспу, 16.07.1933 р., 
від старості
Данильченко Ганна Никифорів-
на, 2 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 24.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дяченко Ганна Мартинівна, 74 р., 
українка, на утриманні члена артілі, 
20.05.1932 р., від старості
Жуков Андрій Савелійович, 
79 р., українець, член колгоспу, 
04.08.1933 р., від старості
Жуков Захар, 23 р., українець, 
член колгоспу, 29.08.1933 р., від за-
палення легенів
Жукова Ганна Кузьмівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
03.09.1933 р., від старості
Жукова Зінаїда Степанівна, 1 р., 
українка, дитина, 10.08.1933 р., 
від запалення легенів
Зелений Полікарп Дмитрович, 
59 р., українець, член колгоспу, 
07.04.1933 р., від запалення легенів
Іванов Антон, 65 р., українець, 
член колгоспу, 29.08.1933 р., 
від старості
Іванова Оксана Іванівна, 57 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 14.11.1933 р., від старості
Козирев Андрій Дмитрович, 
45 р., росіянин, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Козирев Іван Дмитрович, 
53 р., росіянин, член колгоспу, 
25.04.1933 р., від старості
Колубат Павло Сергійович, 62 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 29.10.1933 р., від старості

Копа Іван Степанович, 70 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 16.02.1932 р., від запалення 
легенів
Копа Марія Іванівна, 70 р., укра-
їнка, на утриманні, 10.04.1932 р., 
від катару шлунка та запалення 
легенів
Копа Петро Іванович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
19.10.1932 р., від сухот
Коритник Василь Володими-
рович, 1 р., українець, дитина 
робітника радгоспу, 31.05.1932 р., 
від запалення легенів
Коритник Євгенія Кіндратівна, 
6 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 21.01.1933 р., від хворо-
би шлунка
Коцилова Марія Іванівна, 
13 р., українка, дитина кустаря, 
15.03.1932 р., від внутрішнього за-
хворювання
Кочеріз Марія Андріївна, 70 р., 
українка, селянка, 25.07.1932 р., 
від старості
Куштим Лукія Миколаївна, 71 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 02.04.1932 р., від туберку-
льозу
Куштим Максим Карпович, 
31 р., українець, член колгоспу, 
11.10.1932 р., від іспанки
Куштим Микола Павлович, 6 міс., 
українець, дитина, 22.08.1933 р., 
від запалення легенів
Куштим Олександра Григорівна, 
8 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 09.11.1933 р., від запалення 
легенів
Мартинов Микола Григорович, 
1 міс., українець, дитина члена кол-
госпу, 19.03.1932 р., від запалення
Милетина Тетяна Олексіївна, 
88 р., українка, член колгоспу, 
20.03.1933 р., від старості
Милосна Лідія Платонівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.06.1932 р., від запалення легенів
Милосний Володимир Іванович, 
67 р., росіянин, на утриманні члена 
колгоспу, 01.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Милосний Іван Іванович, 
62 р., росіянин, член колгоспу, 
22.07.1933 р., від старості
Міщаненко Леонтій Дмитрович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., від старості

Ніколаєва Мотрона Степанівна, 
68 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 03.01.1932 р., від задиш-
ки та старості
Ніколаєва Ніна Яківна, 4 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.10.1932 р., від сухот
Ноженко Ганна Мефодіївна, 
85 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 08.05.1932 р., від старо-
сті
Ноженко Меланія, 35 р., українка, 
член колгоспу, 29.12.1933 р., від су-
хот
Орлов Гнат Олексійович, 
38 р., росіянин, член колгоспу, 
21.05.1933 р., від запалення легенів
Орлов Микола Гнатович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
30.01.1932 р., від немовлячого
Орлов Парфентій Максимович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, працював у радгоспі, 
16.11.1932 р., від старості
Орлова Віра Степанівна, 9 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
25.04.1932 р., від запалення легенів
Орлова Тетяна Василівна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.10.1933 р., від запалення легенів
Павленко Марія Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.10.1932 р., від сухот
Панасенко Іван Якимович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
14.05.1932 р., вбито грозою
Панасенко Улита Максимівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.05.1932 р., вбито гро-
зою
Пасіка Володимир Григорович, 
11 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.12.1932 р., від сухот
Пасіка Ганна Павлівна, 56 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.02.1933 р., замерзла
Пасіка Євдокія Микитівна, 16 р., 
українка, на утриманні робітника 
радгоспу, 28.02.1932 р., від сибір-
ської виразки
Пасіка Костянтин Селиф[ано-
вич], 70 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 21.08.1932 р., 
від старості
Пасіка Митрофан Костянтино-
вич, 31 р., українець, член колгос-
пу, 18.04.1932 р., від туберкульозу
Побєгов Петро Михейович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
10.01.1932 р., від запалення легенів
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Пряха Микола Олександрович, 
3 тижні, українець, дитина службов-
ця, 22.03.1932 р., від застуди
Пузик Віктор Михайлович, 50 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 30.10.1932 р., від старості
Пузик Гнат Іванович, 60 р., украї-
нець, на утриманні члена колгоспу, 
30.08.1933 р., від старості
Пузик Микола Іванович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від старості
Пузик Ніна Андріївна, 9 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.05.1932 р., від запалення легенів
Пузик Петро, 40 р., українець, 
член колгоспу, 25.08.1933 р., від за-
палення легенів

Пузик Семен Васильович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
03.12.1932 р., від голоду
Радченко Андрій Володими-
рович, 2 р., українець, дитина 
робітника радгоспу, 05.06.1932 р., 
від запалення легенів
Радченко Антон, 67 р., украї-
нець, член колгоспу, 04.01.1933 р., 
від старості
Радченко Антон Захарович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
24.12.1933 р., від сухот
Сазонова Прасковія Григорівна, 
68 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 19.05.1932 р., від старо-
сті та ревматизму

Сивокобильський Пантелеймон 
Ісайович, 88 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
18.03.1933 р., від старості
Скляров Антон Юхимович, 76 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.05.1933 р., від запалення легенів
Товстик Лідія Яківна, 1 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
20.08.1932 р., від сухот
Уминський Ілля Пилипович, 
81 р., українець, робітник радгос-
пу, 04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чобіт Юхимія Іванівна, 
70 р., українка, на утриманні, 
23.10.1932 р., причину смерті 
не вказано

Смирнівська сільська рада

село Смирнівка
та населений пункт Веселе

(на 1932–1933 рр. Смирнівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Абрамкина Меланія Семенівна, 
67 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 17.05.1933 р., від ста-
рості
Акименко Ілля Терентійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від старості
Акименко Сергій Корнійович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Бондаренко Анатолій Гна-
тович, 11 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
22.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Михайло Гри-
горович, 4 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
18.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Юхим Мамонович, 
22 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 04.03.1933 р., від ту-
беркульозу
Борова Надія Борисівна, 18 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 07.07.1933 р., від заражен-
ня крові
Бражко Ганна Іллівна, 55 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.03.1932 р., причину 
смерті не вказано

Бражко Іван Ілліч, 60 р., 
українець, член колгоспу, 
10.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бумаченко Борис Іванович, 
1 р., українець, дитина робітни-
ка, 25.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бумаченко Григорій Петрович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Бумаченко Іван Петрович, 13 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
24.06.1933 р., від голоду
Бумаченко Сергій Микола-
йович, 3 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
13.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Дудка Іван Юхимович, 21 р., 
українець, член колгоспу, 
27.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Загуменко Микита Євменович, 
47 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коба Андрій Іванович, 59 р., 
українець, член колгоспу, 
23.12.1933 р., причину смерті 
не вказано

Косяк Юхимія, 70 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Косяк Яків [Матвійович], 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кравцов Василь Федорович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кучеренко Никандр Васильо-
вич, 67 р., українець, член колгос-
пу, 18.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кучеренко Олефір Іванович, 
82 р., українець, на утриманні 
селянина, 01.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кучеренко Федір Петрович, 
76 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 03.08.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Левченко Іван Тихонович, 2 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
травень 1932 р., причину смерті 
не вказано
Левченко Михей Андрійович, 
70 р., українець, робітник радгос-
пу, 10.04.1933 р., від старості
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Макаренко Григорій Омеляно-
вич, 44 р., українець, член колгос-
пу, 13.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мороз Петро Тимофійович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новохатько Оксана Романівна, 
30 р., українка, член колгоспу, 
14.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Панков Федір Свиридович, 23 р., 
українець, робітник, 18.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Полешко Андрій Юхимович, 
73 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 18.05.1933 р., від ста-
рості
Полешко Микола Петрович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Полешко Ольга Федорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.12.1932 р., причину смерті 
не вказано
Полешко Родіон Васильо-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пономар Зіновій Федорович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пономаренко Агафія Омелянів-
на, 77 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.01.1932 р., від старо-
сті
Пономаренко Тетяна Іванівна, 
10 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 03.06.1933 р., від запа-
лення легенів
Радько Єфросинія Купріянівна, 
73 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.02.1933 р., від старо-
сті

Решетова Віра Федотівна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 02.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Решетова Олена Лук’янівна, 
32 р., українка, член колгоспу, 
11.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Різник Петро Парфенович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
24.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Рябуха Василь Федорович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Савков Віталій Осипович, 
43 р., латиш, службовець міліції, 
13.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Семененко Олександра Рома-
нівна, 34 р., українка, член колгос-
пу, 10.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семененко Яків Харитонович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
06.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Соболь Мотрона Андріївна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
07.12.1933 р., від черевного тифу
Стрілець Віра Іллівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Трикоз Пелагія Миколаївна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 19.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Тягниря Пилип Григорович, 
20 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 05.08.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Хицун Євдокія Михайлівна, 
68 р., українка, член колгоспу, 
30.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Чорнозуб Антон, 3 р., украї-
нець, дитина робітника радгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорнозуб Віра, 15 р., україн-
ка, дитина робітника радгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорнозуб Клавдія, 7 р., україн-
ка, дитина робітника радгоспу, 
08.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорнозуб Надія, 5 р., україн-
ка, дитина робітника радгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чорнозуб Олена, 10 р., україн-
ка, дитина робітника радгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шапочка Юхим, 40 р., українець, 
член колгоспу, 29.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Шевцова Антоніна Євменівна, 
14 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 17.03.1933 р., від завороту 
кишок
Шевченко Іван Тихонович, 3 міс., 
українець, дитина, 24.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Шиленко Марія Власівна, 78 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шипило Микола Максимович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шипило Микола Максимович, 
4 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 07.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Щолоков Василь Герасимович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
23.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щолокова Феона Кирівна, 43 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 26.04.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Тихопільська сільська рада

село Тихопілля
та населений пункт Єгорівка

(на 1932–1933 рр. Тихопільська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Алесін Федір Миколайович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.02.1932 р., причину 
смерті не вказано

Биков Василь Костянтинович, 
[4 міс.], українець, дитина члена 
колгоспу, 15.12.1932 р., від запа-
лення

Биков Данило Панкра- 
тович, 43 р., українець,  
член колгоспу, 21.11.1933 р., 
від тифу
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Биков Федір Іванович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бикова Уляна Олександрівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
02.11.1933 р., від тифу
Бондаренко Катерина Іванівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.07.1933 р., від малярії
Бугайов Іван Іванович, 20 р., 
українець, член колгоспу, 
16.12.1933 р., від застуди 
Гаркавенко Володимир Арсен-
тійович, 54 р., українець, член 
колгоспу, 22.01.1932 р., від брон-
хіту
Гаркавенко Дарія Михайлівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
10.04.1932 р., від запалення ле-
генів
Гаркавенко Пилип Макарович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.02.1933 р., від старості 
Гаркавенко Сергій Єгорович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
20.07.1933 р., від набряку
Гаркавенко Степан Олексан-
дрович, 3 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 29.09.1932 р., 
від запалення
Деркач Ганна Матвіївна, 3 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.07.1932 р., від сухот
Деркач Дмитро Трохимович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Деркач Трохим Тимофійович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., від ревматизму
Закалова Марфа Дмитрівна, 
65 р., українка, на утриманні 
кустаря, 08.02.1932 р., від запа-
лення шлунка
Кажука Василь Пилипович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
[Капля] Зіновія Іванівна, 76 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 02.04.1932 р., від старості
Кожок Григорій Олексійович, 
69 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 08.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Кожок Олександра, 59 р., укра-
їнка, член колгоспу, 09.07.1933 р., 
від головного болю

Кононенко Григорій Костян-
тинович, 47 р., українець, член 
колгоспу, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кононенко Іван Андрійович, вік 
не вказано, українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 25.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Копа Михайло Іванович, 7 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 30.10.1932 р., від запалення 
шлунка
Копа Сергій Панкратович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
19.06.1933 р., від вздуття черева
Красильник Михайло Андрі-
йович, 6 днів, українець, дитина 
члена колгоспу, 20.08.1933 р., пе-
редчасно народжений
Куль Євдокія Йосипівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
07.04.1933 р., від виснаження 
та слабкості
Куштим Ганна, 83 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від старості
Куштим Домаха Семенівна, 
63 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.12.1932 р., внаслідок 
операції
Куштим Роман Андрійович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лаптєв Варфоломій Юхимович, 
80 р., українець, робітник радгос-
пу, 21.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лаптєв Василь Петрович, 9 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
20.07.1933 р., від сухот
Лаптєв Наум Карпович, 85 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.11.1933 р., від старості
Лаптєв Степан Михайлович, 
59 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 12.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Лаптєва Килина Савеліївна, 
72 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.05.1933 р., від ста-
рості
Мороз Катерина Григорівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
20.03.1933 р., від застуди
Мудрак Віра Павлівна, 7 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.10.1933 р., від запалення ле-
генів

Мудрак Марія Миронівна, 39 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мудрак Ніна Павлівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.07.1933 р., від проносу
Мудрак Петро Якович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мудрак Феона Григорівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Новохацький Захар Івано-
вич, 40 р., українець, кустар, 
13.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Онищенко Григорій Іванович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.07.1933 р., від старості
Онищенко Поліна Григорівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.10.1933 р., від немовля-
чого
Онищенко Федір Григорович, 
9 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 10.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Онищенко Яків Іванович, 76 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.07.1933 р., від старості
Панасенко Корній Григорович, 
65 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 12.01.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Простешина Катерина Олексі-
ївна, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Садкова Марія Євменівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
06.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скорописенко Василина Ми-
хайлівна, 45 р., українка, член 
колгоспу, 18.06.1932 р., від тубер-
кульозу
Скорописенко Євдокія Федо-
рівна, вік не вказано, українка, 
член колгоспу, 15.08.1933 р., 
від сибірської виразки
Скорописенко Іван Павлович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1933 р., від паралічу
Скрипка Антоніна Іванівна, 5 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Скрипка Віра Трохимівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Скрипка Іван Дмитрович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., від грудної хвороби
Скрипка Тетяна Григорівна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Скрипка Уляна Григорівна, 
96 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.07.1933 р., від ста-
рості
Сумцова Євдокія Іванівна, 
49 р., українка, член колгоспу, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Томилін Дмитро Ерастович, 
34 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.03.1932 р., від хворо-
би легенів
Томиліна Оксана Іванівна, 35 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.05.1933 р., від аборту
Устименко Степан Степанович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.05.1933 р., від запа-
лення легенів
Філоненко Катерина Семенів-
на, 1 тиждень, українка, дитина 
члена колгоспу, 17.04.1932 р., 
від немовлячого
Філоненко Микола Петрович, 
79 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 18.08.1932 р., 
від старості

Ханиньов Іван Федотович, 82 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 02.07.1933 р., від ста-
рості
Ханиньов Олександр Сер-
гійович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ханиньова Євдокія Петрівна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 08.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Ханиньова Єфросинія Юхимів-
на, 14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 20.06.1933 р., від хворо-
би легенів
Ханиньова Марфа, 37 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
21.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ханиньова Олександра Степа-
нівна, 70 р., українка, член кол-
госпу, 23.06.1933 р., від старості
Ханиньова Поліна Петрівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 19.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харченко, ім’я нерозбірливо, 
Іванович, 13 р., українець, дити-
на члена колгоспу, 02.12.1933 р., 
від хвороби легенів
Хижняк Ганна Яківна, 32 р., 
українка, член колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хижняк Назар Васильович, 
74 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 03.04.1933 р., 
від старості 

Хижняк Олександра Михайлів-
на, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 18.06.1933 р., від засту-
ди
Хижняк Самійло Васильович, 
63 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 05.06.1932 р., 
від старості
Черноголов Яків Трохимович, 
49 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від виснаження
Чорноголов Григорій Якович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорноголов Іван Якович, 9 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
24.07.1933 р., від малярії
Чорноголов Олександра Са-
веліївна, 54 р., українка, член 
колгоспу, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чорноголов Тетяна Яківна, 
10 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шаповалов Амвросій Опанасо-
вич, 28 р., українець, член колгос-
пу, 13.04.1933 р., від виснаження 
Шаповалов Арсентій Григоро-
вич, 69 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 10.06.1932 р., 
від старості
Шаповалов Опанас Григоро-
вич, 74 р., українець, член колгос-
пу, 22.05.1933 р., від старості
Щерботяк Михайло Іванович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Тихопільська сільська рада

село Нова Мечебилівка 
(на 1932–1933 рр. Новомечебилівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 4 за 1932 р., справа № 15 за 1933 р.).

Андрієнко Марфа Єгорівна, 
42 р., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 20.07.1932 р., вбито 
блискавкою
Бондаренко Марфа Григорівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 06.03.1933 р., від старості
Буряченко Анатолій Тимофі-
йович, 1 р., українець, дитина 
робітника радгоспу, 01.11.1932 р., 
від запалення шлунка
Кожевник Іван Іванович, 19 р., 
українець, робітник радгоспу, 
03.01.1932 р., від черевного тифу

Копа Килина Юхимівна, 76 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 25.05.1932 р., від старості

Кривицький Іван Дмитрович,  
2 тижні, українець, дитина ро-
бітника радгоспу, 16.10.1932 р., 
від запалення легенів

Кропивка Анастасія Павлів-
на, 68 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
07.09.1933 р., від вади серця 
та старості

Найденко Єфросинія Ха-
ритонівна, 100 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
11.11.1933 р., від старості
Немис Гнат Сам[ійлович], 
69 р., українець, на утриманні, 
13.01.1933 р., від старості
Татарко Василь Іванович, 3 міс., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.05.1932 р., від запалення легенів
Татарко Іван Іванович, 12 днів, 
українець, дитина члена колгоспу, 
13.05.1933 р., від запалення ле-
генів
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Артеменко Андрій Андрійович, 
73 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., від запален-
ня легенів
Афонченко Анастасія Трохимів-
на, 37 р., українка, член колгоспу, 
30.07.1933 р., від хвороби 
Бондаренко Ганна Григорівна, 
35 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Григорій Улянович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Олександра Яківна, 
8 р., українка, дитина члена колгос-
пу, 29.07.1933 р., від хвороби 
Бондаренко Оляна Арсентіїв-
на, 43 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бондаренко Полікарп Йосипо-
вич, 85 р., українець, на утриманні, 
24.03.1933 р., від старості
Васькова Марія Яківна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від вади серця
Веселий Микола Андрійович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 08.07.1933 р., причину смер-
ті не вказано
Гандзій Пилип Опанасович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1933 р., від туберкульозу
Головко Юхим Васильович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гололобов Антон Самійлович, 
4 р., росіянин, дитина робітника 
радгоспу, 17.05.1933 р., від хворо-
би шлунка
Гололобова Ганна Самійлівна, 
5 р., росіянка, дитина робітника 
радгоспу, 23.05.1933 р., від застуди
Гололобова Єфросинія Касянів-
на, 27 р., росіянка, на утриманні 
робітника радгоспу, 06.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Громова Марія Герасимівна, 
48 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.12.1933 р., від хворо-
би 

Доценко Лук’ян Силович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
30.07.1933 р., від хвороби 
Доценко Сила Улянович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
29.06.1933 р., від хвороби 
Єдинець Володимир Якович, 
2 дні, українець, дитина робітни-
ка, 24.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жилка Герман Васильович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
29.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Жилка Матвій Матвійович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
11.10.1933 р., від запалення легенів
Кириченко Килина Артемів-
на, 81 р., українка, на утриманні, 
17.09.1933 р., від старості
Кириченко Платон Данилович, 
81 р., українець, на утриманні, 
12.08.1933 р., від старості
Кітченко Ніна Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
26.11.1933 р., від хвороби 
Комісарова Векла Данилівна, 
67 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 13.05.1933 р., від старо-
сті
Момса Лукія, 64 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
16.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Момса Онопрій Григорович, 
37 р., українець, член колгоспу, 
14.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Назаренко Надія Яківна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.11.1933 р., від застуди
Несповита Анастасія Кири-
лівна, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
03.07.1933 р., від старості
Несповита Килина Данилівна, 
23 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Несповитий Григорій Проко-
пович, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.07.1933 р., від ста-
рості

Несповитий Данило Максимо-
вич, 58 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.07.1933 р., від рев-
матизму, грижі та задишки
Нестеренко Яків Сергійович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., від туберкульозу
Олександренко Максим Єпіфа-
нович, 42 р., українець, селянин-
одно осібник, 15.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Пашков Андрій Опанасо-
вич, 84 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.07.1933 р., від старості
Пелюшенко Іван Іванович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
14.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петренко Василина Макарівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., від старо-
сті
Поставничий Василь Степано-
вич, 28 р., українець, член колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Олександр Якович, 
95 р., українець, на утриманні, 
12.03.1933 р., від старості
Ревега Микола Власович, 8 міс., 
українець, дитина робітника заліз-
ниці, 13.12.1933 р., від запалення 
легенів
Ревега Олександра Володими-
рівна, 77 р., українка, на утриманні, 
08.10.1933 р., від старості
Рубан Оксана, 63 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
30.07.1933 р., від старості
Рубан Петро Михайлович, 73 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 04.07.1933 р., від старості
Рубан Тарас Михайлович, 70 р., 
українець, на утриманні члена кол-
госпу, 04.07.1933 р., від старості
Рубльовська Олександра Єлисе-
ївна, 60 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 01.05.1933 р., 
від старості
Рябенко Іларіон Петрович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
01.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Царедарівська сільська рада

село Царедарівка
(на 1932–1933 рр. Царедарівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 17 за 1933 р.).
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Самойлов Мирон Овер’янович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1933 р., від виразки шлунка
Сухоруков Павло Арсентійович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Таран Сава Єгорович, 57 р., 
українець, член колгоспу, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Тимохина Марія Федорівна, 
8 р., українка, дитина робітниці, 
01.01.1933 р., від опіку
Черненко Єфросинія Григорів-
на, 75 р., українка, на утриманні 
робітника залізниці, 21.03.1933 р., 
від хвороби 
Чмихало Василь Арсентійович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.06.1933 р., від набряку

Чмихало Клавдія Петрівна, 
16 р., українка, на утриманні ро-
бітника залізниці, 02.09.1933 р., 
від запалення легенів
Чмихало Марія Федорівна, 
79 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
07.06.1933 р., від старості
Шевченко Юхимія Мусіївна, 
74 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 26.01.1933 р., від хвороби 

Царедарівська сільська рада

село Полтавське
та населені пункти Татарівський, Шахтарка, Шевченкове

(на 1932–1933 рр. Полтавська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 16 за 1933 р.).

Чорнокам’янська сільська рада 
(нині не існує)

село Чорнокам’янка та хутір Тернова Балка 
(нині не існують)

(на 1932–1933 рр. Чорнокам’янська сільська рада Петрівського району)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Гармаш Веніамін Гаврилович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Дацько Іван, 19 р., українець, 
робітник, 14.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Журавель Григорій Павлович, 
38 р., українець, член колгоспу, 
27.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Зражевська Наталія Михайлів-
на, 38 р., українка, член колгоспу, 
08.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Касяненко Парасковія Ми-
трофанівна, 85 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
24.06.1933 р., від старості
Кіт Іван Карпович, 3 р., украї-
нець, дитина, 19.07.1932 р., впав 
у колодязь
Клименко Купріян Степанович, 
80 р., українець, на утриманні, 
04.07.1932 р., від старості
Клименко Марія Василівна, 
6 р., українка, дитина робітника 
радгоспу, 04.02.1932 р., від диф-
териту

Коробка Ганна Демидівна, 
17 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 01.02.1932 р., від тубер-
кульозу легенів
Кравченко Євдокія Хомівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 15.02.1933 р., від ста-
рості
Лебідь Іван Іванович, 1 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
22.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Онацька Олена Абакумівна, 
82 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 18.06.1933 р., від ста-
рості
Павленко Ганна Єрофіївна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
29.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Петро Єрофійович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.09.1933 р., раптова 
смерть
Пономаренко Григорій Фи-
лимонович, 2 міс., українець, 
дитина робітника, 07.04.1932 р., 
від запалення легенів

Ренгевич Іван Костянтинович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Рожковий Платон Гнатович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
22.04.1933 р., від висипного тифу
Скрипка Микола Іванович, 2 р., 
українець, дитина, 06.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Скрипка Олександр Івано-
вич, 2 р., українець, дитина, 
16.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Татарка Анатолій Ларіонович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.01.1932 р., від запален-
ня мозку
Тирченко (Тимченко) Віктор 
Олексійович, 1 р., українець, 
дитина, 15.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чернуха Федір Трохимович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
23.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Невідома дівчинка, 2 міс., укра-
їнка, дитина, 16.08.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Березуцький Іван Тимофійо-
вич, 17 р., українець, селянин-
одно осібник, 12.07.1933 р., 
від тифу

Блудова Катерина Іванівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.07.1932 р., 
від грипу

Гавриленко Олексій Іванович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 06.05.1932 р., від грипу 
з ускладненням
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Гнилицький Євгеній Васильо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.04.1932 р., від запа-
лення
Гулий Олексій Дмитрович, 
48 р., українець, член колгоспу, 
05.11.1933 р., причину смерті 
не вказано
Димченко Іван Андрійович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.09.1933 р., від запалення
Жаботенко Пилип Якович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.04.1933 р., від старості
Завгородько Денис Павлович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
22.06.1933 р., від старості
Зеркалій Микола Мусійо-
вич, 6 р., українець, дитина, 
09.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кіготь Ганна Олексіївна, 1 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
27.03.1932 р., від запалення
Клюс Олександр Васильович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.10.1932 р., від каш-
люку
Клюс Роза Федорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.06.1933 р., від скарлатини
Клюс Уляна Федорівна, 8 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.10.1932 р., від запалення
Комендант Павло Васильович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
24.10.1933 р., від старості
Корнієнко Катерина Петрівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 21.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Корнієнко Микола Андрійович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 01.03.1933 р., 
від запалення
Корнієнко Олексій Петрович, 
41 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Корнієнко Яків Петрович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мартиненко Ганна Іллівна, 
4 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.10.1932 р., від запалення 
легенів

Мартиненко Ганна Кузьмівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.04.1932 р., від туберку-
льозу
Мартиненко Парасковія Іллівна, 
4 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 16.07.1933 р., від запалення
Мірошниченко Марія Іванівна, 
5 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 04.01.1933 р., від дифтериту
Міщанин Василь Андрійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.06.1932 р., від вади 
серця
Найден Олександр Петрович, 
6 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.04.1932 р., від запа-
лення
Омельченко Василь Павлович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.11.1932 р., від запа-
лення
Остроух Іван Улянович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Остроцький Ілля Лук’янович, 
44 р., українець, член колгоспу, 
01.05.1932 р., від туберкульозу
Парахотя Леонід Васильович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 00.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Парахотя Раїса Данилівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.07.1932 р., від запалення леге-
нів
Петченко Іван Єгорович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
27.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Петченко Марія Трохимівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.06.1933 р., від запалення 
легенів
Петченко Ольга Трохимівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 01.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плугатар Микола Леонтійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.05.1933 р., від запа-
лення легенів
Плугатар Оксана Митрофанів-
на, 67 р., українка, член колгоспу, 
16.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Радченко Меланія Полікарпів-
на, 51 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від старості

Редько Микола Григорович, 8 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садівнича Катерина Матвіївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.06.1933 р., від старо-
сті
Садівнича Парасковія Іванівна, 
98 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 05.04.1933 р., від старо-
сті
Садівничий Самійло Матвійо-
вич, 62 р., українець, член колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сиптій Володимир Мико-
лайович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
30.04.1933 р., від запалення леге-
нів
Сиптій Петро Іванович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., від запалення леге-
нів
Спинка Віктор, 4 р., украї-
нець, дитина члена колгоспу, 
01.12.1933 р., від скарлатини
Спинка Євгенія Ананіївна, 8 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
13.10.1932 р., від сухот
Трясак Марія Сергіївна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.05.1933 р., від старості
Хандога Катерина Матвіївна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 20.08.1932 р., від запалення 
легенів
Харченко Мефодій Феофано-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 22.04.1933 р., від ка-
тару шлунка
Хацовилін Павло Трифонович, 
102 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 07.02.1933 р., 
від старості
Шамрай Ганна Григорівна, 80 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 22.05.1932 р., від старечого 
виснаження
Ширков Петро Лукич, 41 р., 
національність не вказано, член 
колгоспу, 11.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Штепа Андрій Гнатович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Абрамкин Павло Самійлович, 
40 р., українець, член колгоспу, 
23.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Абрамкин Самійло Платонович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.05.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Абрамкина Капітоліна Ону-
фріївна, 63 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
03.09.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Аксенченко Павло Савелійо-
вич, 49 р., українець, член колгос-
пу, 25.11.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Андрущенко Іван Миколайович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Байдаков Володимир Петро-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.10.1932 р., від кору
Байдаков Іван Опанасович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
21.04.1933 р., від запалення ле-
генів
Байдакова Катерина Кузьмів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 15.10.1932 р., від кору
Байдакова Лідія Опанасів-
на, 1 р., українка, дитина, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Байдакова Неоніла Степанівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 08.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Безверхній Дмитро Дмитро-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Безверхній Семен Григорович, 
22 р., українець, член колгоспу, 
16.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Безверхній Федір Дмитрович, 
5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 

Безверхня Марія Іванівна, вік 
не вказано, українка, дитина чле-
на колгоспу, 12.04.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Білошниченко Марія Василів-
на, 3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 13.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Борова Мотрона Абрамівна, 
58 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 06.08.1932 р., від запа-
лення легенів
Боровий Андрій Степанович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Боровий Опанас Кирилович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
10.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Бреус Яків Васильович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
13.04.1932 р., причину смерті 
не вказано
Вакуленко Олексій Микола-
йович, 1 р., українець, дитина, 
06.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Васнецов Андрій Дмитрович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Васнецов Іван Андрійович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Васнецов Олександр Дмитро-
вич, 42 р., українець, член колгос-
пу, 06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Горбаньова Оксенія Кіндратів-
на, 85 р., українка, член колгоспу, 
27.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Горобець Микола Гаврило-
вич, 14 р., українець, дитина, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Горобець Гаврило Павлович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
06.09.1933 р., від запалення ле-
генів

Данильченко Петро Федоро-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Данильченко Федір Семено-
вич, 40 р., українець, член колгос-
пу, 30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Дорошенко Олена, 98 р., україн-
ка, на утриманні члена колгоспу, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Жужома Іван Арсентійович, 1 р., 
українець, дитина, 02.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Жужома Михайло Олексійович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 29.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Жужома Ніна Арсентіївна, 
4 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 31.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Жужома Омелян Олексійович, 
65 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 07.11.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Жужома Пилип Якович, 65 р., 
українець, член колгоспу, 
23.03.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Жужома Тетяна Якимівна, 
64 р., українка, член колгоспу, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Жужома Федір Костянтинович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
02.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Забайрацька Варвара Ан-
дріївна, 8 р., українка, дитина, 
25.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Забайрацька Марія Василівна, 
38 р., українка, соцстан не вказа-
но, 12.06.1933 р., від запалення 
легенів
Забайрацька Надія Андріїв-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 26.03.1933 р., причину 
смерті не вказано 

Шатівська сільська рада

село Шатівка
та населені пункти Городнє, Миколаївка, Олександрівка

(на 1932–1933 рр. Шатівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 19, справа № 5 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).
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Зайцева Олександра Микитів-
на, 80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 07.05.1933 р., 
причину смерті не вказано 
Зелений Михайло Олексійо-
вич, 7 міс., українець, дитина, 
28.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Золотько Іван Петрович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
19.12.1933 р., від зараження крові
Золотько Калістрат Юхимович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Каденко Іван Григорович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Каденко Микола Максимович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Каденко Парасковія Іванівна, 
80 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Кад[ил]ко Ганна Григорівна, 
85 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 02.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кановець Василь Опанасович, 
4 міс., українець, дитина кустаря, 
05.03.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Квакуша Марфа Василівна, 
39 р., українка, член колгоспу, 
11.12.1932 р., від запалення ле-
генів
Клюка Анатолій Костянтино-
вич, 28 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 10.03.1932 р., 
причину смерті не вказано
Клюка Олександра Захарів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Конько Олексій Давидович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
23.03.1933 р., від хвороби сечово-
го міхура
Костенко Ганна Микитівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
05.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Костенко Корній Опанасович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
07.10.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Костенко Ольга Іллівна, 7 міс., 
українка, дитина, 26.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Костенко Семен Опанасович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 20.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Косяченко Тимофій Івано-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
26.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Кривогуз Сергій Олексійович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.11.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Крищена Марія Хомівна, 
29 р., українка, на утриманні, 
23.12.1933 р., від слабкості серця
Литвинов Федір Романович, 
20 р., українець, член колгоспу, 
25.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Литовчук Максим Васильович, 
72 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 18.03.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Михайличенко Клавдія Семе-
нівна, 8 міс., українка, дитина, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Михайличенко Семен Іванович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мишин Василь Олександро-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Мишин Степан Васильович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
16.12.1932 р., від отруєння
Мірошниченко Антон Григоро-
вич, 88 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 28.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Мірошниченко Іван Васильо-
вич, вік не вказано, українець, 
член колгоспу, 24.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Мірошниченко Іван Костянти-
нович, 2 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 10.10.1933 р., 
причину смерті не вказано 
Мірошниченко Костянтин 
Андрійович, вік не вказа-
но, українець, член колгоспу, 
12.10.1933 р., причину смерті 
не вказано 

Мірошниченко Марія Ва-
силівна, 2 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мірошниченко Михайло Ан-
тонович, 36 р., українець, член 
колгоспу, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Мірошниченко Мотрона Петрів-
на, 28 р., українка, член колгоспу, 
22.11.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мірошниченко Олександр Ге-
расимович, 42 р., українець, член 
колгоспу, 24.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Мірошниченко Ольга Олексі-
ївна, 3 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 08.11.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Мірошниченко Петро Семено-
вич, 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано 
Мірошниченко Степан Павло-
вич, 67 р., українець, член колгос-
пу, 28.12.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мудрак Дмитро Олександро-
вич, 14 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 02.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Мудрак Іван Олександрович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мудрак Іван Трохимович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Мудрак Олександр Миронович, 
51 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.03.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Мудрак Трохим Миронович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
17.04.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Петренко Сергій Дмитро-
вич, 5 міс., українець, дитина, 
15.05.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Пристав Марія Іванівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Пристав Свиридон Леонтійо-
вич, 6 днів, українець, дитина 
члена колгоспу, 10.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
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Простотин Андрій Прокопо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
17.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Простотин Микола Іванович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 27.09.1932 р., від дифте-
риту
Простотина Єфросинія Ва-
силівна, 38 р., українка, член 
колгоспу, 03.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Радченко Микола Васильович, 
1 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.09.1932 р., причину 
смерті не вказано
Романенко Віра Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
31.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Романенко Ганна Пимонівна, 
86 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Романенко Катерина Савеліїв-
на, 7 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 12.09.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Романенко Марія Денисівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 31.07.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Романенко Павло Григорович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Романенко Панфіл Демидович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Романенко Яків Іванович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 23.02.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Рудаков Іван Павлович, 1 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Рудаков Олексій Федорович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 22.10.1932 р., від кору

Рудакова Ганна (Галина) Пав-
лівна, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 09.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Рудакова Ганна Кирилівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
20.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Рукавиця Олександра Євдо-
кимівна, 5 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 15.08.1932 р., 
причину смерті не вказано
Свистун Автоном Степанович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
10.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Свистун Анастасія Петрів-
на, 3 р., українка, дитина, 
06.07.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Свистун Ілля Петрович, 2 р., 
українець, дитина, 02.07.1933 р., 
причину смерті не вказано 
Свистун Неоніла Андріївна, 
60 р., українка, член колгоспу, 
11.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Свистун Олександра Пилипів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 22.02.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Свистун Павло Петрович, 8 р., 
українець, дитина робітника рад-
госпу, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Свистун Софія Автономівна, 
38 р., українка, селянка-одно-
осібниця, працювала у радгоспі, 
06.10.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Середній Гурій Самсонович, 
45 р., українець, член колгоспу, 
06.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Середній Самсон Костянтино-
вич, 96 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 08.06.1932 р., 
причину смерті не вказано
Середня Поліна Федорів-
на, 3 р., українка, дитина, 
15.09.1932 р., від дифтериту

Середня Харитина Семенівна, 
85 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 02.08.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Стадниченко Єфросинія Ва-
силівна, 80 р., українка, член 
колгоспу, 24.03.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Тарасенко Іван Іванович, 6 міс., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 12.03.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Тарасов Пилип Наумович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
10.11.1932 р., від катару шлунка
Тарасова Олена Григорівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 05.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Фесенко Олексій Матвійович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Хвостик Архип Гордійович, 
75 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 09.11.1933 р., причи-
ну смерті не вказано 
Черкасова Парасковія Іванівна, 
68 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.06.1933 р., причину 
смерті не вказано 
Чоблін Фока Капитонович, 
80 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 10.05.1932 р., причи-
ну смерті не вказано
Чобліна Агафія Іллівна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
15.09.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Олексій Михайлович, 
12 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.08.1932 р., причину 
смерті не вказано 
Шевченко Павло, 30 р., 
українець, член колгоспу, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Шемегон Вірко Пилипо-
вич, 1 міс., українець, дитина, 
15.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
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Арова Анатолій Дмитро-
вич, 3 тижні, українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
27.07.1933 р., від розладу шлунка
Арова Олександр Дмитрович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Арова Петро Дмитрович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Аровін Віктор Дмитрович, 6 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.04.1932 р., від захво-
рювання легенів
Балабай Віра, 2 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
22.06.1933 р., від проносу
Балабай Михайло Андрійович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.11.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Балабай Михайло Тихонович, 
13 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.02.1933 р., від захво-
рювання легенів
Бардак Василь Лук’янович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Бардак Іван Лук’янович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
08.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бердник Андрій, вік не вказано, 
українець, селянин-одно осібник, 
25.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бистрицький Іван Васильович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 11.03.1932 р., 
від захворювання органів дихання
Бігдай Василь Петрович, 73 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
29.06.1933 р., від старості
Білоконь Пилип Зіновійович, 
66 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Білоножко Григорій Тимофійо-
вич, 51 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.04.1933 р., від ту-
беркульозу
Білоножко Євдокія Захарівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.05.1933 р., від вади 
серця
Білоусова Онисія Гаврилів-
на, 46 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
06.01.1932 р., від вади серця
Бойко Валентина Іванівна, 
2 р., українка, дитина службовця, 
15.10.1933 р., від дизентерії
Бойко Сергій Якович, 72 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.03.1933 р., від катару шлунка
Бражник Іван Андрійович, 52 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бражник Тетяна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 27.01.1933 р., від захво-
рювання легенів
Бугаєва Олександра Пилипів-
на, 3 р., українка, дитина  
селянина-одно осібника, 
12.07.1933 р., від інтоксикації
Булатова Авдотья Федорів-
на, 73 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
08.06.1933 р., від вади серця
Бульба Антоніна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.04.1933 р., від без-
білкового набряку
Бульба Іван Павлович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.09.1932 р., від занепаду сил
Бульба Одарка Дмитрівна, 
83 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
30.11.1932 р., від занепаду сил
Бульба Парасковія Фенисівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.07.1932 р., 
від захворювання легенів

Буряк Єлизавета Гераси-
мівна, 93 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
27.02.1932 р., від занепаду сил
Буряк Ілля Андрійович, 49 р., 
українець, член колгоспу, 
30.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Буряк Любов Павлівна, 13 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.03.1933 р., від запа-
лення кишок
Буряк Олександр Григорович, 
7 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 10.07.1933 р., від проносу
Бурячок Олександр Кузьмич, 
17 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.12.1932 р., від ту-
беркульозу
Бусяк Тимофій Іванович, 85 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.03.1933 р., від занепаду сил
Велигоря Клавдія Омелянівна, 
15 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 26.07.1933 р., від дис-
трофії
Верчік Федір Федорович, 79 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 08.02.1932 р., від ста-
рості
Винник Андрій Єгорович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 09.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Винник Олена Яківна, 90 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 29.03.1933 р., 
від занепаду сил
Винокур Федір Данилович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., від вади серця
Вирвихвіст Ілля Митрофано-
вич, 56 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
16.01.1933 р., від запалення ки-
шок
Вишевка Іван Кіндратович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН

Печенізька селищна рада

смт Печеніги
(на 1932–1933 рр. Печенізька сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 22, справи № 6 і 14 за 1933 р.).
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Волик Валентина Семенівна, 
12 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 06.08.1933 р., 
від туберкульозу кишок
Волик Віра Семенівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.03.1933 р., від захво-
рювання легенів
Волик Ганна Василівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1932 р., причину 
смерті не вказано
Волик Каленик Григорович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1932 р., від старо-
сті
Волик Микола Семенович, 
15 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Волик Олександр Семенович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.08.1933 р., 
від туберкульозу кишок
Волик Омелян Тихонович, 
47 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 09.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Волик Семен Калинович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.07.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Ворона Катерина Леонтіїв-
на, 26 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
06.01.1932 р., від туберкульозу
Ворона Орина Костянтинівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.07.1933 р., від вади 
серця
Вороний Григорій Леонтійович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.04.1932 р., від вади 
серця
Гавриленко Антон Андрійо-
вич, 9 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
09.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гавриленко Степан Васи-
льович, 1 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
21.06.1933 р., від проносу
Гавриленко Федір Степанович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку

Гаєвська Марія Герасимівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 10.04.1933 р., 
від туберкульозу
Гелла Роман Іванович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гелла Степанида Федорів-
на, 87 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
15.11.1933 р., від декомпенсова-
ної вади серця
Гербина Марія Іванівна, 72 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
18.03.1933 р., від занепаду сил
Гончаров Володимир Ілліч, 1 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 02.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Гончаров Олександр Федоро-
вич, 16 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
10.05.1933 р., від туберкульозу
Гремяк Роман Леонтійович, 
58 р., українець, чорнороб, 
05.03.1932 р., причину смерті 
не вказано
Гриньов Володимир Гнатович, 
77 р., українець, член колгоспу, 
12.12.1932 р., від занепаду сил
Гриньов Кіндрат Васильович, 
90 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.03.1933 р., від зане-
паду сил
Гриньов Левко Володимиро-
вич, 43 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.06.1933 р., 
від туберкульозу
Гриценко Явтух Іванович, 39 р., 
українець, соцстан не вказано, 
04.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гудим Василь Іванович, 
27 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
21.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Гудим Петро Олексійович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.12.1933 р., від розла-
ду серця
Гузієва Ганна Костянтинівна, 
25 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.01.1933 р., від ту-
беркульозу легенів
Гуць Олексій Пантелеймо-
нович, 80 р., українець, член 
колгоспу, 08.08.1932 р., причину 
смерті не вказано

Дандук Остап Васильович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.06.1933 р., від розри-
ву серця
Данильченко Василь Петрович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Данильченко Віктор Якович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Данильченко Гнат Дмитрович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
05.04.1933 р., від захворювання 
легенів та туберкульозу
Данильченко Марина Василів-
на, 80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 23.09.1933 р., 
від вади серця
Данильченко Світлана Они-
симівна, 2 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
04.04.1933 р., від туберкульозу
Данильченко Федір Якович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Дзюба Олексій Якимович, 
85 р., українець, службовець, 
04.06.1933 р., від туберкульозу
Довгий Іван Антонович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.07.1933 р., від дистрофії
Друзенко Ганна Олександрів-
на, 83 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 14.07.1933 р., від ста-
рості
Друзенко Яків Антонович, 
80 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
26.12.1932 р., від розладу серця 
та легенів
Дундук Парасковія Федорівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.02.1932 р., від зане-
паду сил
Дундук Яків Миколайович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.09.1932 р., від захво-
рювання
Дураченко Анастасія Михай-
лівна, 28 р., українка, селянка-
одно осібниця, 09.04.1933 р., 
від туберкульозу
Дураченко Христина Михайлів-
на, 62 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Єзілов Антонін Петрович, 2 р., 
українець, дитина робітника, 
21.02.1932 р., від захворювання 
легенів
Жагін Григорій Єгорович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
26.07.1933 р., від туберкульозу 
кишок
Житник Абрам Митрофанович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.03.1933 р., від тубер-
кульозу
Житник Марія Тарасівна, 37 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.04.1932 р., від занепаду сил
Заплотній Тимофій Миколайо-
вич, 76 р., українець, селянин-
одно осібник, 19.01.1932 р., 
від занепаду сил
Заплотня Орина Іванівна, 76 р., 
українка, на утриманні кравця, 
07.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Заплотня Пелагія Гнатівна, 
37 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.04.1933 р., від без-
білкового набряку
Згоник Ілля Єгорович, 79 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 16.09.1932 р., від зане-
паду сил
Зінов’єв Тимофій Михайло-
вич, 88 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
24.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ігнатенко Василина Федотівна, 
62 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.06.1932 р., від голо-
ду
Ігнатенко Іван Наумович, 80 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
26.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Василь Іванович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.07.1933 р., від дис-
трофії
Каліберда Любов Амвросіївна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Кальченко Анатолій Григо-
рович, 6 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
02.12.1932 р., від шлунково-киш-
кового захворювання

Карнаух Дмитро Юхимович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Катречко Петро, 75 р., укра-
їнець, соцстан не вказано, 
13.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Катречко Федір Данилович, 
1 р., українець, дитина чорноро-
ба, 08.11.1932 р., від проносу
Киктєв Володимир Гаврило-
вич, 84 р., українець, пенсіонер, 
19.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кірячок Олена Григорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Сергій Тарасович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1932 р., від старо-
сті
Клименко Явдоха Романівна, 
90 р., українка, на утриманні чле-
на колгоспу, 18.03.1932 р., від за-
непаду сил
Клубенко Микола Петрович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Клубенко Олена Федорівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Клубенко Петро Якович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ковалева Уляна Трохимівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 16.07.1933 р., від вади 
серця
Коваленко Петро Мусійо-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
30.03.1933 р., від старості
Ковтун Софія Пантелеймо-
нівна, 83 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.05.1933 р., від вади серця
Козаков Дмитро Васильович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
06.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Козакова Марія Данилівна, 
80 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 22.06.1933 р., 
від старості

Колій Трохим Васильович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Конінко Порфирій Олексі-
йович, 1 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
06.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коппа Іван Федорович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
08.11.1932 р., від захворювання 
шлунка
Кормілець Мусій Назарович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Котенко Марія Миколаївна, 
вік не вказано, українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
02.06.1933 р., від старості
Котенко Прокіп Данилович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Котляров Максим Дмитро-
вич, 72 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.04.1933 р., від вади серця
Кравченко Павло Якович, 82 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.11.1933 р., від вади серця
Кравченко Петро Васильо-
вич, 84 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
21.01.1932 р., від занепаду сил
Криворучко Явдоха Гаврилів-
на, 40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.07.1933 р., від дис-
трофії
Кривцун Володимир Іванович, 
вік не вказано, українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
28.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кривцун Оксентій Іванович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
31.03.1933 р., від занепаду сил
Кривцун Олена Яківна, 97 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 19.03.1932 р., 
від старечої слабкості
Курило Никанор Кіндратович, 
72 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від старо-
сті
Куценко Гнат Васильо-
вич, 70 р., українець, пічник, 
18.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
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Куценко Олександр Данило-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Кучеренко Олексій Тихонович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 24.07.1933 р., 
від дистрофії
Кушнір Никифор Омелянович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.05.1933 р., від старо-
сті
Лапко Ганна, 1 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
06.08.1933 р., від проносу
Лапко Марія Никандрівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., від вади серця
Лапко Пелагія Іванівна, 80 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 01.06.1932 р., 
від старості
Лебедєв Микола Іванович, 1 р., 
українець, дитина службовця, 
15.09.1932 р., від крупу
Липейко Віра, 7 р., українка, ди-
тина, 21.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Листушко Ганна Олексіївна, 
3 міс., українка, дитина члена кол-
госпу, 03.11.1933 р., від захворю-
вання шлунково-кишкового тракту
Листушко Тимофій Тимофійо-
вич, 71 р., українець, член колгос-
пу, 10.07.1933 р., від вади серця
Лобас Іван Родіонович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Лобас Марія Леонтіївна, 79 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 23.04.1933 р., 
від вади серця
Логвиненко Ганна Іванівна, 
1 міс., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Логвиненко Іван Іванович, 60 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 28.03.1933 р., 
від розладу серця
Логвиненко Марія Степанівна, 
57 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 19.04.1933 р., від без-
білкового набряку
Логоненко Данило Іванович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку

Лознєва Марія Фотіївна, 20 р., 
українка, домогосподарка, 
20.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Лозовий Абрам Григорович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
15.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лучка Віктор Іванович, 5 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
26.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лютий Митрофан, 62 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мазняк Гнат Наумович, 90 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
27.11.1932 р., від старості
Мазняк Іван Петрович, 10 днів, 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Максим Тимофій Іванович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.12.1932 р., від занепа-
ду сил
Манченко Михайло Юхимович, 
100 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 01.11.1933 р., 
причину смерті не вказано
Маренич Кирило Халимонович, 
85 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 18.06.1933 р., 
від старечої слабкості
Мастренко Тетяна Гаврилівна, 
70 р., українка, домогосподарка, 
15.05.1933 р., від вади серця
Мачльов Кузьма Федоро-
вич, 55 р., українець, кустар, 
07.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Минькова Ганна Степанівна, 
82 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.03.1933 р., від зане-
паду сил
Мисюра Степан Федорович, 
62 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.03.1933 р., від старо-
сті
Мищенко Варвара Тимофі-
ївна, 65 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
16.09.1932 р., від виразки шлунка
Мовчан Кирило Якович, 67 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Молокосус Олександра Ни-
канорівна, 76 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
24.06.1933 р., від старості
Мурахова Марія, 9 р., українка, 
дитина, 15.06.1933 р., від проносу
Муховата Раїса Федотівна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.06.1933 р., від про-
носу
Муховата Тетяна Федотівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 03.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Муховатий Григорій Дмитро-
вич, 4 р., українець, дитина служ-
бовця, 06.08.1933 р., від захворю-
вання кишок
Муховатий Омелян Івано-
вич, 65 р., українець, тесля, 
18.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Надольний Павло Давидович, 
79 р., українець, член колгоспу, 
17.07.1933 р., від вади серця
Недоступ Валентина Пе-
трівна, 10 міс., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
12.12.1932 р., від кашлюку
Недоступ Ілля Степанович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.04.1933 р., від голоду
Неймирико Явдоха, 90 р., укра-
їнка, на утриманні селянина-одно-
осібника, 19.01.1933 р., від зане-
паду сил
Нестеренко Єпистима Трохи-
мівна, 35 р., українка, член кол-
госпу, 13.07.1933 р., від дистрофії
Овчаренко Олексій Романович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Оринка Костянтин Прокофійо-
вич, 84 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 19.01.1933 р., 
від запалення нирок та розширен-
ня легенів
Орлова Марія Юхимівна, 76 р., 
українка, на утриманні службовця, 
15.02.1933 р., від старості
Осадчий Данило Григорович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
28.06.1932 р., від вади серця
Павленко Іван Гнатович, 68 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.04.1933 р., від вади серця
Панченко Антимон Сидорович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
01.08.1932 р., від туберкульозу
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Панченко Іван Степано-
вич, 8 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
04.05.1932 р., від захворювання 
шлунка
Панченко Марія Володимирів-
на, 14 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Панченко Явдоха Степанівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.12.1933 р., від вади 
серця
Парасочка Анастасія Миронів-
на, 40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 24.11.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Парасочка Григорій Никифо-
рович, 6 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
12.04.1932 р., від захворювання 
шлунка
Парасочка Костянтин Дмитро-
вич, 35 р., українець, селянин-
одно осібник, 12.06.1933 р., 
від вади серця
Парасочка Микола Никифо-
рович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
29.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Парасочка Ніна Павлівна, 
11 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 24.07.1932 р., від киш-
кового захворювання
Парасочка Павло Борисо-
вич, 75 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
07.12.1933 р., від туберкульозу 
кишок
Парасочка Парасковія Логви-
нівна, 75 р., українка, селянка-
одно осібниця, 06.07.1933 р., 
від старості
Парасочка Петро Єфремо-
вич, 73 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
19.01.1933 р., від занепаду сил
Парасочка Сергій, 77 р., 
українець, член колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Пасмор Володимир Проко-
пович, 1 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
10.04.1933 р., від туберкульозу
Перепелиця Карпо Петрович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Пишоха Никифор Якимович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.07.1933 р., від вади 
серця
Піддубний Олексій Іванович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 03.04.1933 р., від занепа-
ду сил
Піддубний Яків Антонович, 
65 р., українець, член колгоспу, 
13.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пмітков Степан Сергійович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.06.1933 р., від старо-
сті
Полупан Надія, 5 р., українка, 
дитина, 13.05.1933 р., від проносу
Польшин Демид Дмитрович, 
38 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.04.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Попов Захар Прокопович, 
75 р., українець, службовець, 
08.05.1933 р., від захворювання 
легенів
Поступна Віра Сергіївна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Поступний Іван Іванович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 29.07.1932 р., від захво-
рювання шлунка
Поступний Степан Пилипович, 
47 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.03.1933 р., від тубер-
кульозу
Пшенична Марія Василівна, 
76 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 03.02.1932 р., від зане-
паду сил
Пшеничний Іван, 84 р., украї-
нець, на утриманні службовця, 
24.10.1933 р., від вади серця
Радченко Марко Федото-
вич, 65 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
20.12.1933 р., від вади серця
Редька Василь, 8 р., українець, 
дитина, 24.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Редька Ганна Григорівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 29.01.1933 р., від розла-
ду шлунково-кишкового тракту

Редька Дмитро Іванович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.03.1933 р., від розла-
ду шлунка
Редька Іван Митрофанович, 
49 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.04.1933 р., від тубер-
кульозу
Редька Олександра, 7 р., україн-
ка, дитина, 18.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Ріжко Іван Степанович, 5 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.06.1932 р., від захво-
рювання шлунка
Різников Андрій Корнилович, 
85 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.04.1933 р., від занепа-
ду сил
Різников Іван Федорович, 76 р., 
українець, на утриманні селянина-
одно осібника, 11.05.1933 р., 
від вади серця
Різников Опанас Андрійович, 
47 р., українець, член колгоспу, 
26.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Різников Петро Григорович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Різникова Ганна Іванівна, 95 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 14.11.1932 р., 
від занепаду сил
Різникова Парасковія Кузьмів-
на, 93 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 27.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Руденко Віра Іванівна, 2 міс., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.08.1933 р., від за-
хворювання шлунково-кишкового 
тракту
Руденко Віра Петрівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 23.04.1933 р., від тубер-
кульозу
Руденко Парасковія Іванівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.07.1933 р., 
від дистрофії
Рябцова Євдокія Максимівна, 
85 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Савран Мотрона Максимівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
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Савченко Варвара Кузьмівна, 
10 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 02.02.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Савченко Іван, 80 р., українець, 
соцстан не вказано, 25.05.1933 р., 
від слабкості серця
Савченко Прокіп Свиридоно-
вич, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.02.1932 р., від за-
непаду сил
Сапунова Наталія Пилипівна, 
7 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.01.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Свинар Павло, 65 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Свинаренко Олексій Наумович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
16.07.1933 р., від дистрофії
Своєволіна Дарія Андріїв-
на, 90 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.01.1932 р., від занепаду сил
Селевко Кіндрат Андрійович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сизоненко Ганна Семенівна, 
63 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.08.1933 р., від без-
білкового набряку
Сировий Платон Кіндрато-
вич, 70 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
12.12.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Сідельник Яків Андрійович, 
19 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.07.1933 р., від тубер-
кульозу
Сідинова Парасковія Мака-
рівна, 75 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
02.02.1933 р., від паралічу серця
Сідинова Парасковія Федо-
рівна, 80 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
27.02.1933 р., від занепаду сил
Сіренко Павло Маркович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
24.07.1933 р., від дистрофії
Сіренко Трохим Маркович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 15.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку

Склярова Анастасія Воніфатіїв-
на, 70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.07.1933 р., від дис-
трофії
Склярова Варвара Митрофа-
нівна, 38 р., українка, селянка-
одно осібниця, 10.04.1932 р., 
від захворювання легенів
Склярова Парасковія Єгорівна, 
4 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Скорик Яків Денисович, 3 р., 
українець, дитина, 07.05.1932 р., 
причину смерті не вказано
Сорока Семен Васильович, 
70 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
04.04.1933 р., від занепаду сил
Сорокіна Варвара Трохимів-
на, 60 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
01.02.1932 р., від захворювання 
шлунка
Стадник Андрій Іванович, 65 р., 
українець, коваль, 15.01.1932 р., 
причину смерті не вказано
Стадник Арсентій Романо-
вич, 90 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
09.08.1933 р., від старості
Стадник Ілля Мефодійович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Стадник Костянтин Єлисейо-
вич, 81 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
14.12.1933 р., від міокардиту
Стадник Марія Матвіївна, 70 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 18.12.1932 р., 
від туберкульозу
Стадник Михайло, 85 р., укра-
їнець, на утриманні селянина-
одно осібника, 12.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Стадник Петро Мефодійо-
вич, 8 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
16.03.1933 р., від захворювання 
легенів
Стадник Софія Павлівна, 79 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
10.05.1933 р., від вади серця
Степов’юкова Любов Опанасів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 08.07.1932 р., причину 
смерті не вказано

Супрун Орина Степанівна, 60 р., 
українка, на утриманні члена кол-
госпу, 21.12.1932 р., від захворю-
вання шлунково-кишкового тракту
Тарасенко Василь Гнатович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Тарасенко Любов Степанівна, 
2 тижні, українка, дитина члена 
колгоспу, 24.09.1932 р., від роз-
ладу шлунково-кишкового тракту
Тарасенко Олександра Ми-
колаївна, 90 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
27.06.1933 р., від старості
Тертишна Марфа Василівна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.02.1933 р., від зане-
паду сил
Тетерятник Андрій Олексійо-
вич, 83 р., українець, на утри-
манні чорнороба, 03.03.1932 р., 
від захворювання серця
Тетерятник Кирило Дмитрович, 
86 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.03.1933 р., від захво-
рювання легенів
Титарєва Євдокія Яківна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тріщотка Опанас Юхимович, 
80 р., українець, член колгоспу, 
28.02.1933 р., від старості
Удовиченко Парасковія Ан-
дріївна, 83 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
29.09.1932 р., від занепаду сил
Ужик Артем Васильович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фартушко Іван Дмитрович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Фартушко Олександр Мико-
лайович, 3 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
24.09.1933 р., від гострого запа-
лення кишечника
Федоренко Василь Михай-
лович, 2 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
28.04.1932 р., від захворювання 
шлунка
Федоренко Максим Васильо-
вич, 83 р., українець, селянин-
одно осібник, 24.03.1933 р., від за-
непаду сил
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Халабуда Килина Романівна, 
100 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 07.11.1933 р., від зане-
паду сил
Халабуда Марія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 26.02.1933 р., від функ-
ціонального розладу шлунко-
во-кикшкового тракту
Харківський Олексій Тарасо-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 17.03.1933 р., 
від захворювання легенів
Цицора Євдокія Іванівна, 
78 р., українка, домогосподарка, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Цицора Микола Іванович, 78 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Червоний Борис Пилипович, 
5 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чичикас Архип Никанорович, 
85 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.06.1933 р., від старо-
сті
Чичкань Іван Михайлович, 
77 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
20.07.1932 р., від захворювання 
шлунка
Чмихало Єфросинія Іванівна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.03.1932 р., від на-
бряку легенів
Чоломбитько Василина Юхи-
мівна, 84 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
27.12.1932 р., від занепаду сил

Чоломбитько Іван Іванович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 29.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Марія Сер-
гіївна, 15 днів, українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
14.02.1932 р., від кишкового за-
хворювання
Чоломбитько Михайло Григо-
рович, 72 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.03.1933 р., 
від вади серця
Чоломбитько Олександр Гри-
горович, 2 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 07.08.1932 р., 
від захворювання шлунково-киш-
кового тракту
Чоломбитько Олександр 
Іванович, 2 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
26.02.1932 р., від захворювання 
органів дихання
Чорняк Микита Кирилович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.07.1933 р., від вади 
серця
Чорняк Юхим Євдокимович, вік 
не вказано, українець, соцстан 
не вказано, 02.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Шарко Андрій Федорович, 
95 р., українець, службовець, 
20.06.1933 р., від старості
Шарко Дмитро Федорович, 
88 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 19.11.1932 р., 
від занепаду сил
Шарко Михайло, вік не вказано, 
українець, селянин-одно осібник, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шарко Наталія Пантелеймонів-
на, 55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 29.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Шевченко Ілля, 42 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
07.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шевченко Сава Якович, 
84 р., українець, чорнороб, 
31.01.1932 р., від занепаду сил
Шевченко Феодора Іванів-
на, 72 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шиянова Раїса Андріївна, вік 
не вказано, українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
20.04.1932 р., від захворювання 
кишок
Шпунтов Андрій Михайлович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1932 р., від старо-
сті
Штанько Дмитро, вік не вказано, 
українець, селянин-одно осібник, 
25.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Щітина Іван Захарович, 75 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 25.10.1932 р., від зане-
паду сил
Юрченко Тетяна Пилипів-
на, 78 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
23.12.1933 р., від вади серця
Яковлєв Яків Юрійович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яковлєва Лідія Яківна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.06.1933 р., від без-
білкового набряку

Безматній Іван Олексійович, 
7 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Безматня Ганна Олексіївна, 
9 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 09.07.1933 р., 
від безбілкового набряку

Безматня Оксана Іванівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 06.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Безматня Поліна Олексіївна, 
13 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 20.07.1933 р., 
від безбілкового набряку

Блоха Олександр Федорович, 
16 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від міокар-
диту
Блохіна Клавдія Романівна, 
21 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.05.1933 р., від без-
білкового набряку

Артемівська сільська рада

село Артемівка
(на 1932–1933 рр. Артемівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 22, справа № 6 за 1932 р.).
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Богомаз Василь Іванович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бугай Петро Якович, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Вакуленко Василь Єрмола-
йович, 13 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Вакуленко Єрмолай Тимофі-
йович, 34 р., українець, селянин-
одно осібник, 16.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Вакуленко Іван Максимович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
11.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Вакуленко Марія Єрмолаївна, 
11 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 15.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Вакуленко Петро Єрмола-
йович, 3 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Вакуленко Уляна Денисівна, 
46 р., українка, член колгоспу, 
03.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Василенко Петро Михайлович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Волосьонко Михайло Григоро-
вич, 60 р., українець, селянин-
одно осібник, 02.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Ворона Ганна Кіндратівна, 10 р., 
українка, дитина, 20.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ворона Парасковія Кузьмівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 12.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Вороний Іван Кіндратович, 2 р., 
українець, дитина, 24.01.1933 р., 
причину смерті не вказано
Вороний Кіндрат Максимо-
вич, 37 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
18.05.1933 р.
Гриценко Василь Ілліч, 48 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.06.1933 р., від безбілкового 
набряку

Гриценко Степан Семенович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Гриценко Степан Федорович, 
21 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Гриценко Федір Якович, 42 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.03.1933 р., від недоїдання
Демидко Йосип Ілліч, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Демидко Іван Васильович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Демидко Олександр Йоси-
пович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
01.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Демидко Петро Васильович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 19.05.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Дерев’янко Василь Данилович, 
2 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Дерев’янко Олександр Пе-
трович, 5 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дерев’янко Петро Іванович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дубина Корній Іванович, 32 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Дубина Олексій Корнійович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 02.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Дузенко Іван Денисович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Дузенко Олександра Де-
нисівна, 7 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
31.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Єрін Василь Іванович, 17 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Єрін Григорій Іванович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Єрін Іван Трохимович, 51 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Єрін Павло Іванович, 11 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 30.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Єріна Варвара Іванівна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 16.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Ільченко Андрій Іванович, 18 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ільченко Ганна Олексіївна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 28.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Ільченко Іван Олексійович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Ільченко Іван Якович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ільченко Раїса Андріївна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.06.19 [33] р., від без-
білкового набряку
Ісиченко Никифор Григорович, 
71 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Ісичко Василь Йосипович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 03.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Ісичко Василь Йосипович, 8 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 23.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Ісичко Григорій Миколайович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Ісичко Максим Андріянович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
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Ісичко Олександр Йосипович, 
5 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 23.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Ісичко Олена Семенівна, 
65 р., національність, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
17.06.1933 р.
Ісичко Петро Федорович, 21 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 01.03.1933 р.
Ісичко Федір Кононович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Калашник Іван Тихонович, 59 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Калашник Надія Романівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 13.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Каплун Анастасія Іванівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 15.06.1933 р., 
від міокардиту
Каплун Йосип Іванович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 15.06.1933 р., 
від міо кардиту
Каплун Іван Костянтинович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Каплун Леонтій Григорович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Карацюба Герасим Михай-
лович, вік не вказано, укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Катречко Василь Якович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.06.1933 р., від міокардиту
Катречко Марія Володими-
рівна, 5 р., українка, дити-
на селянина-одно осібника, 
26.08.1933 р., від виснаження
Катречко Федір Васильович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 06.08.1933 р., 
від міокардиту
Кизим Василь Петрович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 01.07.1933 р., від без-
білкового набряку

Кизим Ганна Павлівна, 10 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 20.06.1933 р., від недо-
їдання
Кизим Михайло Трохимович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Кизим Наталія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Кизим Петро Павлович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 25.09.1933 р., від міо-
кардиту
Коваленко Анастасія Яківна, 
11 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 16.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Коваленко Ганна Олексіївна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 06.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Коваленко Дмитро Федорович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Коваленко Іван Іванович, 26 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваленко Іван Петрович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваленко Іван Федорович, 
63 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Коваленко Іван Якович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 07.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Коваленко Ірина Олексіївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Коваленко Олександр Петро-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Коваленко Пилип Якович, 22 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
07.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваленко Тетяна Гордіївна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Коваленко Тетяна Дмитрівна, 
45 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 18.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Яків Федорович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Коваль Василь Григорович, 
15 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 22.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Коваль Григорій Матвійович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Коваль Іван Григорович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 08.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Ковтун Василь Микитович, 
10 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козлов Михайло Арсенович, 
3 р., національність не вказано, 
дитина, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Козлов Прокіп Володимиро-
вич, 60 р., національність не вка-
зано, селянин-одно осібник, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Павло Петрович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Корнійко Олександр Михайло-
вич, 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 13.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Корнійко Яків Якович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Корсун Дмитро Макарович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 07.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Костенко Петро Юхимович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.08.1933 р., від висна-
ження
Костенко Роман Романович, 
37 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Костенко Юхим Потапович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.08.1933 р., від міокар-
диту
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Кримчанин Петро Григорович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кудова Ніна Степанівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кудовий Іван Степанович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 15.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кудовий Степан Кіндратович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Куценко Василь Григорович, 
58 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Куць Григорій Андрійович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Куць Марія Трохимівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Куць Миля Пилипівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
16.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Куць Мирон Корнійович, 45 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
25.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Куць Павло Іванович, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Куць Поліна Гаврилівна, 76 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лапко Гаврило Степанович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Лапко Парасковія Романівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Лапко Тетяна Романівна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 02.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Лозова Олександра Микитівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.04.1933 р., 
від безбілкового набряку

Лозовий Іван Данилович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Максименко Іван Якович, 19 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Мисюра Горпина Іванівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Мормуль Сергій Трохимо-
вич, 67 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
23.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Нечипуренко Ніна Максимівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Панченко Ілля Петрович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 22.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Пацьора Віктор Кирилович, 7 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
01.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пацьора Євдокія Іванівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пацьора Іван Кирилович, 3 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пацьора Микола Кирилович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 02.07.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Півень Костянтин Савович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Полтавець Олександр Де-
мидович, 10 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
28.06.1933 р., від міокардиту
Походенко Анастасія Гераси-
мівна, 42 р., українка, селянка-
одно осібниця, 02.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Походенко Віктор Васильович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 27.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Прошутя Андрій Іванович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 20.07.1933 р., від без-
білкового набряку

Прошутя Іван Данилович, 55 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
30.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Прошутя Іван Захарович, 
9 р. (10 р.), українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
13.07.1933 р. (30.06.1933 р.), 
від безбілкового набряку
Прошутя Олександр Заха-
рович, 11 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ріжко Володимир Пантелі-
йович, 8 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
10.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Ріжко Єгор Пантелійович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Ріжко Олександр Пантелійович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Ріжко Олексій Пантелійович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Сирова Євдокія Омелянівна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 05.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сировий Андрій Андрійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Сировий Корній Федорович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Сировий Тихін Федорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сировий Федір Степанович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 16.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Скорик Орина Федорівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 08.07.1933 р., від недо-
їдання
Скорик Тимофій Іванович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 15.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
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Стадник Василь Гнатович, 52 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Стадник Роман Микитович, 
67 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Старець Петро Андрійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Стариков Василь Володими-
рович, 53 р., українець, селянин-
одно осібник, 28.05.1933 р. 
(27.06.1933 р.), від безбілкового 
набряку
Стариков Гаврило Павлович, 
48 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Стариков Ілля Пилипович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Стариков Ксенофонт Петрович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
20.04.1933 р., від недоїдання
Стариков Кузьма Васильович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Стариков Микола Тимофі-
йович, 2 р., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
04.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Стариков Михайло Іванович, 
45 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Стариков Петро Тимофійович, 
6 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 17.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Стариков Степан Миколайович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 08.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Стариков Тимофій Павлович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Стариков Тимофій Павлович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Старикова Ірина Семенівна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.08.1933 р., від недо-
їдання
Старикова Наталія Іванівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 05.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Усенко Олена Романівна, 53 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Фартушко Федот Дмитрович, 
46 р., українець, селянин-одно-
осібник, липень 1933 р., від без-
білкового набряку
Фисун Ганна Захарівна, 19 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Фисун Ганна Михайлівна, 45 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.03.1933 р., від виснаження
Фисун Йосип Зіновійович, 65 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 22.05.1933 р.
Фисун Іван Захарович, 9 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.06.1933 р. 
(12.07.1933 р.), від безбілкового 
набряку
Фисун Марія Захарівна, 14 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.07.1933 р., від без-
білкового набряку

Фисун Пелагія Максимівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 25.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Харченко Ганна Гаврилівна, 
6 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 04.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Харченко Єгор Гаврилович, 
13 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 26.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Харченко Катерина Гаврилівна, 
11 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 28.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Харченко Микола Гаврилович, 
4 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 25.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Харченко Поліна Гаврилівна, 
16 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 22.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чугай Роман Григорович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
11.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чумак Прокіп Іванович, 57 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
21.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Чумак Тетяна Іванівна, 60 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
20.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шматько Катерина Петрівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 17.04.1933 р., 
від виснаження після недоїдання
Шохін Яків Тимофійович, 8 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
09.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Яценко Андрій Якович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.06.1933 р., від недоїдання

Борщівська сільська рада

село Борщова
(на 1932–1933 рр. Борщівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 22, справа № 6 за 1932 р.).

Бердник Олександра Матвіїв-
на, 26 р., українка, член колгоспу, 
12.12.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бердник Олексій Єгорович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.12.1933 р., причину 
смерті не вказано

Більовець Левко Олексійович, 
32 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Більовець Марія Леонтіївна, 
8 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 23.07.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Букир Марія Іванівна, 28 р., 
українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Войта Іван Якович, 85 р., украї-
нець, на утриманні члена колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Войта Парасковія Романівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 03.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дацун Іван Антонович, 9 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дригваль Василь Дем’янович, 
36 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ільченко Микола Трохимович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 09.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ковальов Мусій Улянович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Костенко Любов Яківна, 3 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 05.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Костін Василь Дмитрович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 20.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кощавець Йосип Лазарович, 
44 р., українець, селянин-одно-
осібник, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Курилов Володимир Микола-
йович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 16.09.1932 р., 
причину смерті не вказано
Курилова Ганна Олександрів-
на, 10 міс. (1 р.), українка, дитина, 
13.01.1932 р. (25.02.1932 р.), при-
чину смерті не вказано
Кучма Олексій Якович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мединець Григорій Петрович, 
24 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Мединець Євдокія Романів-
на, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мединець Іван Романович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мединець Іларіон Якович, 
33 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1933 р., втопився
Мединець Максим Тимофійо-
вич, 75 р., українець, жебрак, 
розкуркулений, 22.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мединець Марія Григорівна, 
2 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 29.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Мединець Михайло Олексі-
йович, 1 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Мединець Олександра Іларіо-
нівна, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мединець Олексій Никифо-
рович, 11 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мединець Роман Федорович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
27.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мединець Федір Петрович, 
15 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Підгірний Архип Федорович, 
77 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 02.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Підгірний Григорій Костянтино-
вич, 21 р., українець, член колгос-
пу, 22.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Підгірний Єгор Констянтино-
вич, 17 р., українець, член колгос-
пу, 04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Підгірний Олексій Костянтино-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Підгірний Федір Михайлович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.07.1932 р., причину 
смерті не вказано

Подорожна Ганна Олексіїв-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 05.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Помиляйко Григорій Сергі-
йович, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
24.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Помиляйко Іван Сергійович, 
16 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
05.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Помиляйко Михайло Пе-
трович, 3 міс., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
10.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Ребров Борис Іванович, 73 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 29.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ребров Василь Іванович, 70 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 29.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ребров Володимир Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.10.1932 р., причину 
смерті не вказано
Ребров Володимир Семенович, 
1 р., українець, член колгоспу, 
07.10.1932 р., причину смерті 
не вказано
Реброва Варвара Федорівна, 
3 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 24.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Реброва Векла Данилівна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 02.03.1932 р., причину 
смерті не вказано
Реброва Ганна Дмитрівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпа Гнат Терентійович, 80 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 26.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ріпа Марія Сергіївна, 3 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпа Микита Петрович, 5 р., 
українець, дитина, 25.01.1933 р., 
причину смерті не вказано
Ріпа Микита Петрович, 1 р., 
українець, дитина, 25.03.1932 р., 
причину смерті не вказано



765

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ

Ріпа Митрофан Артемович, 
78 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.04.1933 р., від нещас-
ного випадку
Ріпа Наталія Опанасівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпа Федір Іванович, 1 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ріпа Федір Тимофійович, 
58 р., українець, член колгоспу, 
26.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Саєнко Борис Йосипович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сіра Марія Яківна, 8 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
25.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сіра Меланія Максимівна, 6 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сірий Анатолій Олексійович, 
54 р., українець, член колгоспу, 
04.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сірий Андрій Михайлович, 
70 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 02.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Сірий Віталій Степанович, 7 р., 
українець, дитина службовця, 
09.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сірий Максим Улянович, 
34 р., українець, член колгоспу, 
13.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сірий Микола Максимович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 02.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Сірий Олексій Максимович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 05.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скорик Іван Семенович, 1 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 13.08.1933 р.
Скорик Михайло Семенович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 25.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Скорик Павло Іванович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.05.1932 р., причину смерті 
не вказано
Скорик Яків Денисович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Соколова Орина Архипівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
20.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сотник Гаврило Трохимович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
10.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Сотник Микола Єгорович, 
3 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 11.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Сотник Мотрона Максимівна, 
54 р., українка, член колгоспу, 
06.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Улянко Іван Павлович, 8 міс., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 18.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Улянко Марфа Павлівна, 6 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 14.10.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шаповал Данило Дмитрович, 
61 р., українець, член колгоспу, 
20.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Шаповал Меланія Микитів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 14.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Шаповал Олексій Микитович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шаповал Семен Данилович, 
41 р., українець, член колгоспу, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шаповал Федір Семенович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Шевченко Михайло Тимофі-
йович, 4 міс., українець, дитина 
члена колгоспу, 11.10.1933 р., 
причину смерті не вказано
Шматько Андрій Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шматько Марія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Шульга Любов Пилипівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 18.02.1932 р., причину 
смерті не вказано
Яїцька Домаха Андріївна, 71 р., 
українка, на утриманні селянина-
одно осібника, 01.06.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Яїцький Антон Іванович, 2 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 29.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яїцький Іван Васильович, 12 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 19.07.1932 р., причину смерті 
не вказано
Яїцький Олексій Іванович, 5 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

село Ганнівка
(на 1932–1933 рр. Ганнівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 22, справа № 6 за 1932 р., справа № 17 за 1933 р.).

Гаврюшенко Дмитро Омеляно-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.12.1933 р., причину 
смерті не вказано

Гаврюшенко Максим Марко-
вич, 34 р., українець, член колгос-
пу, 04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Гаврюшенко Михайло Івано-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 03.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
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Гаврюшенко Олексій Корнійо-
вич, 70 р., українець, селянин-
одно осібник, 25.12.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Гаврюшенко Ольга Іванівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 08.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гаврюшенко Парасковія Ге-
расимівна, 85 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гаврюшенко Сергій Олексійо-
вич, 27 р., українець, робітник, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Городищев Іван Омелянович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 23.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Городищева Ніна Никифорів-
на, 1 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гура Йосип Васильович, 
39 р., українець, член колгоспу, 
25.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Єрещенко Іван Володимиро-
вич, 6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Єрещенко Іграх (Іван) Никоно-
вич, 75 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 25.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Єрещенко Марія Федорівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Єрещенко Пелагія Михайлівна, 
75 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 07.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Єрещенко Сергій Федорович, 
52 р., українець, член колгоспу, 
27.01.1932 р., причину смерті 
не вказано
Єрещенко Уляна Федорівна, 
60 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 30.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Іволженко Ганна Опанасівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 25.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Іволженко Павло Опанасович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 08.04.1932 р., причину 
смерті не вказано

Іволженко Семен Юрійович, 
78 р., українець, член колгоспу, 
24.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Калашник Анатолій Олексійо-
вич, 1 р., українець, дитина вчите-
ля, 02.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Андрій Іванович, 
26 р., українець, член колгоспу, 
10.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Галина Савеліївна, 
15 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 08.01.1932 р., 
від туберкульозу
Коваленко Ганна Прокопів-
на, 4 р. (6 р.), українка, дитина 
члена колгоспу, 27.05.1933 р. 
(25.06.1933 р.), причину смерті 
не вказано
Коваленко Йосип Сергійович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
09.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Іван Матвійович, 
29 р., українець, член колгоспу, 
09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Катерина Марків-
на, 3 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 10.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Коваленко Петро Гордійович, 
45 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 25.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Коваленко Петро Якович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 25.08.1932 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Семен Васильович, 
70 р., українець, жебракував, 
26.02.1933 р., замерз
Коваленко Сергій Іванович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
19.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Сергій Ілліч, 5 р., 
українець, дитина, 30.09.1931 р., 
причину смерті не вказано
Коваленко Степан Якович, 6 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Федір Матвійович, 
25 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Коваленко Анфіса Романівна, 
55 р., українка, член колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кононенко Варвара Микитів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 03.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кононенко Володимир Івано-
вич, 5 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 04.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кононенко Володимир Кіндра-
тович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 27.02.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кононенко Кіндрат Леонтійо-
вич, 49 р., українець, член колгос-
пу, 09.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кононенко Клавдія Єгорівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 01.11.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Кононенко Ніна Володимирів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 28.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Андрій Федосійович, 
6 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Варвара Михайлівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
14.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Василь Прокопович, 
2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 27.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Василь Савелійович, 
3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 06.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Володимир Іванович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 16.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Володимир Савелійо-
вич, 8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 30.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Григорій Кузьмич, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 24.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Григорій Кузьмич, 
28 р., українець, член колгоспу, 
15.07.1932 р., повісився
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Красюк Марія Федорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
17.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Микола Федосійо-
вич, 21 р., українець, вчитель, 
10.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Мотрона Прохорівна, 
63 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Красюк Павло Кирилович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Поліна Мусіївна, 5 міс., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Прокіп Федосович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Раїса Григорівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
07.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Степан Тимофійович, 
74 р., українець, член колгоспу, 
10.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Федор Огійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
01.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Красюк Февронія Данилів-
на, 77 р., українка, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
23.12.1932 р.
Красюк Федот (Федір) Андрі-
йович, 34 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.01.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Красюк Яків Прокопович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвинов Павло Савелійович, 
75 р., українець, жебракував, 
30.04.1933 р., повісився
Макогон Федір Калинович, 
75 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 20.06.1932 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Анастасія Кузьмівна, 
52 р., українка, член колгоспу, 
17.07.1933 р., причину смерті 
не вказано

Мурат Василь Костянтинович, 
7 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Григорій Гнатович, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Євдокія Федорівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Йосип Никифорович, 
66 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 15.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мурат Іван Іванович, 3 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Іван Юхимович, 4 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 08.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Марина Фетисівна, 45 р., 
українка, робітниця радгоспу, 
27.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Марія Федорівна, 68 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 20.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Микола Варивонович, 
28 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.01.1932 р., від тубер-
кульозу
Мурат Микола Семенович, 
78 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 05.06.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Мурат Микола Федорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 16.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Михайло Семенович, 
10 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Мусій Михайлович, 15 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 23.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мурат Наталія Іванівна, 55 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
03.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Оксана Логвинівна, 65 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано

Мурат Петро Васильович, 2 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 07.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Раїса Степанівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
18.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Федір Йосипович, 
27 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мурат Явдоха Петрівна,  
80 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
30.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечитайло Ілля Петрович, 3 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 15.11.1932 р., причину смерті 
не вказано
Нечитайло Кузьма Федорович, 
50 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 14.10.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Нечитайло Олексій Пилипо-
вич, 9 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 26.08.1932 р., причину 
смерті не вказано
Нечитайло Поліна Федорівна, 
19 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 31.05.1931 р., причину 
смерті не вказано
Нечитайло Якилина Гаврилів-
на, 24 р., українка, член колгоспу, 
28.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нечитайло Яків Полікарпо-
вич, 72 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
18.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Овчаренко Олексій Якимович, 
до року, українець, дитина члена 
колгоспу, 24.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Овчаренко Федора Василівна, 
74 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Плугіна Віра Павлівна, 7 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
10.02.1933 р., причину смерті 
не вказано
Плушкова Зіновія Трохимів-
на, вік не вказано, українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
20.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Поливода Лукерія Тимофіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 03.02.1933 р., причину 
смерті не вказано
Поливода Матвій Дем’янович, 
62 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 21.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Поляков Яків Іванович, 64 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
09.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Полякова Марфа Іванівна, 85 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 21.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Полякова Наталія Дем’янівна, 
70 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 14.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Саніна Марія Яківна, 33 р., укра-
їнка, член колгоспу, 17.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сивокінь Микола Семенович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 21.01.1932 р., при-
чину смерті не вказано
Харковищенко Варвара Ни-
кифорівна, 3 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 08.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Харковищенко Василь Павло-
вич, 60 р., українець, на утриман-
ні члена колгоспу, 25.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Харковищенко Ганна Никифо-
рівна, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 11.07.1933 р., причину 
смерті не вказано

Харковищенко Євдокія Ни-
кифорівна, 7 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 10.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Харковищенко Катерина Ни-
кифорівна, 6 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 19.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Харковищенко Марія Никифо-
рівна, 8 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 18.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харковищенко Мотрона Олек-
сіївна, 33 р., українка, член кол-
госпу, 17.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харковищенко Надія Юхимів-
на, 2 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 01.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Харковищенко Никифор Про-
копович, 43 р., українець, член 
колгоспу, 08.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харковищенко Павло Тихоно-
вич, 13 р., українець, дитина чле-
на колгоспу, 16.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Харковищенко Юхим Павло-
вич, 40 р., українець, член колгос-
пу, 21.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хирна Ганна Гаврилівна, 3 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Хирна Софія Василівна, 70 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
26.02.1933 р., причину смерті 
не вказано

Хирний Олексій Тимофійович, 
9 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.12.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хирний Гаврило Омелянович, 
54 р., українець, селянин-одно-
осібник, 11.11.1932 р., причину 
смерті не вказано
Хирний Іван Гаврилович, 15 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 20.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Хирний Петро Тимофійович, 
3 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 18.01.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Хирний Яким Никифорович, 
35 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Шуліка Володимир Романо-
вич, 3 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 10.12.1932 р., причину 
смерті не вказано
Щеченко Абрам Логвинович, 
63 р., українець, на утриманні чле-
на колгоспу, 01.05.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Щеченко Ганна Михайлівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 10.01.1932 р., причину 
смерті не вказано
Щеченко Парасковія, 61 р., 
українка, на утриманні члена 
колгоспу, 21.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Щеченко Парамон Логвинович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Новобурлуцька сільська рада

село Новий Бурлук
(на 1932–1933 рр. Новобурлуцька сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 22, справа № 6 за 1932 р., справи № 17 і 18 за 1933 р.).

Андрус Варвара Карпівна, 52 р., 
20.03.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від хвороби нирок
Андрус Василина Трохимівна, 
78 р., 30.10.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від старо-
сті
Андрус Василь Семенович, 1 р., 
30.12.1932 р., українець, дитина 
члена колгоспу, від гнійного запа-
лення нирок

Андрус Іван Степанович, 5 р., 
03.03.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу легенів
Андрус Марія Тимофіївна, 67 р., 
03.01.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від хвороби нирок 
і серця
Андрус Яків Прокопович, 55 р., 
11.03.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від хвороби серця 
і нирок

Балабай Наталія Дмитрівна, 
20 р., 07.04.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би легенів
Баранченко Іван Максимович, 
73 р., 01.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Баранченко Мирон Іванович, 
29 р., 10.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
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Баранченко Наталія Миронів-
на, 3 р., 23.09.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Баранченко Олексій Сидоро-
вич, 56 р., 02.07.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Баранченко Пелагія Василів-
на, 72 р., 22.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Баранченко Христина Гаврилів-
на, 71 р., 06.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Басова Марія Пантеліївна, 
7 міс., 12.10.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Безродна Марія Халимонівна, 
35 р., 01.07.1933 р., українка, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, від безбілкового набря-
ку
Безродний Іван Степанович, 
27 р., 09.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Безродний Степан Якович, 
57 р., 12.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Бердник Михайло Миронович, 
27 р., 04.10.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу
Бистрицький Василь Тимофійо-
вич, 2 р., 05.12.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Бичко Ганна Миколаївна, 7 р., 
25.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Бичко Микола Никандрович, 
41 р., 01.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Бичко Степан Федорович, 76 р., 
28.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Білоконь Іван Лук’янович, 50 р., 
09.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Богацький Павло Тимофійо-
вич, вік не вказано, 10.06.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку

Бражник Василь Григорович, 
2 р., 02.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Бражник Ганна Калістратів-
на, 1 р., 22.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Бражник Євдокія Іванівна, 1 р., 
08.08.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від хво-
роби легенів
Бражник Микола Єгорович, 
4 міс., 03.05.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Буряк Микола Єгорович, 58 р., 
12.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, причину смерті 
не вказано
Вакуленко Василь Микитович, 
65 р., 15.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Вакуленко Іван Іванович, 6 р., 
25.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Вакуленко Іван Петрович, 43 р., 
29.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Вакуленко Катерина Марків-
на, 50 р., 17.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Вакуленко Марія Іванівна, 2 р., 
28.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Вакуленко Марко Павлович, 
77 р., 22.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Вакуленко Марфа Іванівна, 
10 р., 24.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Вакуленко Меланія Іванівна, 
16 днів, 29.08.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Вакуленко Михайло Федоро-
вич, 63 р., 04.04.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від хвороби нирок
Вакуленко Уляна Григорівна, 
93 р., 15.03.1932 р., українка,  
селянка-одно осібниця, 
від  старості

Вакуленко Яків Іванович, 4 р., 
28.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Василенко Василь Васильович, 
8 р., 15.08.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Василенко Меланія Григорів-
на, 26 р., 22.05.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Василенко Микола Васильо-
вич, 6 р., 05.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Василенко Михайло Степано-
вич, 2 р., 09.04.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби легенів
Василенко Пелагія Іванівна, 
70 р., 13.01.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би нирок
Василенко Семен Васильович, 
12 р., 29.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Велигоря Ганна Макарівна, 2 р., 
24.01.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від хво-
роби легенів
Велигоря Нестір Данилович, 
57 р., 20.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Вирвихвіст Микола Федорович, 
3 міс., 30.11.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Відвід Ганна Василівна, 20 р., 
02.10.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Візир Іван Андрійович, 5 міс., 
29.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Візир Катерина Олексіївна, 7 р., 
28.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Волик Докія Василівна, 2 р., 
29.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
В’яла Анастасія Степанівна, 
80 р., 02.01.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би нирок
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Гелла Докія Омелянівна, 70 р., 
27.05.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від туберкульозу
Гелла Євдоким Кіндратович, 
70 р., 01.05.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Гербин Прокіп Дмитрович, 
55 р., 24.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Гербина Парасковія Данилів-
на, 55 р., 24.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Головацький Роман Данило-
вич, 21 р., 08.09.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від туберкульозу
Гончаров Данило Микитович, 
65 р., 04.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Гриценко Горпина Федосіївна, 
60 р., 24.01.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би нирок і серця
Гриценко Костянтин Петрович, 
46 р., 06.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Гриценко Левко Ілліч, 55 р., 
15.02.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би нирок і серця
Гриценко Марія Іванівна, 
20 днів, 11.09.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
слабка від народження
Гриценко Микола Григорович, 
7 міс., 12.12.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Гриценко Олександра Єго-
рівна, до року, 28.04.1932 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, причину смерті не вка-
зано
Губченко Василь Іванович, 
7 міс., 18.05.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Гуляєва Горпина Іванівна, 45 р., 
29.05.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Данильченко Віра Кіндратів-
на, 3 р., 06.03.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби серця

Данильченко Іван Карпович, 
1 міс., 15.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Данильченко Павло Йосипо-
вич, 55 р., 08.05.1933 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, при-
чину смерті не вказано
Данильченко Федосій Йо-
сипович, 56 р., 13.06.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Двірник Іван Андрійович, 
24 р., 22.09.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би серця та нирок
Двірник Михайло Якович, 3 р., 
14.11.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу
Дейнека Марія Кононівна, 
56 р., 31.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Добробаба Ганна Савівна, 1 р., 
08.11.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу
Добробаба Орина Єгорівна, 
75 р., 02.07.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Додиван Григорій Тихонович, 
10 р., 18.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Додиван Докія Тихонівна, 1 р., 
20.05.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Додиван Іван Тихонович, 4 р., 
20.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Додиван Микола Гаврилович, 
64 р., 26.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Додиван Михайло Петрович, 
5 міс., 14.04.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Домова Ганна Іванівна, 1 р., 
22.03.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Жарій Олександр Якович, 2 р., 
06.02.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від за-
хворювання легенів та нирок

Жердь Опанас Максимович, 
33 р., 04.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Житник Анастасія Олексіївна, 
40 р., 15.12.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від запа-
лення легенів
Здебська Марія Никифорівна, 
5 міс., 25.11.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Зубко Василь Михайлович, 3 р., 
25.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Зубко Докія Михайлівна, вік 
не вказано, 11.08.1933 р., укра-
їнка, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набря-
ку
Зубко Катерина Прокопівна, 
1 міс., 10.01.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Зубко Марія Григорівна, вік 
не вказано, 11.08.1933 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
від безбілкового набряку
Зубко Марія Миколаївна, 5 міс., 
05.04.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від не-
мовлячого
Зубко Степан Федотович, 
50 р., 25.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Ільченко Ганна Пантеліївна, 
3 міс., 18.03.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Калашник Варвара Марківна, 
2 міс., 24.02.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від недорозвинутості
Калашник Микита Якович, 
63 р., 31.03.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від паралі-
чу серцевого м’яза
Калашник Олександра Авто-
номівна, 35 р., 16.10.1933 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
від крупозного запалення легенів
Карацюба Андрій Пилипович, 
60 р., 13.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Карацюба Василь Ілліч, 
77 р., 01.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
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Карацюба Василь Федорович, 
1 р., 06.11.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби серця та нирок
Карацюба Іван Андрійович, 
7 міс., 19.04.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від крупозного запалення легенів
Карацюба Іван Несторович, 
18 днів, 23.02.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Карацюба Іван Федорович, 4 р., 
15.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Карацюба Марія Степанівна, 
75 р., 07.02.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би легенів та нирок
Карацюба Микола Федорович, 
2 р., 16.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Карацюба Пилип Іванович, 
74 р., 17.02.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від старо-
сті
Касянова Парасковія Яківна, 
42 р., 09.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Катречко Ганна Миколаївна, 
31 р., 29.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Катречко Григорій Гнатович, 
10 р., 22.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Катречко Домна Іванівна, 50 р., 
22.02.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від запалення ле-
генів
Катречко Іван Гнатович, 4 р., 
27.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Катречко Марія Гнатівна, 1 р., 
26.05.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Катречко Микола Петрович, 
3 р., 19.08.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу легенів
Катречко Пелагія Іванівна, 9 р., 
12.09.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано

Киценко Марія Тимофіївна, 
5 р., 26.09.1932 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від хвороби горла
Киценко Наталія Іванівна, 71 р., 
19.12.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від старості
Ківшар Марія Мусіївна, 69 р., 
03.01.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від старості
Ківшар Олександра Федорів-
на, 1 р., 27.07.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Клубенко Іван Корнійович, 
65 р., 07.02.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від неврозу 
серця
Кобиляцька Анастасія Про-
хорівна, 76 р., 22.06.1933 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
причину смерті не вказано
Кобиляцька Степанида Гав-
рилівна, 77 р., 05.06.1933 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
причину смерті не вказано
Кобиляцький Омелян Дми-
трович, 70 р., 20.03.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від хвороби легенів
Козуб Орина Федорівна, 33 р., 
29.06.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Козуб Прокіп Якович, 55 р., 
10.05.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від пара-
лічу
Колесник Володимир Гри-
горович, 23 р., 07.08.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Коновалов Борис Іванович, 
4 міс., 29.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Коппа Дмитро Савович, 
55 р., 27.03.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Коппа Марина Дмитрівна, 20 р., 
06.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Коппа Михайло Федорович, 
5 р., 03.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку

Коппа Тетяна Федорівна, 50 р., 
02.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Корбан Гаврило Семенович, 
74 р., 17.01.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від старо-
сті
Кормілець Антон Єгорович, 
54 р., 14.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кормілець Антон Олексійович, 
73 р., 29.04.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Кормілець Василь Семенович, 
73 р., 29.01.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Кормілець Ганна Іванівна, 70 р., 
20.03.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від запалення ле-
генів
Кормілець Домаха Василівна, 
67 р., 10.02.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би легенів
Кормілець Іван Антонович, 
34 р., 07.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кормілець Іван Григорович, 
9 міс., 19.03.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Кормілець Іван Данилович, 
75 р., 04.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кормілець Іван Памфілович, 
4 р., 25.03.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Кормілець Кузьма Васильович, 
10 р., 09.04.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Кормілець Марина Матвіївна, 
75 р., 11.01.1932 р., українка, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, від старості
Кормілець Марія Михайлів-
на, 1 р., 11.02.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від дифтериту
Кормілець Марфа Марківна, 
82 р., 14.08.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості



772

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Кормілець Микола Тихонович, 
3 р., 29.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Кормілець Олена Пилипівна, 
1 р., 20.05.1933 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від крупозного запалення легенів
Кормілець Орина Єгорівна, 
50 р., 03.02.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від захво-
рювання нирок та серця
Кормілець Орина Тихонівна, 
6 р., 03.07.1933 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Кормілець Памфіл Матвійович, 
58 р., 06.04.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би нирок
Кормілець Петро Степанович, 
50 р., 22.09.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу легенів
Кормілець Семен Данилович, 
65 р., 09.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кормілець Тимофій Ілліч, 
23 р., 14.11.1931 р., українець, 
селянин-одно осібник, від слаб-
кості
Кормілець Яків Іванович, 
66 р., 22.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кормілець, ім’я не вказано, 
Григорович, 1 р., 31.12.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, причину смерті 
не вказано
Корнійко Василь Митрофа-
нович, 11 р., 27.07.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
набряку
Корнійко Василь Якович, 
71 р., 30.01.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би легенів
Корнійко Ганна Петрівна, 58 р., 
08.09.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Корнійко Докія Павлівна, 7 р., 
25.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку

Корнійко Іван Федорович, 9 р., 
15.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Корнійко Максим Мусійович, 
30 р., 12.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Корнійко Марія Гордіївна, 
до року, 13.02.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Корнійко Марія Леонтіївна, 1 р., 
11.05.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від хво-
роби легенів
Корнійко Марія Максимівна, 
2 р., 15.05.1933 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від крупозного запалення легенів
Корнійко Марія Митрофанів-
на, 3 р., 27.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Корнійко Марія Федорівна, 6 р., 
13.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Корнійко Митрофан Мироно-
вич, 35 р., 27.07.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Корнійко Мусій Юхимович, 
64 р., 01.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Корнійко Олександр Митро-
фанович, 15 р., 27.07.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
набряку
Корнійко Олександра Хари-
тонівна, 53 р., 23.07.1933 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
від безбілкового набряку
Корнійко Парасковія Федорів-
на, 4 р., 19.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Корнійко Пелагія Максимів-
на, 8 р., 08.05.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Корнійко Пимон Никанорович, 
80 р., 25.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Корнійко Тетяна Іванівна, 75 р., 
01.04.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від старості

Корнійко Тетяна Максимів-
на, 6 р., 13.05.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Корнійко Трохим Спиридоно-
вич, 20 р., 26.07.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від загальної слабкості
Корнійко Федір Митрофано-
вич, 13 р., 02.07.1933 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набря-
ку
Корнійко Юхимія Степанівна, 
вік не вказано, 28.07.1932 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
від захворювання нирок
Котенко Андрій Зіновійович, 
45 р., 01.12.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від запа-
лення легенів
Котенко Віра Яківна, 1 р., 
20.12.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від кру-
позного запалення легенів
Котенко Микола Михайлович, 
5 міс., 12.04.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Котенко Пелагія Іванівна, 1 міс., 
12.04.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від слаб-
кості
Кравченко Андрій Семенович, 
32 р., 15.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу легенів
Кравченко Іван Андрійович, вік 
не вказано, 04.11.1933 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, причину смерті не вка-
зано
Кравченко Іван Петрович, 
6 міс., 07.01.1932 р., українець, 
дитина члена колгоспу, від тубер-
кульозу
Кравченко Кіндрат Созонович, 
67 р., 16.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Кравченко Марія Григорівна, 
1 р., 11.03.1932 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу легенів
Кравченко Парасковія Андріїв-
на, 75 р., 20.07.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості
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Кравченко Петро Єгорович, 
25 р., 14.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу
Криворучка Парасковія, 60 р., 
11.06.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Лизогуб Федір Михайлович, 
2 тижні, 21.12.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Лизогуб Яків Кононович, 
63 р., 04.04.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би нирок
Липейко Пелагія Митрофанів-
на, 72 р., 27.10.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості
Лисицька Анастасія Василів-
на, 44 р., 11.01.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Лисицька Ганна Данилівна, 
45 р., 14.10.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Лисицька Ганна Титівна, 2 р., 
02.09.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Лисицька Докія Кирилівна, 2 р., 
14.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Лисицька Устина Михайлівна, 
70 р., 25.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Лисицький Василь Гордійович, 
30 р., 19.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Лисицький Василь Кирилович, 
4 р., 14.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Лисицький Микола Логвино-
вич, 1 р., 06.07.1933 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, причину смерті не вка-
зано
Лисицький Микола Олексан-
дрович, 3 міс., 15.11.1932 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від крупозного за-
палення легенів

Лисицький Петро Семенович, 
7 р., 16.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Лисицький Прокіп Кирилович, 
6 р., 13.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Лисицький Семен Андрійович, 
5 р., 20.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Лозова Марія Петрівна, 17 днів, 
06.12.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від слаб-
кості
Лозовий Андрій Миколайович, 
55 р., 28.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Лозовий Василь Павлович, 2 р., 
01.05.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Ломакін Микола Васильович, 
4 р., 04.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від крупозного запалення легенів
Ломакін Петро Карпович, 
45 р., 10.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би нирок
Ломакіна Марія Петрівна, 80 р., 
24.07.1933 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Майстренко Ганна Пантеліїв-
на, 1 р., 15.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Майстренко Микола Пантелі-
йович, 1 р., 24.07.1932 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, причину смерті не вка-
зано
Максименко Анастасія Іванів-
на, 55 р., 19.02.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості
Максименко Марія Іллівна, 
12 днів, 02.08.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Маляров Василь Павлович, 
2 р., 16.05.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Маляров Григорій Валерійо-
вич, 52 р., 14.04.1932 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від захворювання нирок та серця

Маляров Іван Михайлович, 
2 міс., 20.12.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Маляров Павло Воніфатійович, 
42 р., 20.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу
Маляров Яків Воніфатійович, 
55 р., 16.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Малярова Парасковія Павлів-
на, 8 р., 11.03.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби легенів
Маренич Анастасія Павлівна, 
10 р., 20.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Маренич Андрій Пилипович, 
70 р., 08.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Маренич Антон Федорович, 
66 р., 17.03.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Маренич Ганна Юхимівна, 1 р., 
04.10.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу
Маренич Іван Варивонович, 
1 р., 01.12.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Маренич Іван Іванович, 5 р., 
11.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Маренич Іван Олександрович, 
4 р., 22.01.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від крупозного запалення легенів
Маренич Іван Федорович, 
19 днів, 31.05.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Маренич Іван Федорович, 
6 міс., 22.12.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Маренич Іван Якович, 1 р., 
26.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Маренич Лідія Іванівна, 7 р., 
11.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
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Маренич Максим Якович, 
56 р., 15.12.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Маренич Марія Іванівна, 5 р., 
10.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Маренич Марія Павлівна, 
5 днів, 05.02.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Маренич Марія Федорівна, 2 р., 
09.12.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу
Маренич Михайло Павлович, 
2 р., 20.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Маренич Мотрона Савівна, 
40 р., 21.06.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Маренич Омелян Тихонович, 
24 р., 22.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Маренич Павло Іванович, 
41 р., 22.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Маренич Парасковія Іванів-
на, 4 р., 11.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Маренич Пелагія Антонівна, 
20 р., 13.02.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від захво-
рювання нирок та серця
Маренич Пелагія Данилівна, 
60 р., 02.06.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від тубер-
кульозу кісток
Маренич Пелагія Яківна, 
11 міс., 09.09.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Маренич Тетяна Павлівна, 
30 р., 11.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Минько Ганна Петрівна, 70 р., 
березень1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би легенів
Мисюра Микола Прокопович, 
1 р., 19.08.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку

Мисюра Парасковія Петрівна, 
49 р., 14.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано
Мовчан Гордій Хомич, 53 р., 
08.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Дмитро Митрофано-
вич, 1 р., 19.03.1933 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, від запалення легенів
Мовчан Єгор Миколайович, 
24 р., 07.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Іван Федорович, 
70 р., 25.04.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від старо-
сті
Мовчан Іван Хомич, 54 р., 
01.06.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би серця та нирок
Мовчан Катерина Федорів-
на, 1 р., 27.05.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Мовчан Микола Іванович, 
2 міс., 27.05.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Мовчан Микола Миколайович, 
30 р., 12.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Мовчан Микола Якимович, 
65 р., 27.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Наталія Петрівна, 60 р., 
02.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Мовчан Олександр Іванович, 
70 р., 31.01.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хворо-
би шлунка
Мовчан Орина Марківна, 46 р., 
14.02.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Мовчан Парасковія Федорів-
на, 6 р., 18.05.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Мовчан Петро Дмитрович, 
20 р., 12.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано

Мовчан Петро Євдокимович, 
62 р., 11.04.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Пилип Іванович, 
62 р., 04.03.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу легенів
Мовчан Степан Євдокимович, 
64 р., 20.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Текля Петрівна, 33 р., 
14.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Мовчан Яків Михайлович, 
16 р., 17.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Мовчан Яків Петрович, 16 р., 
20.04.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Мовчан Яків Федорович, 8 міс., 
15.07.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу
Нестеренко Кіндрат Степано-
вич, 62 р., 28.08.1933 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, при-
чину смерті не вказано
Нестеренко Аврам Кіндрато-
вич, 16 р., 16.05.1933 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, при-
чину смерті не вказано
Овчаренко Йосип Петрович, 
56 р., 16.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Олійник Микола Тихонович, 
6 міс., 21.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Олійник Олена Назарівна, 45 р., 
16.08.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від туберкульозу
Олійник Пантелій Васильович, 
75 р., 20.09.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від старо-
сті
Панченко Андрій Якович, 
24 р., 25.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, удавився
Панченко Віра Андріївна, 
вік не вказано, 26.07.1933 р., 
українка, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
 набряку
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Панченко Дмитро Трохимович, 
вік не вказано, 25.07.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
набряку
Панченко Іван Трохимович, 
2 р., 12.05.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Панченко Марина Трохимів-
на, вік не вказано, 02.07.1933 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набря-
ку
Панченко Марія Володимирів-
на, 1 р., 27.08.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Панченко Надія Трохимівна, 
4 р., 27.07.1933 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Панченко ПелагіяТрохимівна, 
13 р., 03.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пидько Григорій Григорович, 
11 р., 19.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пидько Іван Григорович, 
63 р., 13.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Пидько Іван Григорович, 4 р., 
20.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Пидько Іван Григорович, 14 р., 
22.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Пидько Іван Миколайович, 5 р., 
22.09.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Пидько Марина Григорівна, 
17 р., 07.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від без-
білкового набряку
Пидько Микола Григорович, 
7 р., 19.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пидько Олександра Миколаїв-
на, 3 р., 21.09.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано

Пидько Олексій Олексійович, 
2 р., 27.02.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Пидько Олексій Степанович, 
45 р., 07.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Пилипенко Василина Степанів-
на, 77 р., 12.04.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості
Пилипенко Василь Прокопо-
вич, 7 р., 19.06.1933 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набря-
ку
Пилипенко Ганна Прокопів-
на, 8 р., 28.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пилипенко Ганна Яківна, 2 міс., 
10.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від недо-
розвинутості
Пилипенко Домаха Прокопів-
на, 10 р., 29.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пилипенко Євдокія Кузьмівна, 
8 міс., 20.08.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Пилипенко Іван Кузьмич, 11 р., 
27.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Пилипенко Іван Микитович, 
2 міс., 13.03.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення
Пилипенко Іван Харитонович, 
2 р., 07.11.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Пилипенко Кирило Миколайо-
вич, 51 р., 02.07.1932 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, при-
чину смерті не вказано
Пилипенко Кузьма Кирилович, 
36 р., 27.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Пилипенко Марія Никанорів-
на, 77 р., 10.11.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від ста-
рості
Пилипенко Меланія Миколаїв-
на, 28 р., 10.11.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, причину 
смерті не вказано

Пилипенко Мефодій Макаро-
вич, 65 р., 13.05.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Пилипенко Микола Іванович, 
12 днів, 17.05.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від слабкості
Пилипенко Мирон Кузьмич, 
8 р., 08.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пилипенко Михайло Про-
копович, 1 р., 14.05.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
набряку
Пилипенко Олександр Про-
копович, 4 р., 29.06.1933 р., 
українець, дитина селянина-
одно осібника, від безбілкового 
набряку
Пилипенко Пелагія Федорів-
на, 83 р., 20.02.1933 р., українка, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, від старості
Пилипенко Степанида Петрів-
на, 70 р., 03.09.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би нирок
Пилипенко Яків Васильович, 
52 р., 31.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Півень Віра Степанівна, 1 міс., 
02.09.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від не-
мовлячого
Півень Ганна Семенівна, 5 міс., 
20.07.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від не-
мовлячого
Півень Євдокія Степанівна, 1 р., 
25.10.1932 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від запа-
лення легенів
Півень Єлизавета Семенівна, 
67 р., 25.05.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від тубер-
кульозу
Півень Єпіфан Іванович, 
35 р., 27.10.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Півень Марія Савеліївна, вік 
не вказано, 10.08.1933 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
від безбілкового набряку
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Півень Микола Денисович, 2 р., 
14.04.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від хво-
роби легенів
Півень Павло Васильович, 
7 міс., 11.07.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Півень Прокіп Михайлович, 
11 р., 27.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Пономаренко Ілля Сергійович, 
52 р., 01.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Приступа Гнат Федорович, 
43 р., 29.12.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від тубер-
кульозу
Проворний Михайло Микито-
вич, 6 міс., 05.01.1932 р., укра-
їнець, дитина селянина-одно-
осібника, від виснаження
Редька Андріян Кузьмич, 45 р., 
08.07.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Редька Василь Миронович, 1 р., 
30.12.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від запа-
лення легенів
Редька Векла Омелянівна, 84 р., 
15.01.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від старості
Редька Ганна Григорівна, 2 міс., 
22.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від недо-
розвинутості
Редька Ганна Леонтіївна, 1 р., 
26.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Григорій Микитович, 
6 р., 02.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Редька Іван Кіндратович, 10 р., 
18.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Іван Леонтійович, 13 р., 
08.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Іван Прокопович, 67 р., 
24.07.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку

Редька Карпо Романович, 72 р., 
28.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, причину смерті 
не вказано
Редька Катерина Володими-
рівна, 25 днів, 28.06.1933 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набряку
Редька Марія Григорівна, 12 р., 
30.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Марія Мусіївна, 1 р., 
13.01.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Редька Микола Федосійович, 
1 р., 27.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Редька Михайло Леонтійович, 
4 р., 08.04.1933 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, при-
чину смерті не вказано
Редька Наталія Григорівна, 5 р., 
10.08.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Наталія Федосіївна, 6 р., 
15.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Одарка Тимофіївна, 
20 р., 22.06.1933 р., українка, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, від безбілкового набряку
Редька Павло Кіндратович, 7 р., 
21.05.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Парасковія Григорів-
на, 2 р., 26.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Редька Пелагія Яківна, 1 р., 
21.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Редька Петро Іванович, 18 р., 
08.07.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Редька Семен Леонтійович, 
10 р., 01.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Редька Тимофій Павлович, 
67 р., 29.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку

Редька Федір Кіндратович, 
26 р., 28.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Редька Федір Миколайович, 
вік не вказано, 03.07.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Редька Федір Пилипович, 4 міс., 
12.10.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Редька Федір Федосійович, 
3 р., 28.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Редько Андрій Васильович, 
8 міс., 16.01.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення очеревини
Редько Іван Пилипович, 1 р., 
23.03.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від не-
мовлячого
Редько Пелагія Яківна, 30 р., 
21.01.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від захворювання 
нирок
Редько Яків Леонтійович, 2 міс., 
15.12.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від не-
мовлячого
Резникова Ганна Максимів-
на, 4 р., 19.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Резникова Олександра Мак-
симівна, 3 р., 25.06.1933 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, від безбілкового набряку
Рубець Іван Йосипович, 68 р., 
22.03.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від хвороби легенів
Рубцов Андрій Іванович, 45 р., 
22.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Рубцов Ілля Йосипович, 65 р., 
26.06.1932 р., українець, селянин-
одно осібник, від старості
Рубцов Микола Іванович, 9 р., 
03.08.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Рубцов Тихін Степанович, 2 р., 
15.04.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
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Рубцова Парасковія Василів-
на, 70 р., 25.09.1932 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би серця та нирок
Рудаєва Докія Василівна, 62 р., 
08.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Сердюк Віктор Степанович, 
8 днів, 11.09.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Сердюк Ганна Леонтіївна, 2 р., 
06.05.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Сердюк Ганна Трохимівна, 
8 міс., 17.11.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Сердюк Никифор Михайлович, 
70 р., 03.10.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Ситенко Євдокія Василівна, 
7 міс., 10.01.1932 р., українка, 
дитина члена колгоспу, причину 
смерті не вказано
Скляров Василь Пилипович, 
2 р., 10.12.1933 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, при-
чину смерті не вказано
Склярова Наталія Максимів-
на, 70 р., 07.08.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Слюсар Марія Василівна, 20 р., 
23.07.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від безбілкового 
набряку
Стадник Агафія Касянівна, 72 р., 
31.05.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, від крупозного за-
палення легенів
Стадник Данило Васильович, 
85 р., 00.03.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хвороби 
печінки
Стадник Катерина Петрівна, 
67 р., 07.09.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від хворо-
би серця і нирок
Стадник Кіндрат Миколайович, 
71 р., 18.03.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, удавився
Стадник Марія Іванівна, 4 р., 
26.03.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від запа-
лення легенів

Стадник Марія Петрівна, 2 р., 
30.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Стадник Олексій Миколайович, 
1 р., 24.10.1932 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, при-
чину смерті не вказано
Стадник Петро Дмитрович, 
66 р., 17.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Стешко Іван Васильович, 3 міс., 
26.03.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від слаб-
кості
Теслюк Йосип Федорович, 
29 р., 04.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Теслюк Іван Дмитрович, 14 р., 
23.03.1932 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Теслюк Катерина Федорівна, 
4 міс., 03.09.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Теслюк Марфа Павлівна, 12 р., 
29.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Теслюк Меланія Іванівна, 47 р., 
02.12.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від туберкульозу
Теслюк Микола Йосипович, 1 р., 
18.06.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Теслюк Степанида Микитівна, 
63 р., 20.08.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Теслюк Федір Федорович, 75 р., 
11.02.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від хвороби нирок
Товпига Ганна Василівна, 66 р., 
19.12.1932 р., українка, селянка-
одно осібниця, від старості
Товпига Микола Микитович, 
10 р., 20.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Товпига Митрофан Микитович, 
6 р., 20.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку

Ульянов Гнат Пилипович, 43 р., 
21.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Ульянов Микола Єлисейович, 
1 р., 02.04.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від запалення легенів
Ульянов Михайло Кіндратович, 
2 р., 29.05.1933 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, при-
чину смерті не вказано
Фисун Іван Степанович, 2 міс., 
23.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від недо-
розвинутості
Фисун Сергій Єгорович, 80 р., 
19.01.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від старості
Харченко Павло Макарович, 
55 р., 19.06.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Хрипко Іван Михайлович, 73 р., 
14.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Хрипко Марія Дмитрівна, 4 р., 
22.06.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Хрипко Пелагія Максимівна, 
4 р., 26.08.1933 р., українка, ди-
тина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Хрипко Степан Денисович, 
19 р., 26.08.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Чиркина [Уляна] Михайлівна, 
90 р., 16.01.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від старо-
сті
Чоломбитько Анастасія Мак-
симівна, 9 р., 22.07.1933 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, від туберкульозу
Чоломбитько Антон Назарович, 
52 р., 17.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Чоломбитько Василь Григоро-
вич, 2 р., 01.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Чоломбитько Василь Сте-
панович, 44 р., 20.07.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
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Чоломбитько Ганна Дем’янів-
на, 7 р., 28.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Горпина Григорів-
на, 45 р., 18.07.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Чоломбитько Григорій Васи-
льович, 66 р., 03.09.1932 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від запалення легенів
Чоломбитько Григорій Мак-
симович, 7 р., 07.12.1933 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, причину смерті не вка-
зано
Чоломбитько Докія Дем’янів-
на, 4 р., 09.07.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Йосип Данило-
вич, 52 р., 01.09.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Іван Дмитрович, 
3 р., 02.06.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Чоломбитько Іван Максимович, 
3 р., 06.12.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Чоломбитько Килина Матвіїв-
на, 46 р., 12.08.1933 р., українка, 
селянка-одно осібниця, від безбіл-
кового набряку
Чоломбитько Кіндрат Сте-
панович, 73 р., 03.02.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від хвороби нирок і серця
Чоломбитько Марія Максимів-
на, 4 р., 27.06.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Марія Петрів-
на, 9 р., 01.08.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Микола Карпо-
вич, 2 р., 06.01.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Чоломбитько Михайло Гри-
горович, вік не вказано, 
05.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку

Чоломбитько Павло Іванович, 
1 р., 21.12.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від туберкульозу
Чоломбитько Петро Сидоро-
вич, 40 р., 05.08.1933 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Пилип Іванович, 
60 р., 29.04.1932 р., українець, 
селянин-одно осібник, причину 
смерті не вказано
Чоломбитько Роман Макси-
мович, 24 р., 29.07.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Чоломбитько Степан Васильо-
вич, 51 р., 01.01.1932 р., украї-
нець, член колгоспу, від туберку-
льозу легенів
Чоломбитько Федосій Ки-
рилович, 22 р., 25.05.1933 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
від безбілкового набряку
Чорняк Віктор Дмитрович, 4 р., 
06.07.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, від ту-
беркульозу легенів
Чорняк Ганна Михайлівна, 1 р., 
06.05.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Чорняк Михайло Кирилович, 
19 р., 18.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Чорняк Михайло Якович, 52 р., 
30.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Чорняк Олександра Василів-
на, 2 дні, 18.05.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
причину смерті не вказано
Чорняк Олександра Дмитрів-
на, 8 р., 05.02.1933 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби легенів
Чорняк Олексій Григорович, 
19 р., 10.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Чорняк Прокіп Павлович, 70 р., 
24.03.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від хвороби легенів 
і серця
Чорняк Федот Тимофійович, 
55 р., 07.04.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хвороби 
серця і нирок

Чоряк Сергій Григорович, 63 р., 
12.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від туберкульозу
Чугай Ганна Миронівна, 7 р., 
24.03.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від хво-
роби мозку
Чугай Ілля Матвійович, 75 р., 
10.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Чугай Марія Микитівна, 5 р., 
09.11.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Чугай Марія Миронівна, 1 р., 
20.07.1933 р., українка, дитина 
селянина-одно осібника, від без-
білкового набряку
Чугай Степан Микитович, 39 р., 
12.05.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від нещасного ви-
падку
Чугай Федір Сергійович, 63 р., 
11.06.1933 р., українець, селянин-
одно осібник, від безбілкового 
набряку
Шибич Дмитро Леонтійович, 
63 р., 03.05.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від хвороби 
нирок, серця та безбілкового на-
бряку
Шибич Катерина Яківна, 79 р., 
25.11.1933 р., українка, селянка-
одно осібниця, причину смерті 
не вказано
Шибич Микола Степанович, 
2 р., 24.01.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби легенів
Щабльов Михайло Никифоро-
вич, 2 р., 11.07.1933 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від безбілкового набряку
Щабльов Михайло Якович, 2 р., 
03.04.1933 р., українець, дитина 
селянина-одно осібника, причину 
смерті не вказано
Щабльов Федір Никифорович, 
6 міс., 29.08.1932 р., українець, 
дитина селянина-одно осібника, 
від немовлячого
Щабльов Федот Григорович, 
73 р., 03.07.1933 р., українець, 
селянин-одно осібник, від безбіл-
кового набряку
Щабльова Катерина Григорів-
на, 5 міс., 28.09.1932 р., українка, 
дитина селянина-одно осібника, 
від хвороби легенів
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Биба Микита Федотович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., від хвороби
Бредихін Вікентій Степанович, 
78 р., росіянин, селянин-одно-
осібник, 22.06.1933 р., від старо-
сті
Буравлева Одарка Іванівна, 
70 р., українка, соцстан не вказа-
но, 19.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Іщенко Ганна Петрівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.06.1933 р., від дифтериту
Канетко Феодора Фоківна, 
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 08.06.1933 р., від хво-
роби
Козак Антон Іванович, 65 р., 
українець, на утриманні, 
04.07.1933 р., від старості
Козак Марфа Федотівна, 35 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.06.1933 р., від хвороби
Колісник Анатолій Прокопо-
вич, 3 міс., українець, дитина, 
04.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колісник Юхимія Прокопівна, 
72 р., українка, на утриманні, 
01.07.1933 р., від старості

Криковський Петро Прокопо-
вич, 58 р., українець, на утриман-
ні, 23.06.1933 р., від туберкульозу
Мовчан Степан Хомич, 17 р., 
українець, на утриманні члена 
колгоспу, 13.06.1933 р., від зара-
ження крові
Німенко Василь Іванович, 27 р., 
українець, робітник, 27.06.1933 р., 
від катару шлунка
Ревус Софія Іванівна, 8 р., 
українка, дитина, 01.07.1933 р., 
від тифу
Сидоренко Яків Єремійович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.06.1933 р., від старості
Стрижак Роман Іванович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від хвороби
Шаніна Парасковія Іванівна, 
вік не вказано, українка, соцстан 
не вказано, 17.07.1933 р., причи-
ну смерті не вказано
Шаповал Дмитро Петрович, 
39 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.06.1933 р., від тубер-
кульозу
Штанько Павло Іванович, 12 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.06.1933 р., від хво-
роби

Шульга Василь Кирилович, 2 р., 
українець, дитина, 24.06.1933 р., 
від хвороби
Яременко Мар’яна Федосіївна, 
80 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.06.1933 р., від ста-
рості
Прізвище невідоме, Гав-
рило Гнатович, 20 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
09.06.1933 р., від хвороби
Прізвище невідоме, Іван 
Хомич, 12 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
07.06.1933 р., від хвороби
Прізвище невідоме, Ніна Ан-
дріївна, 6 р., українка, дитина, 
05.06.1933 р., від хвороби
Прізвище невідоме, Пилип Ми-
хайлович, 49 р., німець, чорно-
роб, 12.06.1933 р., від запалення 
легенів
Прізвище невідоме, Тимо-
фій Іванович, 77 р., українець, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, 24.06.1933 р., від ста-
рості
Прізвище невідоме, Федот, 
73 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 02.06.1933 р., 
від старості

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН

Сахновщинська селищна рада

смт Сахновщина
(на 1932–1933 рр. Сахновщинська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

Аполлонівська сільська рада

село Аполлонівка
(на 1932–1933 рр. Аполлонівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

Гармаш Харлампій Антонович, 
68 р., українець, член колгоспу, 
18.05.1933 р., від старості
Кибенко Василь Макарович, 
62 р., українець, на утриманні 
члена колгоспу, 15.05.1933 р., 
від старості
Лазоренко Надія Павлівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
12.04.1933 р., від віспи

Лукаренко Килина Калеників-
на, 83 р., українка, на утриманні 
члена колгоспу, 01.05.1933 р., 
причину смерті не вказано

Лукаренко Онисій Михайло-
вич, 80 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
02.05.1933 р., причину смерті 
не вказано

Миненко Килина Самсонівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
11.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Монастирський Матвій Ге-
расимович, 81 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
22.05.1933 р., від старості
Шийка Микола Свиридонович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 01.04.1933 р., від віспи
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Біда Марія та четверо дітей, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Боханченко Михайло та троє 
дітей, 1888 р. н., 1933 р., від го-
лоду
Боханченко Сава, вік невідомий, 
1933 р., від голоду

Вовк Степанида та дванадцяте-
ро дітей, вік невідомий, 1932 р., 
від голоду
Конон (мати, батько, четверо 
дітей), вік невідомий, 1933 р., 
від голоду
Коцько Микола, вік невідомий, 
1933 р., від голоду

Орел Іван Гнатович та двоє ді-
тей, вік невідомий, 1932 р., від го-
лоду
Охмат Микита та двоє дітей, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Тарасенко Андрій, вік невідомий, 
1932 р., від голоду

Великобучківська сільська рада

село Великі Бучки
Мартиролог укладений зі слів мешканця села Боханченка П. М.

Ворошилівська сільська рада 
(нині не існує)

село Ворошилівка (нині не існує)
(на 1932–1933 рр. Ворошилівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

Дар-Надеждинська сільська рада

село Максимівка
(на 1932–1933 рр. Максимівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

Говтва Іван Дмитрович, 10 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 29.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Заколодна Марфа Петрівна, 
1 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 22.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Заколодний Микола Петро-
вич, 4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 28.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

[Карташин] Кирило Терентійо-
вич, 20 р., українець, член колгос-
пу, 01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кищенко Ганна Максимівна, 
2 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 23.09.1933 р., причину 
смерті не вказано
Комісар Олексій Савич, 9 днів, 
українець, дитина члена колгос-
пу, 11.09.1933 р., причину смерті 
не вказано

Чорногор Ганна Савеліївна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Яковченко Марія Іванівна, 
18 р., українка, член колгоспу, 
11.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Яковченко Оксана Андріївна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
17.09.1933 р., причину смерті 
не вказано

Корнєв Гнат Григорович, 
42 р., росіянин, член колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корнєв Іван Гнатович, 6 р., ро-
сіянин, дитина члена колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корнєв Микола Гнатович, 2 р., 
росіянин, дитина члена колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корнєва Марія Гнатівна, 4 р., 
росіянка, дитина члена колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано

Кравченко Володимир Макси-
мович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 02.10.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кучерявенко Катерина Яківна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Литвин Лукія Тихонівна, 
19 р., українка, член колгоспу, 
30.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Назарова Одарка Максимівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано

Олійник Петро Якович, 17 р., 
українець, член колгоспу, 
30.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Олійник Степан Якович, 
19 р., українець, член колгоспу, 
30.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семенець Віра Прокопівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
02.10.1933 р., причину смерті 
не вказано
Семенець Олександра, 
63 р., українка, член колгоспу, 
30.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Дубовогрядська сільська рада

село Дубові Гряди
Мартиролог укладений на підставі свідчень односельців Бабенко В. Н., Гнатенко В. К., Грабель М., Дерепко М. М., Литвишка Т. О., 

Луценко А. С., Нечая П. І., Нечай О. Я., Нечая К. В., Нечая О. М., Ржавської Н., Супрун Є. В., Супрун О.

Лебедівська сільська рада

село Лебедівка
Мартиролог укладений на підставі свідчень Дацун Г. Ю., Іващенко О. Г., Лобач Г. А., Орищенко О. М., Шолудько Є. Т.

Андрущенко Василь Іванович, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду
Андрущенко Іван Іванович, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Андрущенко Сергій Іванович, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду
Бабенко Меланія, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Василенко Андрій, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Василенко Євдокія, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Василенко Олексій, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Гнатенко Петро, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Гнатенко Федір, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Дейна Вустя, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Дерепко Іван, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Дерепко Катя, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Дерепко Мишко, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Дерепко Петро Семенович, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Дерепко Семен Іванович, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Дерепко Хима Семенівна, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Дерепко, вік не вказано, 1932 р., 
від голоду
Дерепко Яків, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Дрюк Петро Ілліч, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Дрюк Поліна Іллівна, вік не вка-
зано, 1933 р., від голоду
Дрюк Харитина Іллівна, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Йошенко Микола, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Кваша Варвара, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Кваша Іван Іванович, вік не вка-
зано, 1933 р., від голоду
Келембет Василь, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Келембет Данило, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Келембет Одарка, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Клуніченко Тарас, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду
Коваленко Сидір Дорофійович, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Конюх Оксана Тарасівна, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Коробка Гнат, 1920 р. н., 1933 р., 
від голоду
Кошіль Олексій, 1914 р. н., 
1933 р., від голоду
Лубенець Костянтин Лукич, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Лубенець Федора Аврамівна, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду
Небога Єфросинія Сидорівна, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду
Небога Марина, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Небога Свиридон Сидорович, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду
Нечай Андрій, вік не вказано, 
1932 р., від голоду

Нечай Данило Микитович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Нечай Марфа Марківна, вік 
не вказано, 1932 р., від голоду
Нечай Поліна, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Овчаренко Оксана, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Овчаренко Семен, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Овчаренко Яків, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Павелко Іван Давидович 
та діти: Іван, Григорій, Надія, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Папуша Олексій, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Петрунь Микола, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Сім’я Мишенків, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Скрипник Іван, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Скрипник Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Супрун Марія, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Супрун Федір, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Терешко, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шевченко Параска, вік не вказа-
но, 1932 р., від голоду
Шкребець Оксана, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду
Яресько Параска, вік не вказано, 
1932 р., від голоду
Яресько Поліна, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Бондаренко Яків Архипович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Журба Селівестр Климович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Іващенко Данило Андрійович, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду

Кривега Платон Іванович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Лобач Антон Федорович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Лобач Кирило Антонович, 
1916 р. н., 1933 р., від голоду

Лобач Петро Антонович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Орищенко Микита Іванович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Парфентієв Григорій Ілліч, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
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Парфентієв Йосип Макси-
мович, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Півень Ваня (Федорович), 
1927 р. н., 1933 р., від голоду

Півень Катя (Федорівна), 
1925 р. н., 1933 р., від голоду

Півень Яків Андрійович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду

Шолудько Терентій Тимофі-
йович, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Лигівська сільська рада

село Лигівка
(на 1932–1933 рр. Лигівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.) та свідчень Винника Миколи Митрофановича.

Багаточернещинська сільська рада

село Багата Чернещина
Мартиролог укладений на підставі матеріалів, зібраних Сахновщинським музеєм

Випна Іван Петрович, 58 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.03.1933 р., від виснаження ор-
ганізму
Зерній Олексій Іванович, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Зерній Прокіп, вік невідомий, 
1933 р., від голоду
Ковалик Никифор, вік невідо-
мий, 1933 р., від голоду
Лійко Омелян Терентійович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.02.1933 р., від старості

Олійник Іван Степанович, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Олійник Костянтин Степанович, 
вік невідомий, 1933 р., від голоду
Олійник Раїса Артемівна, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Півтораус Юхимія Якимівна, 
27 р., українка, член колгоспу, 
19.02.1933 р., втопилася в колодязі
Тепляк Орина, 90 р., українка, 
на утриманні селянина-одно-
осібника, 27.02.1933 р., від ста-
рості

Черкас Василь Артемович, вік 
невідомий, 1932 р., від голоду
Шамрай Марія Федорівна, вік 
невідомий, 1933 р., від голоду
Шарлай Прокіп Федорович, вік 
невідомий, 1932 р., від голоду
Шарлай Ганна Федорівна, вік 
невідомий, 1932 р., від голоду

Береза Марфа, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Береза Петро, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Береза, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Беших, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Білашенко Дмитро, сім’я  
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Білашенко, сім’я з двох осіб,  
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Білашенко, Митрофан, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Білашенко, сім’я з п’яти осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Бондаренко Дмитро, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Бородавка, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Бровченко Максим, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Бугайко Григорій, сім’я з п’я-
ти осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Буря Андрій, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Буря Ганна, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Буря Іван, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Буря Олена, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Варченко Самсон, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Васько Василь, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Вовнянко, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Волошин Григорій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Волошин Захарій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Волошин Іван, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Волошин Микита, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Волошин Мусій, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Волошка, сім’я з чотирьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Гавриленко, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Гавришенко Аліфон, сім’я 
з семи осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Гавришенко Марко, сім’я 
з восьми осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Галяпа Микола, сім’я з шести 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Галяпа Тимофій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Гнатика, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Головенко Іван, сім’я з п’я-
ти осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Гончар, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Горжій Лука, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
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Горький Максим, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Грицай Іван, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Гриценко Іван, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Гузі, сім’я з чотирьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Гузь Герасим, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Гузь Іван, сім’я з чотирьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Дем’ян Лазарович, сім’я  
з чотирьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Довгополі, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Довженко Іван, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Довженко Никифор, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Дубина Олексій, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Жигир Павло, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Жигир, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Зажернянський Степан, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Затернянська Одарка, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Зікора Григорій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Зіма, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Зінці, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Золотопуп, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Іващенко Пелагія, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Іващенко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Іващенко, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Ігнатенко, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду

Ільчиха, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Калюжний, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Капитоненко Василь, вік не вка-
зано, 1933 р., від голоду
Капуста, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Касір, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Кізка Олександр, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кіндрати, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Кіріченко Олена, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Антон, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Іван, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Кузьма, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Омелько, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Свирид, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кобець Юхим, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Ковалі, сім’я з чотирьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Коломієць Костянтин, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Кондренко, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Коростявець Євдокія, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Коростявець Михайло, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Котко, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Кравченко Антон, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Кравченко Марія, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кропивка Михайло, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Кропивка, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Кросенко Федот, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Кубрак, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Курка Мар’яна, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Кухаренко, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Леська, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Лисенко Семен, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Лінник Кирило, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Лінник Явдоха, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Лога, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Люлька Онопрій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Маросій, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Мартусь, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Мартусь Санька, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Мартусь Явдоха, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Мартусь, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Мастейка, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Мацко Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Мацко Петро, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Мацько, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Миколина, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Мищенко, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Мовчан Ілля, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Мовчан Корній, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
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Мовчан Трохим, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Мовчан Христина, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Мовчан, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Назаренко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Найденко Мирон, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Оксентієнко, сім’я з п’яти осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Паламаренко Аврам, сім’я 
з двох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Паламаренко Аврам, сім’я 
з чотирьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Паламаренко Петро, вік не вка-
зано, 1933 р., від голоду
Паламаренко Степан, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Паламаренко Трохим, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Паламаренко Фросина, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Палій, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Пальчик Свирид, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Панасенко Петро, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Панасенко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Панасенко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Перекупна, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Петренко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Печінки, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Пилипенко Варивон, сім’я 
з семи осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Пилипенко Василь та двоє 
дітей, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Пилипенко Григорій, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Пилипенко Данило, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Пилипенко Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Пилипенко Лука, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Пилипенко, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Полікарпи, сім’я з шести осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Прохожан, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Ревиха, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Рис, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Рой Остап, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Рой Павло, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Рой Петро, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Романенко Костянтин, сім’я 
з чотирьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Рудай Данило, сім’я з шести 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Рудай, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Рябуха Іван, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Рябуха Петро, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Рябуха Сергій, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Самодин Микола, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Селена Палагія, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Селена Хівря, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Сила Петро, сім’я з п’яти осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Симін, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Скубрій Остап, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Скубрій, сім’я з п’яти осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду

Слизька, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Сокирна, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Сологуб Григорій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Сохар Кузьма, сім’я з трьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Таранець, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тараніченко Іван, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тараніченко Мирон, сім’я з п’я-
ти осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тараніченко, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Тарасенко, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Татарка Оксана, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тертишна, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Тертишний, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Тимченко Єлисей, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тимченко Іван, сім’я з п’яти 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Тимченко Костянтин, сім’я 
з семи осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Точка Андрій, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Точка Антон, сім’я з чотирьох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Точка Сидір, сім’я з шести осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Троцькі, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Фатиха, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Фат, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Фат, сім’я з чотирьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Філоненко Федір, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
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Філоненко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Хомич Ілля, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Хомич, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Цибуля Федосій, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Циганюк П., сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Чередниченко, сім’я з п’яти 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Черкас Андрій, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Черниш Костянтин, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду

Черняк Григорій, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Черняк Іван, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Черняк Полікарп, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Черняк Юхим, сім’я з двох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Чорнобривець, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Чорнобривець Василь, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Чорнобривець Павло, сім’я 
з п’яти осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Чорнобривець Петро, сім’я 
з трьох осіб, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Шаповал, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шарафан Антон, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шарафан Олексій, сім’я з ше-
сти осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шкуринда, сім’я з трьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Штанько, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Яремко, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

село Малі Бучки
Мартиролог укладений на підставі матеріалів, зібраних Сахновщинським музеєм

Новоолександрівська сільська рада

село Новоолександрівка
Мартиролог укладений на підставі свідчень Ведмідської В. М. 

село Новодмитрівка
Мартиролог укладений на підставі свідчень, зібраних учнями Новодмитрівської загальноосвітньої школи

Гадяцький, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Гармаш Охрім, сім’я з п’яти 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Гармаш Прокіп, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Головня, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Жигир, сім’я з чотирьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Кобець Сергій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Махтей Григорій, сім’я з двох 
осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Новицький Яків, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Овчаренко, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Плахтій, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Пудло, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Руденко Савка, сім’я з чоти-
рьох осіб, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Семенки, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Соломка, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Сохар, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Стовба Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Телятник, сім’я з трьох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Тепляк, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Цибуля, сім’я з чотирьох осіб, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Цокур, сім’я з двох осіб, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Цопа, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шилиха Ганна, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Шпортько, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Щурій, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Кравченко Олексій, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду
Нагорна Євдокія, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Нагорна Олександра Омелянів-
на, 1893 р. н., 1933 р., від голоду
Нагорна Поліна Михайлівна, 
1927 р. н., 1933 р., від голоду

Нагорний Яків Кіндратович, вік 

не вказано, 1933 р., від голоду

Ємець Андрій Петрович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Ємець Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Ємець Олександр Петрович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду

Ємець Яків Петрович, вік не вка-
зано, 1932 р., від голоду
Пугачов Леонід, 1850 р. н., 
1933 р., від голоду
Пугачов Олександр Васильо-
вич, 1923 р. н., 1933 р., від голоду

Пугачов Полікарп Леонідович, 
1895 р. н., 1932 р., від голоду
Пугачова Надія Одеонівна, 
1901 р. н., 1933 р., від голоду
Ціпченко Сава, 1901 р. н., 
1933 р., від голоду
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Новочернещинська сільська рада
село Костянтинівка

(на 1932–1933 рр. Новочернещинська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану (Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, 
справа № 7 за 1932 р.) та зі слів односельців Боханченка П. М., Бур’ян Л. П., Бур’яна Г. С., Гордєєва Н. А., Куроп’ятник Є.,  

Падалки П. М., Савицької І. Я., Сидорова Н. Г. та свідчень, зібраних учнями Костянтинівської загальноосвітньої школи.

Огіївська сільська рада

село Огіївка та хутір Шевченко
(на 1932–1933 рр. Огіївська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

село Тернуватка
(на 1932–1933 рр. хутір Санжаро-Тернуватка Санжаро-Тернуватської сільської ради)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1932 і 1933 рр.).

Анісімов, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Базай, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Базарний Герасим, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду
Білик Іван, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Васальський, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Гладкий Микола, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Глущенко Антон Якович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Глущенко Віра Яківна, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Глущенко Григорій Якович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Глущенко Яків, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Журавель, вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Кибкало О., вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Кобець Петро Єгорович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
15.02.1932 р., причину смерті 
не вказано
Кривонос Микола Петрович, вік 
не вказано, 1933 р., від голоду
Кривонос Олександр Петрович, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Курка Костянтин, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Леус Дмитро, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Леус, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Луценко А., вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Макарко, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Маслій, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду

Маслов Федір, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Міповський, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Нов М., вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Орлов, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Пирлик Олена, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Редька Антон, вік не вказано, 
1933 р., від голоду
Статніченко Антон, вік не вказа-
но, 1933 р., від голоду
Статніченко Марія Федорівна, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Чернов, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Шамин, вік не вказано, 1933 р., 
від голоду
Щутенко А., вік не вказано, 
1933 р., від голоду

Герасименко Григорій Лукич, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 18.10.1933 р., від дитячої 
хвороби

Прудкий Олексій Степанович, 
1 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 17.12.1933 р., від дитячої 
хвороби

Бібік Михайло, по батькові 
нерозбірливо, 29 р., українець, 
член колгоспу, 04.04.1932 р., 
від туберкульозу
Білий Микола Андрійо-
вич, 8 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
02.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білий Павло Іванович, 19 р., 
українець, член колгоспу, 
11.04.1933 р., від запалення ле-
генів

Бублій Олександр Сидорович, 
4 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 03.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Бублій Сидір, по батькові 
нерозбірливо, 57 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
30.12.1932 р., від старості
Варава Софія Павлівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
02.10.1932 р., від запалення ле-
генів

Васюта Василь Михайло-
вич, 2 р., українець, дитина, 
25.10.1932 р., від запалення ле-
генів
Головотенко Зінаїда Парфи-
лівна, 8 міс., українка, дитина, 
17.05.1932 р., від запалення 
шлунка
Голокіз Ілля Федорович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.03.1933 р., від запа-
лення легенів
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Голокіз Федір Павлович, 38 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гончар Андрій Григорович, 2 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
12.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Гроз Явдоха Артемівна, 
83 р., українка, член колгоспу, 
11.03.1933 р., від старості
Дейнека Федір Никифорович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
16.03.1932 р., від старості
Демиденко Іван Пилипович, 
11 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Демиденко Максим Антонович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
03.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Демиденко Микола Максимо-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 22.09.1932 р., від не-
щасного випадку
Діхтяр Надія Кирилівна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.05.1932 р., від старості
Діхтяр Степан Корнійович, 
80 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.05.1932 р., від старо-
сті
Дорошенко Герасим Тихоно-
вич, 20 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
23.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Дорошенко Тихін Корнійович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 24.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Дорошенко Яким Тихоно-
вич, 33 р., українець, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
04.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зігунова Марфа Степанівна, 
42 р., українка, член колгоспу, 
23.02.1932 р., від ревматизму
Іванисенко Антон Антонович, 
8 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 27.04.1933 р., 
від запалення легенів
Іванисенко Михайло Іванович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.03.1933 р., від запален-
ня легенів

Іванисенко Федір Михайлович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 21.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Каракуця Мотрона Василівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
16.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кибкало Варвара Демидівна, 
36 р., українка, член колгоспу, 
13.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кибкало Григорій Демидович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Кибкало Олександра, вік не вка-
зано, українка, дитина члена 
колгоспу, 16.03.1932 р., від скар-
латини
Кибкало Олена Дмитрівна, 
40 р., українка, член колгоспу, 
19.05.1932 р., від розриву серця
Климань Ганна Луківна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 04.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Котенко Іван Данилович, 37 р., 
українець, робітник, 02.04.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мануйло Єфросинія Іванівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, серпень 1932 р., від ма-
лярії
Мехедько Давид Андрійович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Островерх Павло Михайлович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
08.03.1933 р., від старості
Павелко Ганна Кіндратівна, 
80 р., українка, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
24.04.1933 р., причину смерті 
не вказано
Павленко Анастасія Єгорівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 30.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Палаш Анастасія Антонів-
на, 82 р., українка, на утри-
манні селянина-одно осібника, 
25.03.1933 р., від старості
Панаш Володимир Гаврилович, 
3 дні, українець, дитина селянина-
одно осібника, 18.03.1932 р., при-
чину смерті не вказано

Паращенко Катерина Лев-
ківна, 2 р., українка, дитина, 
13.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Половко Микола Григорович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 04.03.1933 р., від запален-
ня легенів
Проскурня Олександра Кузь-
мівна, 3 р., українка, дитина 
члена колгоспу, 09.01.1932 р., 
від дифтериту
Рубан Олександра Михайлів-
на, 1 міс., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.07.1932 р., причину 
смерті не вказано
Рублевський Михайло Петро-
вич, 7 міс., українець, дитина чле-
на колгоспу, 06.05.1933 р., від за-
палення легенів
Сангол Василь Маркович, 10 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 11.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сангол Марко Григорович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 06.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сангол Мотрона Марківна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 17.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сангол Олександра Марківна, 
5 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 19.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Сангол Ольга Марківна, 2 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 06.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сипітий Василь Андрійович, 
15 р., українець, на утриман-
ні селянина-одно осібника, 
17.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Ситник Ганна Яківна, 2 р., укра-
їнка, дитина члена колгоспу, 
02.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Ситник Григорій Якович, 4 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
06.02.1933 р., від запалення ле-
генів
Ситник Петро Якович, 6 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 17.04.1933 р., від запа-
лення легенів
Ситник Яків Демидович, 39 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.04.1933 р., від запалення ле-
генів
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Олійниківська сільська рада

село Новомихайлівка та Олійники
(на 1932–1933 рр. Михайлівська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану (Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, 
справа № 7 за 1933 р.) та зі слів односельців Денисенко Г. І., Забари М. Д., Кутицької М. Т., Лисенко М. Г., Стриженко Р. П.,  

Трапізарової Г. Т.

село Мар’ївка
Мартиролог укладений на підставі свідчень Греш А. Я., Греш П. Є.

Тавежнянська сільська рада

село Тавежня
(на 1932–1933 рр. Тавежнянська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 11, справа № 7 за 1933 р.).

Сич Анастасія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
15.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сич Олексій Іванович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 10.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сич Федір Іванович, 52 р., 
українець, член колгоспу, 
27.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сіра Одарка, 70 р., українка, 
на утриманні члена колгоспу, 
29.03.1933 р., від старості
Сіроган Іван Савич, 36 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
21.03.1933 р., від правця
Сосіденко Ганна Власівна, 
65 р., українка, член колгоспу, 
17.05.1932 р., від слабкості
Сосіденко Григорій Тихонович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
13.01.1932 р., від сухот
Сосіденко Тихін Митрофано-
вич, 65 р., українець, член колгос-
пу, 14.12.1932 р., від старості

Стрельниченко Марко Володи-
мирович, 21 р., українець, член 
колгоспу, 20.03.1933 р., від запа-
лення легенів
Стрельниченко Михайло Во-
лодимирович, 34 р., українець, 
член колгоспу, 21.04.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Стрельниченко Мотрона Воло-
димирівна, 18 р., українка, член 
колгоспу, 12.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стрельниченко Одарка Воло-
димирівна, 28 р., українка, член 
колгоспу, 17.03.1933 р., від запа-
лення легенів
Стрельниченко Ольга Петрівна, 
69 р., українка, на утриманні члена 
колгоспу, 29.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Стрельниченко Петро Воло-
димирович, 14 р., українець, 
на утриманні члена колгоспу, 
23.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Сушко Артем Сергійович, 88 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
22.09.1932 р., від старості

Трембач Анатолій Іванович, 
8 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 12.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ушан Наталія Іванівна, 9 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.05.1933 р., причину 
смерті не вказано
Харченко Лука Михайлович, 
23 р., українець, селянин-одно-
осібник, 02.05.1932 р., причину 
смерті не вказано
Чабанчук Костянтин Павлович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., причину 
смерті не вказано
Черниш Валентин Єрмолайо-
вич, 2 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 31.03.1933 р., від грипу
Шпортук Соломія Петрівна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 21.04.1932 р., від ста-
рості
Щербина Григорій Пилипович, 
69 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1932 р., причину смерті 
не вказано

Босенко Іван Єгорович, вік 
не вказано,1933 р., від голоду

Босенко Марія Павлівна, вік 
не вказано, 1933 р.. від голоду

Денисенко Василь Сергійович, 
1931 р. н., 1933 р., від голоду

Денисенко Демид Григорович, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду

Денисенко Сергій Демидович, 
1913 р. н.,1933р., від голоду

Журавська Ліпатра Денисівна, 
1878 р. н., 1932 р., від голоду

Журавський Іван Мусійович, 
1875 р. н., 1933 р., від голоду

Корнієнко Панько Васильович, 
1903 р. н., 1933 р., від голоду

Красношапка Василь Семено-
вич, 1 р., українець, дитина селя-
нина-одно осібника, 06.01.1933 р., 
причину смерті не вказано
Цибульник Устина Олексіївна, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду
Шевченко Марія Дмитрівна, вік 
не вказано, 1933р., від голоду
Шевченко Петро Дмитрович, 
вік не вказано, 1932 р., від голоду

Тищенко Іван Єпіфанович, 
1916 р. н., 1933 р., від голоду

Тищенко Парфентій Антонович, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду

Ювченко Омелян Трохимович, 
вік не вказано, 1933 р., від голоду

Лоренц Данило Якович, 
56 р., німець, член колгоспу, 
01.11.1933 р., від туберкульозу
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Андрус Аврам Никифорович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.04.1933 р., від висна-
ження
Андрус Микола Аврамо-
вич, 10 р., українець, дитина, 
19.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Андрус Онисія Василівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Андрус Павло Аврамович, 7 р., 
українець, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Байбак Кузьма Олексійович, 
43 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Байбак Микола Семенович, 
2 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 1933 р., від недокрів’я
Байбак Яків Омелянович, 
56 р., українець, член колгоспу, 
02.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Байдалімов Броніслав Павло-
вич, 2 міс., українець, дитина, 
[04].06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Балабай Мавра Іванівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Балабай Михайло Тихонович, 
12 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 30.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Балабай Петро Тихонович, 7 р., 
українець, дитина, 30.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Безпала Віра, 9 р., українка, ди-
тина, 10.07.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Безпала Ольга Йосипівна, 
77 р., українка, член колгоспу, 
31.05.1933 р., від безбілкового 
набряку

Безпала Поліна Гаврилівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
10.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Безпала Софія Омелянів-
на, 5 р., українка, дитина, 
05.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Безпалий Федір Григорович, 
1 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 15.08.1933 р., 
від загального виснаження та не-
докрів’я
Бистрицький Федір Петрович, 
18 р., українець, член колгоспу, 
17.09.1933 р., від запалення моз-
ку
Бичкова Катерина Павлівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
14.12.1933 р., від старості
Білоконь Микола Петрович, 
3 р., українець, дитина, 1933 р., 
від запалення нирок
Білоконь Пелагія Олексіївна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 1933 р., від старечої 
слабкості
Білоус Ганна Іванівна, 3 р., 
українка, дитина, 31.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Білоус Григорій Степанович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
24. [09].1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоус Дмитро Омеляно-
вич, 6 р., українець, дитина, 
07.05.1933 р., від туберкульозу 
легенів
Білоус Макар Степанович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Білоус Марія Андріївна, 1 р., 
українка, дитина, 26.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
Білоус Марія Яківна, 8 р., україн-
ка, дитина, 01.05.1933 р., від вис-
наження

Білоус Олександр [Омеляно-
вич], 2 р., українець, дитина, 
29.05.1933 р., причину смерті 
не вказано
Білоус Олексій Макарович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Білоус Олена [Яківна], 57 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
19.05.1933 р., повісилася
Бічкань Євдокія Андріївна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 24.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Бойко Парасковія Олександрів-
на, 39 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Бороденко Марія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
01.12.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бражник Ганна Никанорівна, 
1 р., українка, дитина селянина-
одно осібника, 31.03.1933 р., при-
чину смерті не вказано
Бражник Микола Петрович, 
76 р., українець, член колгоспу, 
29.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бражник Никанор Никаноро-
вич, 41 р., українець, селянин-
одно осібник, 07.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бугай Ганна Василівна, 
48 р., українка, член колгоспу, 
28.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бугай Іван Ілліч, 21 р., українець, 
член колгоспу, 02.08.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бугай Іван Никифорович, 8 р., 
українець, дитина, 30.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бугай Меланія Павлівна, 75 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
02.06.1933 р., від старечого ма-
разму

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Василенківська сільська рада

село Василенкове
(на 1932–1933 рр. Василенківська сільська рада)

Мартиролог укладений на підставі Книг актів реєстрації цивільного стану  
(Державний архів Харківської області, фонд Р-6531, опис 8, справа № 7 за 1932 р., справа № 13 за 1933 р.).
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Бугайов Василь Полікарпо-
вич, 3 р., українець, дитина, 
09.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бугайов Федір Купріянович, 
87 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., від старе-
чої слабкості
Бугайов Яків Полікарпович, 4 р., 
українець, дитина, 08.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Анастасія Григорівна, 
40 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Бурма Василь Васильович, 
67 р., українець, соцстан не вказа-
но, 27.04.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Василь Іванович, 1 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
15.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Ганна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 30.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Григорій Іванович, 6 р., 
українець, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Дем’ян Архипович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Дмитро Іванович, 10 р., 
українець, дитина, 07.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Євдокія Петрівна, 5 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 22.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Бурма Зінаїда Іванівна, 12 р., 
українка, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Іван Мусійович, 27 р., 
українець, член колгоспу, 
14.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Іван Павлович, 39 р., 
українець, соцстан не вказано, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Катерина Йосипівна, 
31 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Бурма Лідія Іванівна, 1 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
06.03.1933 р., причину смерті 
не вказано

Бурма Микола Іванович, 4 р., 
українець, дитина, 11.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Бурма Михайло Васильович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
04.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Бурма Олександр Якович, 20 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
12.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Онисія Іванівна, 72 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
09.05.1933 р., від старості
Бурма Петро Васильович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
02.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Сергій Опанасович, 
67 р., українець, член колгоспу, 
16.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Бурма Тетяна Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 1933 р., від без-
білкового набряку
Василенко Гнат Іванович, 65 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
01.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Василенко Йосип Кіндратович, 
72 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від старечого вис-
наження
Василенко Іван Васильо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
19.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Василенко Костянтин Іванович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 1933 р., від вади серця
Василенко Марія Іванівна, 40 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
24.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Василенко Михайло Микола-
йович, 3 р., українець, дитина, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Василенко Олександр Вариво-
нович, 10 р., українець, дитина, 
19.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Василенко Тетяна Трохимівна, 
69 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 09.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Василенко Федір Костянтино-
вич, 41 р., українець, селянин-
одно осібник, 04.05.1933 р., 
від безбілкового набряку

Василенко Яків Варивоно-
вич, 5 р., українець, дитина, 
19.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Вирвихвіст Меланія Кіндра-
тівна, 3 р., українець, дитина, 
15.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Вирвихвіст Павло Максимович, 
66 р., українець, член колгоспу, 
30.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Вирвихвіст Тетяна Олексіївна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Гапочка Ганна Іванівна, 4 р., 
українка, дитина, 09.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Гапочка Євдокія Сергіївна, 
35 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Гапочка Михайло Романович, 
53 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Гапочка Федір Іванович, 15 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 27.04.1933 р., від висна-
ження
Герман Варвара Сергіївна, 4 р., 
українка, дитина, 16.04.1933 р., 
від виснаження
Герман Віктор Миколайович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.04.1933 р., від висна-
ження
Герман Дмитро Іванович, 11 р., 
українець, дитина, 05.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Герман Зінаїда Іванівна, 10 днів, 
українка, дитина члена колгоспу, 
30.08.1933 р., від слабкості
Герман Іван Павлович, 7 р., 
українець, дитина, 07.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Герман Іван Федорович, 37 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
05.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Герман Лідія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 13.04.1933 р., 
від кишкового розладу
Герман Наталія Петрівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
24.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
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Герман Павло Дем’янович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 17.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Герман Федір Никифорович, 
75 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.04.1933 р., від вади 
серця
Герман Юхимія Трохимівна, 
70 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Головень Ганна Харито-
нівна, 5 р., українка, дитина, 
27.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Головень Євдокія Харито-
нівна, 2 р., українка, дитина, 
27.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Головень Іван Семено-
вич, 9 міс., українець, дити-
на селянина-одно осібника, 
25.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Головень Ірина Іванівна, 62 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
05.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Головень Кирило [Онисимо-
вич], 65 р., українець, селянин-
одно осібник, 26.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Головень Пелагія Харитонівна, 
7 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 27.06.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Гончарова Мавра Леонтіївна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.04.1933 р., від без-
білкового набряку
Гриценко Кирило Якович, 45 р. 
(47 р.), українець, член колгос-
пу, 02.05.1933 р. (15.06.1933 р.), 
від безбілкового набряку
Грищенко Петро Семено-
вич, 7 р., українець, дитина, 
28.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Груньська Віра Юхимівна, 1 р., 
українка, дитина, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Груньська Орина Гнатівна, 26 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
10.09.1933 р., від запалення ни-
рок
Груньський Гнат Олексійович, 
59 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.09.1933 р., від запа-
лення нирок

Груньський Степан Михай-
лович, 8 р., українець, дитина, 
14.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Груньський Юхим Михайлович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гужва Василь Федорович, 7 р., 
українець, дитина, 28.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Гужва Іван Федорович, 11 р., 
українець, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Гужва Марія Федорівна, 3 р., 
українка, дитина, 04.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Гужва Микола Федорович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 06.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Гужва Мотрона Федорів-
на, 12 р., українка, дитина, 
12.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Даниленко Віра Іллівна, вік 
не вказано, українка, селянка-
одно осібниця, 13.06.1933 р., 
від хвороби мозку
Даниленко Горпина Заха-
рівна, 9 р., українка, дитина, 
14.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Даниленко Юхимія, 100 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
01.04.1933 р., від старечої вади 
серця
Даниленко Марія Федорівна, 
55 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 10.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Даниленко Марфа Тимофіївна, 
75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 20.06.1933 р., від старе-
чого маразму
Даниленко Олександр Дмитро-
вич, 63 р., українець, селянин-
одно осібник, 23.04.1933 р., 
від безбілкового набряку
Деркач Віра Федорівна, 4 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 12.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Деркач Меланія Федорівна, 
60 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 01.05.1933 р., від вис-
наження
Деркач Михайло Андрійо-
вич, 1 р., українець, дитина, 
02.09.1933 р., від туберкульозу 
легенів

Деркач Ольга Федорівна, 13 р., 
українка, дитина, 01.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Деркач Софія Несторівна, 32 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
23.04.1933 р., від запалення ни-
рок
Єлисєєв Федір Тихонович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 18.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Журавель Олексій Маркович, 
51 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Зубко Григорій Трохимо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Зубко Григорій Трохимович, 
4 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубко Кіндрат Семенович, 
60 р., українець, селянин-одно-
осібник, 04.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Зубко Олександр Трохимович, 
1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Ісичко Петро Касянович, 42 р., 
українець, соцстан та причину 
смерті не вказано, 10.06.1933 р.
Калашник Василь Степанович, 
57 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.04.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Калашник Марія Лук’янівна, 
53 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 23.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Катречко Анастасія Михай-
лівна, 1 р., українка, дитина, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Катречко Ніна Михайлівна, 4 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кирилко, 70 р., украї-
нець, селянин-одно осібник, 
05.06.1933 р., причину смерті 
не вказано 
Кирилко Андрій Лук’янович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
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Кирилко Володимир Сергійо-
вич, 69 р., українець, селянин-
одно осібник, 03.04.1933 р., 
від вади серця
Кирилко Йосип Лук’янович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
10. [06].1933 р., від безбілкового 
набряку
Кирилко Іван Максимович, 5 р., 
українець, дитина, 01.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кирилко Іван Петрович, 2 р., 
українець, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Кирилко Максим Юхимович, 
46 р., українець, член колгоспу, 
27.04.1933 р., від виснаження
Кирилко Марина Максимівна, 
57 р., українка, член колгоспу, 
01.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Кирилко Марія Іллівна, 2 р., 
українка, дитина, 10.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Кирилко Микита Петрович, 3 р., 
українець, дитина, 07.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Кирилко Павло Якович, 23 р., 
українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Кирилко Петро Євдокимович, 
40 р., українець, селянин-одно-
осібник, 10.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Кирилко Федір Павлович, 2 міс., 
українець, дитина, 04.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Клименко Опанас Васильович, 
29 р., українка, член колгоспу, 
04.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Клименко Василь Мусійович, 
60 р., українець, член колгоспу, 
11.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Клименко Пелагія Петрівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Коваленко Ганна Леонтіїв-
на, 5 міс., українка, дитина, 
21.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Коваль Павлина Павлівна, 1 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 02.04.1933 р., причину 
смерті не вказано

Ковальов Левко Васильович, 
41 р., українець, робітник, 1933 р., 
причину смерті не вказано
Ковальова Лідія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 01.03.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Колій Антон Васильович, 
70 р., українець, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колій Варвара Василівна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колій Григорій Сергійович, 
55 р., українець, селянин-одно-
осібник, 09.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Колій Дмитро Єгорович, 3 р., 
українець, дитина, 10.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Колій Йосип Опанасович, 40 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
11.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колій Іван Кузьмич, 20 р., укра-
їнець, селянин-одно осібник, 
14.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колій Костянтин Макарович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
08.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Колій Марія Йосипівна, 6 р., 
українка, дитина, 26.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Колій Наталія Павлівна, 
62 р., українка, член колгоспу, 
10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Колій Олексій Йосипович, 4 р., 
українець, дитина, 27.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Колій Парасковія Павлівна, 
75 р., українка, член колгоспу, 
02.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Корольов Іван Ісакович, 23 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
10.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Криворучко Ганна Опанасівна, 
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.06.1933 р., від тубер-
кульозу легенів
Криворучко Данило Якимович, 
28 р., українець, член колгоспу, 
20.06.1933 р., від безбілкового 
набряку

Криворучко Марія Іванівна, 5 р., 
українка, дитина, 18.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Криворучко Марія Іванівна, 2 р., 
українка, дитина, 20.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Кузьмінов Анатолій Олексійо-
вич, 75 р., українець, селянин-
одно осібник, 02.05.1933 р., 
від старечої вади серця
Ларіонов Сергій Петрович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 28.05.1933 р., від старе-
чого маразму
Лисенко Дмитро Семено-
вич, 9 р., українець, дитина, 
02.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Лисенко Марія Мусіївна, 
80 р., українка, член колгоспу, 
02.08.1933 р., від старечої вади 
серця
Лисенко Меланія Давидівна, 
23 р., українка, член колгоспу, 
19.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Микола Єгорович, 1 р., 
українець, дитина, 08.08.1933 р., 
причину смерті не вказано
Лисенко Семен Микитович, 
50 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Лисенко Феодосій Васильович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.05.1933 р., від старо-
сті
Лозова Олена Михайлівна, 
65 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 27.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Лозовий Іван Васильович, 50 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мамон Андрій Михайлович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
05.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Мамон Віктор Якович, 6 р.,  
українець, дитина, 08.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Мамон Дмитро Михайло-
вич, 24 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
10.06.1933 р.
Мамон Марія Михайлівна, 
58 р., українка, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
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Мамон Марія Олександрів-
на, 7 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 06.01.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мамон Михайло Артемович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 27.04.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Мамон Мотрона Марківна, 
50 р., українка, соцстан не вказа-
но, 10.05.1933 р., від вади серця
Мамон Павло Григорович, 70 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
18.01.1933 р., від запалення ни-
рок
Мамон Пилип Васильович, 
85 р., українець, селянин-одно-
осібник, 12.05.1933 р., від старо-
сті
Мамон Поліна Олексан-
дрівна, 1 р., українка, дитина, 
31.01.1933 р., причину смерті 
не вказано
Марена Семен Данилович, 
53 р., українець, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Мащенко Петро Костянтино-
вич, 45 р., українець, селянин-
одно осібник, 27.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Миколаєнко Варвара [Проко-
півна], 40 р., українка, селянка-
одно осібниця, 27.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Миколаєнко Варвара [Трохи-
мівна], 40 р., українка, селянка-
одно осібниця, 27.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Миколаєнко Федір Григорович, 
20 р., українець, селянин-одно-
осібник, 25.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Мисюра Михайло Семенович, 
вік не вказано, українець, член 
колгоспу, 05.11.1933 р., причину 
смерті не вказано
Мовчан Марко Оксентійо-
вич, 16 р., українець, дитина, 
07.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Мормуль Іван Васильо-
вич, 11 р., українець, дитина, 
29.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Муховата Єлизавета Степанів-
на, 4 р., українка, дитина члена 
колгоспу, 25.03.1933 р., причину 
смерті не вказано

Муховата Марія Степанів-
на, 11 р., українка, дитина, 
28.03.1933 р., від [ентериту]
Муховатий Степан Степанович, 
14 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 21.03.1933 р., причину 
смерті не вказано
Несторенко Анастасія Іва-
нівна, 4 р., українка, дитина, 
05.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Несторенко Тимофій Петрович, 
32 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Нємцов Максим Матвійович, 
18 р., українець, селянин-одно-
осібник, 07.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Нємцова Лукія Матвіївна, 17 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
30.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Олійник Іван Олексійович, 2 р., 
українець, дитина, 26.05.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пащенко Борис Дем’янович, 
43 р., українець, член колгоспу, 
10.04.1933 р., від хвороби серця
Пащенко Борис Дем’янович, 
42 р., українець, член колгоспу, 
10.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пащенко Ганна Костянтинівна, 
3 р., українка, дитина члена кол-
госпу, 02.08.1933 р., від запален-
ня легенів
Пащенко Іван [Миколайо-
вич], 8 р., українець, дитина, 
18.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Пащенко Іван Кузьмич, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
23.03.1933 р., від запалення ле-
генів
Пащенко Лідія Миколаївна, 3 р., 
українка, дитина, 1933 р., від без-
білкового набряку
Пащенко Марія Петрівна, 1 р., 
українка, дитина, 04.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пащенко Ніна Петрівна, 5 р., 
українка, дитина, 13.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
Пікало Андрій Степанович, 
42 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Прасол Антон Дмитрович, 29 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Прасол Дмитро Якович, 57 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
1933 р., від вади серця
Прасол Онисія Лаврентіївна, 
50 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Приходько Векла Єфремівна, 
70 р., українка, член колгоспу, 
26.08.1933 р., від старості
Приходько Віра Іванівна, 8 р., 
українка, дитина, 01.09.1933 р., 
від запалення легенів
Приходько Іван Петрович, 1 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 02.09.1933 р., причину смерті 
не вказано
Приходько Марія Яківна, 1 р., 
українка, дитина, 30.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Приходько Марфа Олексіївна, 
64 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 30.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Приходько Матвій Іванович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 05.05.1933 р., від старе-
чої слабкості
Приходько Микола Юхимович, 
5 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 07.05.1933 р., від безбілко-
вого набряку
Приходько Михайло (Максим) 
Олександрович, 30 р., українець, 
член колгоспу, 15.08.1933 р., 
від запалення нирок
Приходько Михайло Іванович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 22.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Приходько Олександр Ісако-
вич, 55 р., українець, селянин-
одно осібник, 20.08.1933 р., від за-
палення нирок
Приходько Павло Ісакович, 
17 р., українець, член колгоспу, 
03.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Приходько Парасковія Олек-
сіївна, 5 міс., українка, дитина, 
22.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Приходько Парасковія Юхи-
мівна, 5 міс., українка, дитина, 
06.05.1933 р., від розладу харчу-
вання
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Приходько Петро Петрович, 
65 р., українець, селянин-одно-
осібник, 20.07.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Приходько Родіон Гаврилович, 
62 р., українець, член колгоспу, 
07.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Приходько Федір Олександро-
вич, 21 р., українець, селянин-
одно осібник, 07.09.1933 р., від за-
палення нирок
Приходько Юхим Ісакович, 
30 р., українець, член колгоспу, 
07.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Савченко Василь Карпо-
вич, 10 р., українець, дитина, 
30.06.1933 р., від загального вис-
наження організму
Савченко Леонтій Павлович, 
64 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Савченко Юхимія Іванівна, 
51 р., українка, член колгоспу, 
05.09.1933 р., від запалення ни-
рок
Садрицька Уляна Іванівна, 
47 р., українка, член колгоспу, 
13.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Садрицький Микола Іванович, 
57 р., українець, член колгоспу, 
12.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сапко Ганна Григорівна, 15 р., 
українка, дитина селянина-одно-
осібника, 07.08.1933 р., причину 
смерті не вказано
Сапко Іван Григорович, 17 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
17.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сердюк Олена Миколаївна, 
58 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.02.1933 р., від ста-
рості
Сердюк Парасковія Касянівна, 
41 р., українка, член колгоспу, 
01.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сулим Андрій Федорович, 54 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
20.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сулим Василь Андрійович, 
26 р., українець, селянин-одно-
осібник, 01.06.1933 р., причину 
смерті не вказано

Сулим Віра Гордіївна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
28.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сулим Марія Василівна, 65 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
03.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
Сулим Микола Вікторович, 1 р., 
українець, дитина, 01.06.1933 р., 
причину смерті не вказано
Сухомлин Андрій Федоро-
вич, 54 р., українець, соцстан 
та причину смерті не вказано, 
20.05.1933 р.
Сухомлин Єгор Йосипович, 
22 р., українець, селянин-одно-
осібник, 13.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Сухомлин Павло Йосипо-
вич, 12 р., українець, дитина, 
04.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Талашко Іван Павлович, 75 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.03.1933 р., причину смерті 
не вказано
Тимляк Володимир Павлович, 
2 міс., українець, дитина члена 
колгоспу, 01.02.1933 р., від запа-
лення легенів
Торохтій Петро Матвійович, 
16 р., українець, член колгоспу, 
26.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турок Захар Назарович, 53 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
28.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Турок Олександр Захарович, 
21 р., українець, член колгоспу, 
15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Віра Макарівна, 
20 р., українка, член колгоспу, 
28.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Євдокія Федорівна, 2 р., 
українка, дитина члена колгоспу, 
19.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Іван Васильович, 32 р., 
українець, робітник радгоспу, 
20.06.1933 р., причину смерті 
не вказано
Турчин Марія Іванівна, 10 р., 
українка, дитина, 25.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Турчин Михайло Олексійо-
вич, 4 р., українець, дитина, 
15.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Олексій Павлович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
16.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Петро Макарович, 16 р., 
українець, дитина члена колгоспу, 
08.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Турчин Федір Дмитрович, 
44 р., українець, член колгоспу, 
10.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Удовиченко Семен Григорович, 
30 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.12.1933 р., від тубер-
кульозу
Федоренко Михайло Гера-
симович, 9 р., українець, ди-
тина селянина-одно осібника, 
03.08.1933 р., від безбілкового 
набряку
[Федоров Василь Петро-
вич], 2 р., українець, дитина, 
[04].06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Федоров Герасим Степанович, 
41 р., українець, селянин-одно-
осібник, 26.04.1933 р., від висна-
ження
Федоров Степан Васильович, 
70 р., українець, селянин-одно-
осібник, 29.06.1933 р., від старе-
чої слабкості
Хуторянець Пилип Іванович, 
25 р., українець, селянин-одно-
осібник, 14.06.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Чічкань Василь Андрійович, 
3 р., українець, дитина селянина-
одно осібника, 28.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чічкань Василь Карпович, 27 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
06.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Чічкань Віктор Васильович, 3 р., 
українець, дитина, 28.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чічкань Ганна Василівна, 8 р., 
українка, дитина, 20.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чічкань Євдокія Андріївна, 5 р., 
українка, дитина, 29.07.1933 р., 
причину смерті не вказано
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Чічкань Євдокія Опанасівна, 
44 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 28.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Чічкань Іван Васильович, 1 р., 
українець, дитина, 28.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чічкань Наталія Карпівна, 1 р., 
українка, дитина, 29.06.1933 р., 
від безбілкового набряку
Чічкань Тетяна, 60 р., укра-
їнка, селянка-одно осібниця, 
13.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Чоломбитько Василь Семено-
вич, 1 р., українець, дитина члена 
колгоспу, 24.07.1933 р., від без-
білкового набряку
Чоломбитько Євдокія Прокопів-
на, 75 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 04.05.1933 р., від без-
білкового набряку
Чоломбитько Іван Єгоро-
вич, 6 р., українець, дитина, 
15.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Чоломбитько Іван Кирилович, 
50 р., українець, селянин-одно-
осібник, 19.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Чоломбитько Марія Іва-
нівна, 4 р., українка, дитина, 
08.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Чоломбитько Марія Пилипівна, 
50 р., українка, член колгоспу, 
04.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чоломбитько Микола Єго-
рович, 3 р., українець, дитина, 
22.08.1933 р., причину смерті 
не вказано
Чоломбитько Мотрона Мусіїв-
на, 34 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 25.06.1933 р., причину 
смерті не вказано
Чоломбитько Текля Костянти-
нівна, 50 р., українка, селянка-
одно осібниця, 17.06.1933 р., 
від безбілкового набряку

Чоломбитько Яким Петрович, 
24 р., українець, член колгоспу, 
05.07.1933 р., від безбілкового 
набряку
Шевченко Василь Максимович, 
3 р., українець, дитина члена кол-
госпу, 24.02.1933 р., від туберку-
льозу
Шевченко Володимир Макси-
мович, 1 р., українець, дитина 
члена колгоспу, 25.02.1933 р., 
від недокрів’я
Штанько Мотрона Миколаївна, 
89 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 12.05.1933 р., від ста-
рості
Штанько Павло Іванович, 
23 р., українець, член колгоспу, 
01.07.1933 р., причину смерті 
не вказано
Штих [Василь] Артемович, 
17 р., українець, селянин-одно-
осібник, 30.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Штих Анастасія Григорівна, 
27 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 15.06.1933 р., від без-
білкового набряку
Штих Ганна Григорівна, 45 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
08.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Григорій Іванович, 3 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 13.07.1933 р., причину 
смерті не вказано
Штих Давид Сергійович, 66 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
08.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Дмитро Григорович, 63 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
13.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Дмитро Миколайович, 
27 р., українець, селянин-одно-
осібник, 21.05.1933 р., від безбіл-
кового набряку
Штих Дмитро Павлович, 5 р., 
українець, дитина члена колгос-
пу, 10.06.1933 р., причину смерті 
не вказано

Штих Захар Якович, 23 р., 
українець, член колгоспу, 
12.06.1933 р., від туберкульозу
Штих Іван Павлович, 8 р., укра-
їнець, дитина члена колгоспу, 
04.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Марфа Петрівна, 50 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
28.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Микола Дмитрович, 7 р., 
українець, дитина, 11.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Штих Микола Іванович, 7 р., 
українець, дитина селянина-одно-
осібника, 16.08.1933 р., від тубер-
кульозу
Штих Михайло Дмитрович, вік 
не вказано, українець, селянин-
одно осібник, 11.05.1933 р., 
від безбілкового набряку
Штих Наум Миколайович, 60 р., 
українець, селянин-одно осібник, 
03.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Ольга Яківна, 43 р., укра-
їнка, член колгоспу, 19.09.1933 р., 
причину смерті не вказано
Штих Парасковія Артемів-
на, 8 р., українка, дитина, 
30.05.1933 р., від безбілкового 
набряку
Штих Федір Петрович, 3 р., 
українець, дитина, 18.07.1933 р., 
від безбілкового набряку
Штих Христина Корніївна, 
38 р., українка, член колгоспу, 
25.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Щирий Олексій Полікарпо-
вич, 2 р., українець, дитина, 
28.06.1933 р., від безбілкового 
набряку
Юрченко Надія Мусіївна, 80 р., 
українка, селянка-одно осібниця, 
25.04.1933 р., від старечої слаб-
кості
Явтиєнко Уляна Семенівна, 
77 р., українка, селянка-одно-
осібниця, 17.07.1933 р., від тубер-
кульозу

Аркадіївська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Герман М. П., Назарько Г. О., Олійника П. Т.

Балабай Єгор Федорович, 18 р., 
1933 р.
Бало Віра Микитівна, вік не вка-
зано, 1933 р.

Бало Клавдія Микитівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Бало Тимофій Микитович, вік 
не вказано, 1933 р.

Бичко Семен, 27 р., 1933 р.
Бобрусь Поліна, 43 р., 1933 р.
Борщ та сім’я 14 душ, вік не вка-
зано, 1933 р.
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Герман Євлампій Парамоно-
вич, 13 р., 1933 р.
Герман Порфир Парамонович, 
16 р., 1933 р.
Корх Анатолій Улянович, 19 р., 
1933 р.
Корх Андрій Степанович, 5 р., 
1933 р.
Корх Василь Романович, 17 р., 
1933 р.
Корх Денис Костянтинович, 
43 р., 1933 р.
Корх Мотрона, вік не вказано, 
1933 р.
Корх Нестор Данилович, 27 р., 
1933 р.

Корх Секлета, 1 р., 1933 р.
Корх Улян Михайлович, вік 
не вказано, 1933 р.
Корх Федот Денисович, 23 р., 
1933 р.
Кузьменко Катерина Йосипів-
на, 3 р., 1933 р.
Кузьменко Кирило, вік не вказа-
но, 1933 р.
Кузьменко Олексій Федотович, 
23 р., 1933 р.
Кузьменко Орина, вік не вказа-
но, 1933 р.
Кузьменко Семен Олексійович, 
вік не вказано, 1933 р.

Кузьменко Федот, вік не вказа-
но, 1933 р.
Назарько Мотрона Максимівна, 
вік не вказано, 1933 р.
Назарько Прокіп Максимович, 
21 р., 1933 р.
Назарько Федір Максимович, 
17 р., 1933 р.
Оленченко Олександр Костян-
тинович, 43 р., 1933 р.
Пупко Семен Миколайович, вік 
не вказано, 1933 р.
Пупко Софія Дем’янівна, 40 р., 
1933 р.
Резнік Максим Федотович, 
19 р., 1933 р.

Березівська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Бондаренко М. І., Горбенко Г. М., Зубенко Є. С., Козир Л. В.,  

Кохан Н. П., Нарожної А. М., Румянцевої К. П., Таран Р. І.

Безмятежненська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Новаченка В. П.

Бондаренко Віра Іванівна, 9 р., 
1933 р.
Бондаренко Іван Іванович, 8 р., 
1933 р.
Бондаренко Микита Іванович, 
12 р., 1933 р.
Бондаренко Микола Іванович, 
10 р., 1933 р.
Бондаренко Надія Іванівна, 
16 р., 1933 р.
Брунько Василина Павлівна, 
11 р., 1933 р.
Брунько Григорій Павлович, 
14 р., 1933 р.
Брунько Катерина Павлівна, 
13 р., 1933 р.
Брунько Петро Павлович, 18 р., 
1933 р.
Глушко Василь Володимиро-
вич, 8 р., 1933 р.
Глушко Володимир Савич, 
60 р., 1933 р.
Глушко Марія Петрівна, 58 р., 
1933 р.
Глушко Микола Семенович, 
9 р., 1933 р.
Глушко Олена Семенівна, 16 р., 
1933 р.

Глушко Петро Семенович, 12 р., 
1933 р.
Глушко Сава Семенович, 7 р., 
1933 р.
Глушко Олександра Семенівна, 
14 р., 1933 р.
Глушко Федір Володимирович, 
3 р., 1933 р.
Дегтярьов (Дехтярьов) Микита, 
2 р., 1933 р.
Дегтярьова (Дехтярьова) Лідія, 
40 р., 1933 р.
Деркач Василь Іванович, 12 р., 
1933 р.
Деркач Іван Пилипович, 50 р., 
1933 р.
Деркач Ольга Іванівна, 9 р., 
1933 р.
Деркач Петро Іванович, 15 р., 
1933 р.
Деркач Тетяна Іванівна, 7 р., 
1933 р.
Золоч Надія Іванівна, 20 р., 
1933 р.
Зубенко Марія Василівна, 48 р., 
1932 р.
Зубенко Степан Кирилович, 
50 р., 1932 р.

Крикуха Віктор Іванович, 1 р., 
1933 р.
Крикуха Іван Трохимович, 27 р., 
1933 р.
Крикуха Марія Трохимівна, 
25 р., 1933 р.
Крикуха Микола Іванович, 5 р., 
1933 р.
Крикуха Ольга Іванівна, 3 р., 
1933 р.
Крикуха Семен Іванович, 30 р., 
1933 р.
Педан Захар Пилипович, його 
дружина та дитина, 52 р., 
1933 р.
Повелиця Віра Іванівна, 5 р., 
1933 р.
Повелиця Микола Іванович, 
13 р., 1933 р.
Повелиця Надія Іванівна, 3 р., 
1933 р.
Повелиця Петро Іванович, 11 р., 
1933 р.
Стороженко Ганна Данилівна, 
15 р., 1932 р.
Стороженко Данило Панасо-
вич, 35 р., 1932 р.
Стороженко Марія Петрівна, 
32 р., 1932 р.

Аксеєнко Михайло, вік не вказа-
но, 1933 р.
Деркач Іван, вік не вказано, 
1933 р.
Дзякун (дружина), вік не вказа-
но, 1933 р.

Дзякун Пантелеймон, вік не вка-
зано, 1933 р.
Косяченко Савелій, вік не вказа-
но, 1933 р.
Уліщенко, троє дітей, вік не вка-
зано, 1933 р.

Уліщенко Тетяна, вік не вказано, 
1933 р.
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Безніс Андрій Гаврилович, вік 
не вказано, 1933 р.
Безніс Марія Гаврилівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Бичко Антон Карпович, 8 р., 
1933 р.
Бичко Іван Антонович, 40 р., 
1933 р.
Бичко Іван Карпович, вік не вка-
зано, 1933 р.
Бичко Клавдія, вік не вказано, 
1933 р.
Бичко Любов Антонівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Бичко Микола, вік не вказано, 
1933 р.
Бичко Микола Карпович та вся 
сім’я, вік не вказано, 1933 р.
Бичко, ім’я невідоме, Микола-
йович, 10 р., 1933 р.
Бичко, ім’я невідоме, Микола-
йович, 14 р., 1933 р.
Бичко, ім’я невідоме, Микола-
йович, 2 р., 1933 р.
Бичко, ім’я невідоме, Микола-
ївна, 12 р., 1933 р.
Бичко, ім’я невідоме, Микола-
ївна, 6 р., 1933 р.
Герман Григорій Фірсович, вік 
не вказано, 1933 р.
Грищенко Ігнат Антонович, вік 
не вказано, 1933 р.
Грищенко Лукія Харитонівна, 
вік не вказано, 1933 р.
Данильченко Василь Іванович, 
14 р., 1933 р.
Данильченко Іван Олександро-
вич, вік не вказано, 1933 р.
Данильченко Федір Іванович, 
6 р., 1933 р.

Думанов Борис Якович, вік 
не вказано, 1933 р.
Думанов Лука Михайлович, вік 
не вказано, 1933 р.
Думанова Яковія Андріївна, вік 
не вказано, 1933 р.
Ісичко Варивон, вік не вказано, 
1933 р.
Ісичко Савустян Михайлович, 
вік не вказано, 1933 р.
Ісичко Харитина Іванівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Карла Докія Степанівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Коломієць Мотрона, вік не вка-
зано, 1933 р.
Максименки, син і дочка Мак-
сименко Марфи, вік не вказано, 
1933 р.
Максименко, ім’я не вказано, 
Єгорович, вік не вказано, 1933 р.
Максименко Марія, вік не вказа-
но, 1933 р.
Максименко Михайло Васильо-
вич, вік не вказано, 1933 р.
Максименко Одарка Федорів-
на, вік не вказано, 1933 р.
Максименко Петро Степано-
вич, вік не вказано, 1933 р.
Максименко Степан [Єрофійо-
вич], вік не вказано, 1933 р.
Максименко Степан Степано-
вич, вік не вказано, 1933 р.
Максименко Явдоха Федорів-
на, вік не вказано, 1933 р.
Павленко Кіндрат Іванович, вік 
не вказано, 1933 р.
Павленко Тетяна Максимівна, 
вік не вказано, 1933 р.

Пилипенко Мефодій Макаро-
вич, вік не вказано, 1933 р.
Піддубний Петро Іванович, вік 
не вказано, 1933 р.
Піддубний Петро Микитович, 
вік не вказано, 1933 р.
Рибка Варивон, вік не вказано, 
1933 р.
Руденко Ганна Калинівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Руденко Дмитро, вік не вказано, 
1933 р.
Руденко Євдокія Одокимівна, 
7 р., 1933 р.
Руденко Іван (батько), вік 
не вказано, 1933 р.
Руденко Клавдія Одокимівна, 
16 р., 1933 р.
Руденко Настя, вік не вказано, 
1933 р.
Руденко Одоким Трохимович, 
вік не вказано, 1933 р.
Руденко Парасковія і троє її ді-
тей, вік не вказано, 1933 р.
Руденко, троє дітей Руденка 
Калини, вік не вказано, 1933 р.
Сергієнко Мотрона Максимів-
на, вік не вказано, 1933 р.
Солошко Якилина Денисівна, 
вік не вказано, 1933 р.
Сурков Іларіон Михайлович, вік 
не вказано, 1933 р.
Теслюк Архип Маркович, вік 
не вказано, 1933 р.
Теслюк Павло Архипович, вік 
не вказано, 1933 р.
Теслюк Яків Архипович, вік 
не вказано, 1933 р.
Прізвище та ім’я невідомі, Яко-
вич, вік не вказано, 1933 р.

Великохутірська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Безніс Д. Г., Бичко М. С., Бичко М. С., Бичко Н. О.,  

Ісичко Є. В., Павленко І. І., Руденко Ф. О., Стадник В. Ф.

Волоськобалаклійська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень односельців.

Барвінов Опанас, вік не вказано, 
1933 р.
Барвінова Маруся, вік не вказа-
но, 1933 р.
Відченко Варвара, вік не вказа-
но, 1933 р.
Відченко Охрім, вік не вказано, 
1933 р.
Головін Іван, вік не вказано, 
1933 р.

Кріпак Меланія, вік не вказано, 
1933 р.
Лук’яненко Уляна, вік не вказа-
но, 1933 р.
Малишев Дмитро, вік не вказа-
но, 1933 р.
Малишев Олександр, вік не вка-
зано, 1933 р.
Малишев Прокіп, вік не вказано, 
1933 р.

Мамон Антон, вік не вказано, 
1933 р.
Натопта Раїса, вік не вказано, 
1933 р.
Сліпченко Микола Федорович, 
вік не вказано, 1933 р.
Слюсарев Тит Авдійович, вік 
не вказано, 1933 р.
Сурков Василь, 47 р., 1933 р.
Чумаченко Єфросинія, вік 
не вказано, 1933 р.
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Антонцев Григорій Прокопович, 
38 р., 1933 р.
Антонцев Леонід Григорович, 
3 р., 1933 р.
Антонцев Михайло Григорович, 
12 р., 1933 р.
Антонцева Любов Григорівна, 
8 р., 1933 р.
Біловол Анастасія Пантеліївна, 
вік не вказано, 1933 р.
Біловол Пантелій Васильович, 
вік не вказано, 1933 р.
Бондар Іван, 13 р., 1933 р.
Бондар Микола, 18 р., 1933 р.
Бондар Олександр, 14 р., 
1932 р.
Дворник Михайло Іванович, 
30 р., 1933 р.
Доброхотова, вік не вказано, 
1933 р.
Калюжна Віра, 80 р., 1933 р.
Калюжний Василь Павлович, 
12 р., 1933 р.
Калюжний Дмитро Павлович, 
15 р., 1933 р.
Карасьов Леонід Миколайович, 
4 р., 1933 р.
Карасьов Олександр Микола-
йович, 2 р., 1933 р.

Карасьов Пантелеймон Мико-
лайович, 3 р., 1933 р.
Киянська Антоніна, вік не вказа-
но, 1933 р.
Ковальов Петро Петрович, вік 
не вказано, 1933 р.
Ковальова Єфросинія, вік 
не вказано, 1933 р.
Колбасич Іван Герасимович, 
5 р., 1933 р.
Колбасич Лідія Герасимівна, 
1 р., 1933 р.
Колбасич Марія Герасимівна, 
7 р., 1933 р.
Кушнар Марія Пилипівна 
та четверо її дітей, вік не вказа-
но, 1933 р.
Лисенко Марфа Костянтинівна, 
79 р., 1933 р.
Лихота (дружина), вік не вказа-
но, 1933 р.
Лихота Григорій (чоловік), вік 
не вказано, 1933 р.
Мартиненко Петро, вік не вказа-
но, 1933 р.
Миргородська Пелагія, вік 
не вказано, 1933 р.
Миргородський Олексій, вік 
не вказано, 1933 р.

Овчаренко Федір Петрович 
та четверо його онуків, вік 
не вказано, 1933 р.
Олійник Іван Іванович, 12 р., 
1933 р.
Полянський Іван, вік не вказано, 
1933 р.
Проценко Ольга, вік не вказано, 
1933 р.
Проценко Семен Семенович 
та 11 членів його сім’ї, вік 
не вказано, 1933 р.
Рижов Георгій Костянтинович, 
69 р., 1934 р.
Свиридов Антон Леонтійович, 
33 р., 1933 р.
Сергієнко Григорій Данилович, 
23 р., 1933 р.
Сергієнко Петро Данилович, 
21 р., 1933 р.
Харченко (дружина), вік не вка-
зано, 1933 р.
Харченко Олексій (чоловік), вік 
не вказано, 1933 р.
Чорторицький Андрій Степано-
вич, 31 р., 1933 р.
Чорторицький Іван Андрійович, 
6 р., 1933 р.

Гетьманівська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Антонцевої Н. Г., Біловол М. П., Коваленко Л. П., Колбасич Л. Г., Липової У. Г., Мотєва М. П., 

Олійник Г. Т., Прокопової Н. А., Решетняк М. Ф., Рижова М., Сивокоза М. Ф., Талалаєнко М. М., Целік М. А., Чорторицької М. С.

Нижньобурлуцька сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Земляної Н. А., Лебеденко С. С., Лебідь І. Г., Маляр Г. С.,  

Писаренко О. М., Попової Т. О., Рогожина П. І., Черняк Г. Ф.

Новомиколаївська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Бутрик К. М., Гожа А. К., Козюсь О. А., Коровко О. М., Кунеєвої Г. І.,  

Кучугури В. І., Кучугури К. М., Лабуз Г. В., Левченка Д. І., Левченко М. Ф., Пчельник В. Є., Страхової М. І.

Верба Ганна Йосипівна, 30 р., 
1933 р.
Голубенко Анастасія Гаврилів-
на, вік не вказано, 1933 р.
Голубенко Федір Несторович, 
вік не вказано, 1933 р.
Каплій Дмитро Лук’янович, 
16 р., 1933 р.
Каплій Лук’ян, 45 р., 1933 р.
Каплій Наталія Лук’янівна, 
15 р., 1933 р.
Кравченко Володимир Андрі-
йович, 3 р., 1933 р.

Кравченко Іван Андрійович, 
2 р., 1933 р.
Лебеденко Артем, вік не вказа-
но, 1933 р.
Лебеденко Наталія Степанівна, 
вік не вказано, 1933 р.
Лебідь Мотрона Яківна, вік 
не вказано, 1933 р.
Лебідь Наталія Іванівна, 2 р., 
1933 р.
Нужна Меланія Іванівна, 32 р., 
1933 р.

Паливода Одарка, вік не вказа-
но, 1933 р.
Писаренко Євдокія Михайлів-
на, 11 р., 1933 р.
Попов Омелян Васильович, вік 
не вказано, 1933 р.
Рогожина Ганна Іванівна, 25 р., 
1933 р.
Черняк Свиридон Степанович, 
вік не вказано, 1933 р.
Черняк Федір, вік не вказано, 
1933 р.

Аніщенко Григорій Мусійович, 
вік не вказано, 1933 р.

Артюхов Павло Федорович, 
18 р., 1933 р.

Артюхов Петро Федорович, 
7 р., 1933 р.
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Артюхов Федір, вік не вказано, 
1933 р.
Артюхова Солоха Яківна, вік 
не вказано, 1933 р.
Білаєнко Карпо, вік не вказано, 
1933 р.
Білаєнко Тетяна, вік не вказано, 
1933 р.
Бурлака Григорій, 60 р., 1933 р.
Бурлака Парасковія, 50 р., 
1933 р.
Гаврилов Алісік, вік не вказано, 
1933 р.
Гаврилов Якуша, вік не вказано, 
1933 р.
Гаврилова Дар’я, вік не вказано, 
1933 р.
Гожа (син), 16 р., 1933 р.
Гожа (син), 18 р., 1933 р.
Гожа Василь Кіндратович, вік 
не вказано, 1933 р.
Гожа Василь Федорович, 29 р., 
1933 р.
Гожа Григорій Васильович, 
12 р., 1933 р.
Гожа Іван Васильович, вік 
не вказано, 1933 р.
Гожа Іван Федорович, вік не вка-
зано, 1933 р.
Гожа Макар Васильович, вік 
не вказано, 1933 р.
Гожа Наталія, 51 р., 1933 р.
Гожа Олексій Васильович, вік 
не вказано, 1933 р.
Гожа Тарас Йосипович, 59 р., 
1933 р.
Гожа Федір Васильович, 18 р., 
1933 р.
Голуб’ятник Анастасія, вік 
не вказано, 1933 р.
Губін Карпо, вік не вказано, 
1933 р.
Губіна Ганна, вік не вказано, 
1933 р.
Губіна Фрося, вік не вказано, 
1933 р.
Гутник Євдокія Іванівна, 24 р., 
1933 р.
Гутник Євдокія Федорівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Гутник Тетяна Юхимівна, 14 р., 
1933 р.
Заїченко Галина Іванівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Заїченко Дмитро Єгорович, вік 
не вказано, 1933 р.

Заїченко Макар Єгорович, вік 
не вказано, 1933 р.
Збицька Олександра Захарів-
на, вік не вказано, 1933 р.
Збицький Влас Єгорович, 28 р., 
1933 р.
Збицький Захар, вік не вказано, 
1933 р.
Збицький Петро Захарович, вік 
не вказано, 1933 р.
Збицький Петро Трохимович, 
29 р., 1933 р.
Климьон Іван Калинович, 32 р., 
1933 р.
Козюсь Митрофан, вік не вказа-
но, 1933 р.
Комаров Йосип Улянович, 36 р., 
1933 р.
Корнієнко Василь, вік не вказа-
но, 1933 р.
Корнієнко Катерина, вік не вка-
зано, 1933 р.
Корнієнко Пантелій, вік не вка-
зано, 1933 р.
Кулик Кузьма Якимович, 31 р., 
1933 р.
Кунєєва Марія Степанівна, 
26 р., 1933 р.
Кутовий Антон Васильович, 
30 р., 1933 р.
Лабуз Олександр Іванович, 
46 р., 1933 р.
Лабуз Якилина Моісеївна, 30 р., 
1933 р.
Лебідь Агафія, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Аксюта, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Іван, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Любов, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Марфа, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Мирон, вік не вказано, 
1933 р.
Лебідь Семен, вік не вказано, 
1933 р.
Левченко Василь Іванович, 7 р., 
1933 р.
Левченко Іван Харитонович, 
73 р., 1933 р.
Левченко Марія Іванівна, 73 р., 
1933 р.
Левченко Олена Іванівна, 10 р., 
1933 р.

Левченко Павло Іванович, 6 р., 
1933 р.
Наріжна Галина, вік не вказано, 
1933 р.
Овчаренко Векла, вік не вказано, 
1933 р.
Овчаренко Іван, вік не вказано, 
1933 р.
Онищенко Антон Юхимович, 
16 р., 1933 р.
Онищенко Варвара Юхимівна, 
22 р., 1933 р.
Онищенко Гаврило, 20 р., 
1933 р.
Онищенко Ганна Юхимівна, 
18 р., 1933 р.
Онищенко Марія Юхимівна, 
10 р., 1933 р.
Онищенко Павло, вік не вказано, 
1933 р.
Онищенко Пелагія Пилипівна, 
50 р., 1933 р.
Онищенко Петро, вік не вказано, 
1933 р.
Осика Катерина Петрівна, 54 р., 
1933 р.
Осика Кузьма Арсентійович, вік 
не вказано, 1933 р.
Осика Лаврін, вік не вказано, 
1933 р.
Осика Марфа, вік не вказано, 
1933 р.
Осика Павло, вік не вказано, 
1933 р.
Приходько Свиридон, вік не вка-
зано, 1933 р.
Пчельник Варвара, вік не вказа-
но, 1933 р.
Пчельник Юхим Арсенович, вік 
не вказано, 1933 р.
Соляник Поліна Павлівна, 48 р., 
1933 р.
Соляник, двоє дітей, вік не вка-
зано, 1933 р.
Трубчанинов Мартин, вік не вка-
зано, 1933 р.
Трубчанинов Савинка, вік 
не вказано, 1933 р.
Трубчанинов Семен, вік не вка-
зано, 1933 р.
Трубчанинов Яків, вік не вказа-
но, 1933 р.
Трубчанинова Оксана, вік 
не вказано, 1933 р.
Хомут Василь Іванович, 5 р., 
1933 р.
Хомут Іван Ілліч, 30 р., 1933 р.
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Петропільська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Пономаренко К. Ф.

Семенівська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Гришиної З. І., Крайнюк І. Д., Криворучка І. Я., Криворучко О. К., 

 Носової Т. В., Середа П. М., Юрченко (Калашник) М.П.

Черкашин Іван Миколайович, 
2 р., 1933 р.
Шандра Василь Семенович, 
7 р., 1933 р.
Шандра Галина Федорівна, 6 р., 
1933 р.
Шандра Ганна Федорівна, 10 р., 
1933 р.

Шандра Євдокія Семенівна, 
13 р., 1933 р.
Шандра Євдокія Федорівна, 
3 р., 1933 р.
Шандра Іван Федорович, 12 р., 
1933 р.
Шандра Катерина Федорівна, 
5 р., 1933 р.

Шандра Мотрона Семенівна, 
16 р., 1933 р.
Шандра Петро Семенович, 
10 р., 1933 р.
Прізвище невідоме, Гаврило 
Тимофійович, 20 р., 1933 р.
Прізвище невідоме, Тимофій 
Тимофійович, 19 р., 1933 р.

Баштова Ганна Парамонівна, 
6 р., 1933 р.
Баштова Марія Парамонівна, 
7 р., 1933 р.
Жовнір Омельян та шесте-
ро його дітей, вік не вказано, 
1933 р.
Клим Йосип (можливо, Йосип 
Климович) з сім’єю, вік не вка-
зано, 1933 р.
Кубрак Віра Романівна, 45 р., 
1933 р.

Матюшова та п’ятеро її дітей, 
вік не вказано, 1933 р.
Собина Іван, вік не вказано, 
1933 р.
Собина Тарас, вік не вказано, 
1933 р.
Торяник Микита (батько), вік 
не вказано, 1933 р.
Торяник Оксана та четверо її 
дітей, вік не вказано, 1933 р.
Цяцька Василь та п’ятеро його 
дітей, вік не вказано, 1933 р.

Чепіль Марина та четверо її ді-
тей, вік не вказано, 1933 р.
Шевченко Єгор (дитина), вік 
не вказано, 1933 р.
Шевченко Тарас (дитина), вік 
не вказано, 1933 р.
Шишацький Максим Васильо-
вич, 46 р., 1933 р.
Шишацькі, четверо дітей, вік 
не вказано, 1933 р.

Василенко Павло та вся роди-
на, вік не вказано, 1933 р.
Гавриш Володимир Кузьмич, 
9 р., 1933 р.
Гавриш Тимофій Гнатович, 
26 р., 1933 р.
Дискій Тихін Кирилович, його 
дружина та дочка, вік не вказа-
но, 1933 р.
Калашник Михайло Петрович, 
7 р., 1933 р.
Калашник Олексій Петрович, 
5 р., 1933 р.
Калашник Петро Єлисейович, 
52 р., 1933 р.
Калашник Текля Кузьмівна, вік 
не вказано, 1933 р.
Калган Яків, його дружина 
та двоє дітей, вік не вказано, 
1933 р.
Кирилко Роман та вся родина, 
вік не вказано, 1933 р.
Колій Яків та вся родина, вік 
не вказано, 1933 р.
Котенко Павло Михайлович, вік 
не вказано, 1933 р.

Крайнюк Дарина Дмитрівна, 
12 р., 1933 р.
Крайнюк Дмитро Сергійович, 
47 р., 1933 р.
Крайнюк Тимофій Дмитрович, 
4 р., 1933 р.
Криворучко Карпо Петрович, 
його дружина та троє дітей, вік 
не вказано, 1933 р.
Криворучко Степан, вік не вка-
зано, 1933 р.
Курдуп, мати та двоє дітей, вік 
не вказано, 1933 р.
Курило Мирон Петрович 
та двоє онуків, вік не вказано, 
1933 р.
Левенець Галина Олексіївна, 
16 р., 1933 р.
Левенець Іван Олексійович, 
18 р., 1933 р.
Левенець Олексій Денисович, 
7 р., 1933 р.
Левенець Олексій Максимо-
вич, 12 р., 1933 р.
Левенець Федір Максимович, 
20 р., 1933 р.

Мамон Степан та вся родина, 
вік не вказано, 1933 р.
Приступа Григорій, його дру-
жина та троє дітей, вік не вказа-
но, 1933 р.
Сироватський Григорій та вся 
родина, вік не вказано, 1933 р.
Соронін Петро Олексійович, 
40 р., 1933 р.
Соронін Сергій Олексійович, 
27 р., 1932 р.
Стадник Катерина та двоє її си-
нів, вік не вказано, 1933 р.
Торохтій Григорій, його дру-
жина та дитина, вік не вказано, 
1933 р.
Торохтій Петро, вік не вказано, 
1933 р.
Шепляков Сергій Михайлович, 
7 р., 1933 р.
Шепляков Тит Романович, 60–
65 р., 1933 р.
Штих Семен та вся родина, вік 
не вказано, 1933 р.
Штих Федір та вся родина, вік 
не вказано, 1933 р.
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Загребельний Андрій, 30 р., 
1933 р.
Івженко Іван Кирилович, 40 р., 
1933 р.
Івженко Микита, 23 р., 1933 р.
Івженко Орина, 50 р., 1933 р.

Москаль Улита, 22 р., 1933 р.

Сіра Антоніна, 19 р., 1933 р.

Столяров Семен, 30 р., 1933 р.

Столярова Тетяна Степанівна, 
72 р., 1933 р.

Чернок Наталія Степанівна, 
42 р., 1933 р.
Чернок Федір Іванович, 48 р., 
1933 р.
Шевченя Григорій, 15 р., 1933 р.
Шевченя Іван, 15 р., 1933 р.

Сподобівська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Столярової М., Канівець М. Я.

Шевченківська сільська рада
Мартиролог укладений на підставі свідчень Катречко М. Н.

Катречко Никифор Якович, 
44 р., 1933 р.
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Хіба може говорити про біле той,  
котрому невідомо, що таке чорне?

Григорій Сковорода

Трагічні події, пов’язані з Голодомором, знайшли висвітлення за часів незалежності України 
в численних публікаціях, літературних творах, кінострічках вітчизняних і закордонних митців. Ство-
рені за реальними подіями, історичні реконструкції демонструють жах і відчай, у якому опинилися, 
в першу чергу, українські селяни.

Однак пріоритетним є дослідження архівних документів, що дозволяє усвідомити механізм ре-
алізації уповноваженими на місцях прийнятих партійно-державною верхівкою рішень, у результаті 
чого народ-хлібороб був насильницьки відкинутий за межу виживання і зазнав страшних втрат.

Розділ «Документи» є логічним продовженням попередньої частини «Національної книги  Пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Харківська область». Представлена добірка не претен-
дує на повноту і винятковість, втім укладачами книги відібрані рідкісні документи, які в більшості 
публікуються вперше.

Дослідниками Голодомору на Харківщині виявлений великий масив документів, існування 
яких раніше навіть не припускалось. Співробітники обласного державного архіву за участі істори-
ків уклали збірники «Голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині» (2008), «Голодомор 1932–1933 рр. 
у м. Харкові, столиці УСРР» (2009). За документами обласних і центральних державних архівів ав-
тором цих рядків було підготовлене видання «Голодомор у першій столиці» (2008). До найбільш 
ґрунтовних належить дослідження Єлизавети Яценко1. Перебіг трагічних подій в окремих районах 
області висвітлюють роботи «Борівщина в роки людомору (1928–1933)» Леся Ісаїва (2008), «Хочу 
знати правду?!» Тетяни Кобзевої (2009).

Жахіттями Голодомору були охоплені всі населені пункти Харківської області. Голод торкнувся 
кожного мешканця. Цілком проінформована про перебіг подій радянська влада з початком хлібо-
заготівельних кампаній створила інформаційний вакуум, коли правда потрапила під заборону. За-
секречені повідомлення сільських і районних рад до нашого часу збереглися частково. Крім пер-
шочергових звітів про вилучене збіжжя, з місць повідомляли про кількість розкуркулених і висланих 
сімей, звільнених хат, залишених померлими або виселеними господарями. Ці дані використали 
при плановому завезенні з-за меж України робочої сили, якій в безкоштовне та постійне користу-
вання перейшли господарства померлих.

У звітах повідомляли про смертність у дитячих будинках, стан їдалень і крамниць Харкова. У сто-
лиці радянської України навіть існував Центральний штаб по боротьбі з хлібними чергами. Ажіотаж 
навколо крамниць був величезним. Винуватцями публічно називали куркулів, які нібито приховали 
збіжжя і скуповували хліб у містах. Проте спроби очевидців фотографувати черги за комерційним 
хлібом закінчувалися арештом. За згадки про великий голод, як і за висловлені думки, свідків жор-
стоко карали. Навіть самогубства уповноважених, відряджених на хлібозаготівлі, вважалися про-
явом «нестійкості та м’якотілості», і такі формулювання одноголосно приймалися.

1 Яценко Є. Ю. Голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині: причини, перебіг, наслідки // Столиця відчаю: Голодомор 1932–1933 рр. 
на Харківщині вустами очевидців / упоряд. Тамара Поліщук. Х., 2006. С. 345–396.
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І все-таки лунає з пожовклих сторінок голос правди. Занепокоєна молодь відчувала відмінність 
між офіціозом і дійсністю. Швидкі темпи колективізації, вочевидь, не викликали підйому сільського 
господарства, а спричинили руйнацію, голод і вимирання українського народу. Розпочате осінню 
1933 року переселення робочої сили у спустошені райони студент Харківського держуніверсите-
ту Михайло Гейко охарактеризував «намаганням заповнити ті місця, у яких відчувається нестача 
людей [з метою] розбавити українське населення, тобто русифікувати»1. У відкритій заяві робітни-
ка електрозаводу залізничної ст. Основа Павла Шпаченка вже йшлося про готовність протистояти 
лиху. Колишній есер, червоноармієць, виключений з КП(б)У «за незгоду з генеральною лінією партії 
на селі», наполягав, що «як революціонер не може змиритися з тим… як народ помирає на вулицях 
і діти валяться з голоду, так само вимирають цілі села»2. Подібні промови розцінювали як «контрре-
волюційно-націоналістичні погляди», «правоопортуністичну ідеологію». Їх авторів звільняли з робо-
ти, притягали до кримінальної відповідальності.

Спланована трагедія не могла завершитись 1933 роком. Тому низка представлених документів 
датована 1934–1937 рр., зокрема цілком таємна постанова Раднаркому УСРР про порядок роз-
поділення хліба померлих колгоспників. Важливими архівними джерелами є щоденникові записи, 
документи архівних кримінальних справ. Суттєво доповнили розділ офіційні статистичні дані про 
кількість населення, його національний склад і заселеність Харківської області.

Пошук і опрацювання джерел триває.
І. В. Шуйський

1  ДАХО. — Ф. П-53. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 3.
2  Там само. — Спр. 7. — Арк. 170.
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№ 1

Постанова ЦК ВКП(б) «Про організацію хлібозаготівель у кампанію 1932 року»

7 липня 1932 р.

ЦК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЙКОМАМ, ОБКОМАМ И РАЙКОМАМ ВКП(б)

ЦК и СНК СССР в своем постановлении от 6 мая о хлебозаготовках и развертывании колхозной 
торговли хлебом подчеркнули, что в 1931 г. государственные заготовки хлеба достигли, несмотря 
на засуху, 1400 млн пуд. вместо 1350 млн пуд., заготовленных в 1930 г. Этот успех достигнут на ос-
нове победы колхозной и совхозной системы в сельском хозяйстве и разгрома кулацких элемен-
тов в деревне.

Приступая к новой хлебозаготовительной кампании, необходимо учесть все достижения 
и ошибки прошлой кампании, с тем, чтобы устранив допущенные ошибки, по-большевистски ор-
ганизовать и провести предстоящие хлебозаготовки.

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 прово-
дился не в организованном порядке, а стихийно, «по принципу» уравниловки, проводился механи-
чески, без учета положения в каждом отдельном районе, без учета положения в каждом отдельном 
колхозе.

Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок истекшего года?
1. План нужно довести до района и колхоза, а в части единоличников до села, но довести нужно 

не механически и уравниловски, а с учетом особенностей каждого района, каждого колхоза и каж-
дого села.

Надо решительно ликвидировать уравниловку в подходе к колхозам, тем самым обеспечить 
полное выполнение плана хлебозаготовок и добиться того, чтобы колхозы, лучше посеявшие, 
убравшие и полностью выполнившие установленный для них план хлебозаготовок, имели бы со-
ответственно в своем распоряжении для собственных потребностей большее количество хлеба.

2. Так как при данном состоянии наших организаций у нас не может быть абсолютно точно-
го учета этих особенностей, то надо допустить страховую надбавку к плану области для районов 
4–5%, чтобы создать тем самым возможность перекрытия неизбежных ошибок в учете и выпол-
нить самый план во что бы то ни стало.

3. Нужно, чтобы обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий посылали в помощь районам ответра-
ботников с хлебозаготовительным опытом как до разбивки плана по районам (для разработки не-
обходимых данных), так и после доведения плана до районов (для участия и проверки, насколько 
правильно производится разбивка районного плана по МТС, колхозам, а в части единоличников — 
по селам).

Разбивка плана по районам должна быть произведена с обязательным участием секретарей 
райкома и председателей райисполкомов, а доведение планов до колхозов и в части единолични-
ков до села — с участием председателей колхозов и председателей сельсоветов.

Сельсоветы должны иметь повседневное наблюдение за выполнением плана хлебозаготовок 
по всему селу как в части единоличников, так и колхозов.

4. Выделить в планах хлебозаготовок следующие культуры и группы культур: 1) пшеница, 
2) рожь, 3) все кормовые, с особым выделением овса, 4) крупяные и 5) бобовые, допустив сдачу 
пшеницы, ржи и бобовых взамен любой другой культуры, не допуская, однако, замены пшеницы 
и ржи какой-нибудь другой культурой или замену пшеницы рожью.
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5. Установить следующие предельные сроки доведения плана до районов:

а) по Закавказью, Крыму и Средней Азии — 10 мая;
б) по Северному Кавказу, Украине, ЦЧО, Нижней Волге, южным районам Ка-
захстана — 20 июля;

в) по Средней Волге, Татарии, Башкирии — 1 августа;
г) по Восточной Сибири и ДВКраю — 25 августа;
д) по всем остальным районам — 15 августа.

Доведение плана до колхоза, а в отношении единоличников до села произвести в десятиднев-
ный срок с момента доведения плана до района.

6. Не допуская недооценки роли единоличного сектора в выполнении плана хлебозаготовок 
и ведя борьбу против перегибов и администрирования, добиться, чтобы единоличные хозяйства 
сдавали хлеб государству с каждого га посева не менее, чем соседние колхозы. В отношении же 
кулацко-зажиточных хозяйств — сохранить практику дачи сельсоветами твердых заданий.

7. ЦК подтверждает к безусловному выполнению принятый 6 мая с. г. ЦК и СНК план хлебоза-
готовок по совхозам, колхозам и единоличному сектору, включающий в том числе госсортфонд, 
и указывает, что этот план не включает в себя поступление гарнцевого сбора и выданную государ-
ством семенную и продовольственную ссуду, подлежащую возврату полностью. […]

13. Усилить и ускорить завоз товаров широкого потребления в деревню (хлопчатобумажные ткани, 
нитки, платки, обувь кожаная, резиновая обувь, мыло хозяйственное, мыло туалетное, махорка, папи-
росы, трикотаж, швейные изделия), определив план завоза в деревню на третий квартал по указанным 
товарам в сумме 690 млн руб. против 335 млн руб. соответствующего квартала прошлого года.

Обязать все партийные и советские организации, Наркомснаб, Наркомлегпром и Центросоюз 
сурово наказывать виновных в использовании для других целей товаров, предназначенных к за-
возу в деревню. […]

16. Партийные организации должны срочно развернуть всю организационную работу по про-
ведению хлебозаготовительной кампании и укрепить заготовительный аппарат (областные и рай-
онные конторы Заготзерна, элеваторы, ссыпные пункты) опытными в деле хлебозаготовок работ-
никами; создать комиссии содействия хлебозаготовкам при сельсоветах и выделить во всех кол-
хозах членов правления, а в МТС — помощников директоров, на которых возложить ответствен-
ность за организацию сдачи хлеба по установленному плану.

* * *
ЦК подчеркивает, что нынешняя обстановка в деревне характеризуется полной победой кол-

хозов и совхозов в сельском хозяйстве. Тем самым определяется преобладающее значение со-
циалистического сектора в нынешней хлебозаготовительной кампании. Однако наличие остатков 
кулацких элементов и кулацкого влияния на единоличные хозяйства и на отдельные прослойки 
колхозников указывает на неизбежность сопротивления кулацких элементов делу хлебозаготовок 
и необходимость для партийных организаций быть готовыми сломить это сопротивление и во что-
бы то ни стало выполнить утвержденный план хлебозаготовок.

В результате успехов партии в деле подъема промышленности и социалистической переделки 
сельского хозяйства стала возможной колхозная торговля хлебом как добавочный источник снаб-
жения городского населения. ЦК требует точного проведения в жизнь постановления ЦК и СНК 
от 6 мая о развертывании колхозной торговли хлебом, начиная с 15 января, после полного выпол-
нения хлебозаготовительного плана, и предупреждает, что кулацкие элементы и спекулянты будут 
стараться по-своему толковать и использовать развертывание колхозной торговли для подрыва 
государственного плана хлебозаготовок. В связи с этим необходима самая решительная борьба 
с хлебной спекуляцией с самого начала хлебных заготовок под лозунгом: ни одного центнера кол-
хозного хлеба перекупщику и спекулянту.

По-большевистски проведенная хлебозаготовительная кампания в борьбе со всеми разновид-
ностями оппортунизма в рядах партии и влиянием кулацких элементов в деревне должна обеспе-
чить полное выполнение в срок государственного плана хлебозаготовок и организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозов.

Парторганизации должны твердо усвоить, что всякие перегибы в отношении трудящихся кре-
стьян, и особенно колхозов и колхозников, играют на руку кулацким элементам.
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Недостатки, вскрытые ЦК в прошлой хлебозаготовительной кампании, указывают на наличие 
отрыва руководства ряда парторганизаций от деревни, незнание действительного положения 
в районе и колхозе и неумение учитывать их особенности в своей практической работе.

Дело выполнения плана хлебозаготовок требует от партийных организаций, в первую очередь 
от их руководящих органов, решительной борьбы с правоуклонистскими демобилизационными 
настроениями и, с другой стороны, с левацкими перегибами в подходе к крестьянским массам. 
В особенности ЦК ВКП(б) обращает внимание парторганизации Украины на борьбу с этими оппор-
тунистическими настроениями и требует мобилизации всех сил для полного выполнения плана 
хлебозаготовок.

ЦК возлагает ответственность за успехи и недочеты в хлебозаготовках этого года, так же как 
и за все состояние сельского хозяйства лично на первых секретарей парторганизаций хлебозаго-
товительных районов, что ни в какой мере не должно, конечно, освобождать от ответственности 
соответствующих председателей исполкомов и председателей совнаркомов.

ЦК предлагает всем парторганизациям немедленно развернуть агитационно-массовую рабо-
ту, мобилизовав вокруг хлебозаготовительной кампании партийные ячейки деревни, ячейки ком-
сомола, колхозный актив и советы, профсоюзы и печать, и добиться того, чтобы всеми колхозника-
ми и трудящимися крестьянами и рабочими совхозов был осуществлен на деле лозунг: выполнение 
плана хлебозаготовок — первоочередная обязанность колхозов, совхозов, МТС и единоличников.

ЦК ВКП(б)

Публ. за: Голодомор 1932–1933 років в Україні : документи і матеріали /  
Упоряд. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2007. — С. 235–240.
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№ 2
Витяг із протоколу засідання Центрального штабу по боротьбі з хлібними чергами  

та влаштуванню порядку розподілу хліба в м. Харкові

2 листопада 1931 р.

П Р О Т О К О Л № 11
Засідання Центрального Штабу по боротьбі з хлібними чергами

та влаштуванню порядку розподілу хліба в м. Харкові
від 2/ХI-31 року.

С л у х а л и:
Акт на візника Вукоптрансу т. ЧИЛОМБІТЬКО, який не довіз розподільнику 5 хлібів, про що він 

заявив, що на його думку, він здрімнув та безпритульний витяг з будки 5 хлібів.
У х в а л и л и:
Матер’яли передати до профорганізації та адміністрації Вукоптрансу для накладання взисканій.

НАЧ. ШТАБУ      (Казарновський)
Секретар       (Усенко)

ДАХО. — Ф. Р-1802. — Оп. 1. — Спр. 66. — Арк. 9, 10. Копія. Машинопис.
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№ 3

Телеграма Голови Президії Всеукраїнської спілки  
кооперативних організацій М. В. Михайлика про постачання краму  

в сільські райони виключно для стимулювання хлібозаготівель

31 грудня 1931 р.

штамп «2 янв 1932»

КЕРІВНИКОВІ БАЗИ ВУКОПБАКАЛІЯ, Харьков

Починаючи [з] першого січня встановлюється такий порядок:
Весь крам що надходитиме починаючи [з] першого січня вживається виключно [для] стимулю-

вання хлібозаготівель витрачати [на] інші потреби категорично забороняється
Друге [,] протягом січня виїзд голів членів правління райспілок заборонили
Третє [,] наявний [на] перше січня ходовий крам протягом дванадцяти годин просуньте рай-

спілкам весь прибуваючий крам не повинен перебувати [на території] вашої базі більш 12 годин
Четверте [,] відпуск краму райспілкам провадити кожного дня протягом всієї доби
П’яте [,] [під] вашу персональну відповідальність зобов’язую регулярно надсилати зводки 

[з] вказівками вашого об’єднання
Шосте [,] рахунки [за] крам надсилатимуться терміново, але неодержання рахунку не повинно 

затримувати просунення краму [до] райспілок [з] суворим додержанням політики цін
Сьоме [,] тару [, з] якої відвантажується крам хлібозаготівель, маркіруйте «ДЛЯ ХЛІБА», те ж 

робіть [в] рахунках.
Твердо пам’ятайте [:] основне вичерпуюче господарче політичне завдання сьогодні [–] протя-

гом січня просунути весь крам хлібоздатчикові [з] суворою відповідальністю [за] асортимент.

М И Х А Й Л І К     1303112

31/ХII.31р. ВУК-Постачання      Згідно (підпис)

ДАХО. — Ф. Р-1365. — Оп. 1. — Спр. 184. — Арк. 46. Завірена копія. Машинопис. Рукопис.
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№ 4

Інструкція прикріплення та відкріплення забірних книжок хлібних розподільників  
робітничих кооперативів м. Харкова

січень 1932 р.

до Вукопбакалії штамп «29 янв 1932»

І Н С Т Р У К Ц І Я
прикріплення та відкріплення для робкоопів та всіх ЗРК

1. Прикріплення негайно розпочинається та закінчується, як масове 31/I-32р.

Порядок прикріплення на хлібну забірну книжку.
2. Міськробкооп і ЗРК повинні прикріпляти споживачів незалежно де такові працюють.
3. ЗРК та Міськробкооп широко сповіщують все населення через плякати, листівки, радіо, про 

порядок та строк прикріплення та в якому місці провадиться прикріплення, а також які потрібні для 
цього документи.

4. Під час прикріплення потрібні такі документи:
а) заповнена забірна книжка за лютий місяць де повинно бути зазначено прізвище та адреса; 

б) забірна книжка за січень місяць з штампом «перевірено».
Примітка: Споживачі, що не були прикріплені на січень місяць на хліб, у таких обов’язково від-

бирається стандартна довідка, без якої не прикріплювати. Після прикріплення ці стандартні довідки 
передаються ЗРК, або Міськробкоопом до Міськпостачвідділу.

5. При прикріпленні відрізається хлібний талон за лютий місяць, на забірній книжці ставиться 
печатка на всі 3 місяці, ЗРК, або Міськробкоопу, зазначивши № хлібного розподільника.

Прикріпні талони суворо наклеюються в книжці по списках та категоріях.

В і д к р і п л е н н я.
6. При від’їзді, або обміні книжок на іншу категорію, ЗРК або Міськробкооп зобов’язані повер-

нути споживачеві прикріплений талон за лютий місяць.
ЗРК, робкоопи зобов’язані стежити кожну п’ятиденку за рухом вибувших споживачів з того чи 

іншого розподільника.

МІСЬКПОСТАЧВІДДІЛ      (Левин)

Печать. Резолюція «Исполнено» (підпис)

ДАХО. — Ф. Р-1365. — Оп. 1. — Спр. 134. — Арк. 7. Завірена копія. Машинопис. Рукопис.
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КОПІЯ

ТАЄМНО

У.С.С.Р. 
Народній Комісаріат
Ф І Н А Н С І В
IV-32 р.
№ 5.257/4
ХАРКІВ

№ 5

Директивний лист наркомату фінансів УСРР про передачу на експорт сировини,  
вилученої у селян при розкуркуленнях та конфіскаціях

квітень 1932 р.

ДО НКФ АМСРР,-ти ОБЛФВ, 17 РАЙОНАМ ДОНБАСУ

Копія: Уповнаркомзовнішторгу.

Підчас розкуркулення, а також за несплату обов’язкових платежів з куркульських господарств 
разом з іншим майном вилучають багато різної експортної сировини як-то: полотно, пух, пір’я /по-
душки/, щетину, кінволосся, яку реалізують звичайним порядком за ринковими цінами.

Ураховуючи велике значення сировини для експорту, треба на далі всю вище зазначену си-
ровину, яку буде вилучено в окремих господарствах, як підчас розкуркулення, так і за несплату 
обов’язкових платежів, не реалізувати звичайним порядком, а передавати за твердими цінами від-
повідним заготовчим організаціям для експорту.

НКФ’ін просить Вас дати про це категоричне розпорядження всім районам (сільрад[ам]) 
та слідкувати за виконанням цього.

Кер. сектору мас. платежів     ЛАКТІОНОВ

Кер. групи с. — платежів      ЗОТОВ

Згідно:     (підпис)

ДАХО. — Ф. Р-1469. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 10. Копія. Машинопис.
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№ 6

Постанова Харківського облвиконкому про створення інформаційної мережі  
для збору даних про перебіг та наслідки господарчо-політичних кампаній

13 травня 1932 р.

П О С Т А Н О В А
Харківського Обласного Організаційного Комітету

від 13 травня 1932 р.
«Про організацію інформації»

1) Зобов’язати обласні відділи та організації протягом декади організувати інформаційні осе-
редки.

2) Зобов’язати обласні відділи надсилати до Оргкомітету копії директивних розпоряджень 
до підлеглих їм установ, протоколи нарад при відділах, звітні матеріали та дані про перебіг та на-
слідки господарчо-політичних кампаній.

3) Зобов’язати міськради та райвиконкоми регулярно надсилати до Облоргкомітету протоколи 
засідань Президії та пленумів Райвиконкомів, інформаційно-політичні звідки першого та п’ятнад-
цятого кожного місяця та матеріали обстежень сільрад і районні газети.

4) Доручити Секретаріату Облоргкомітету встановити точний порядок надсилки матеріалів, 
строки та кількість примірників.

5) Покласти персональну відповідальність за надсилку всіх потрібних для інформації матеріалів 
/протоколи, газети тощо/ на секретарів міськрад та РВК, а за надсилку інформаційно-політичних 
зводів — на голів МК та РВК.

6) Зобов’язати сектор інформації щодекадний бюлетень для всіх відділів міськрад та райвикон-
комів.

7) Облоргкомітет звертає увагу всіх обласних відділів, організацій, міськрад та райвиконкомів 
на приділення самої пильної уваги постановці інформаційної справи, потреби всебічного та об’єк-
тивного висвітлення всіх робіт, своєчасність сигналізації перед Облоргкомітетом про всі ненор-
мальні явища, факти та події.

8) Попередити, що за несвоєчасність або неправдивість інформаційних матеріалів винні будуть 
притягатись до найсуворішої відповідальності.

Голова Облоргкомітету      Порайко

Секретар Облоргкомітету      Зайчик

Згідно:     (підпис)

ДАХО. — Ф. Р-2. — Оп. 1. — Спр. 208. — Арк. 18. Завірена копія. Машинопис.
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№ 7
Рішення Харківської МКК КП(б)У про виключення зі студентів і членів партії Литвиненка 

за куркульське тлумачення твору Панаса Мирного

13 вересня 1932 р.

Пролетарі всіх країн єднайтеся!

Харківська міська контрольна комісія КП(б)У.
Витяг із протоколу № Засідання Парттрійки ХМКК КП(б)У від 13 сентября 1932 р.

Справа № 

С л у х а л и:
Справа т. ЛІТВІНЕНКО. Приймаючи до уваги заяву Секретаря партколектива [ХЧТІ] про те, що 

на виклик К.К. тов. ЛІТВІНЕНКО двічі відмовився прийти на засідання П.Т. [,] справу слухати в його 
відсутності.

С у т ь   с п р а в и:
Партгрупа, партосередок та парткомітет Інституту [ХЧТІ] виключили т. ЛІТВІНЕНКО з лав партії 

за кулацькі настрої, які проявилися при розборі твору П. Мирного «Лихо давнє й лихо сьогочас-
не»* в тому, що він написав листівку кулацького змісту, в якій зазначив, що давнє лихо це не лихо, 
а справжнє лихо це тепер. Хліба нема, всі ходять голі, босі й т. д.

У х в а л и л и:
Постанову парторганізації інституту від 27/ Х-32 року про виключення т. ЛІТВІНЕНКО з партії — 

підтвердити. Про прояв антипартійних, кулацьких настроїв та зняти з учоби в Інституті.

СЕКРЕТАР ПК ХМКК (ПАВЛЮКОВ)

*назва твору Панаса Мирного «Лихо давнє й сьогочасне»

ДАХО. — Ф. П-12. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 101. — Бланк. Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 8

Стенограма засідання Харківської міської ради, присвяченого хлібній кризі

25 листопада 1932 р.

С Т Е Н О Г Р А М М А
Заседания Президиума Харьковского Горсовета от 25/ХI-1932 г.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ВОРОБЬЕВСКОГО «о борьбе с эпидемиями».
тов. КОНЬ.
Гарнизонную баню нужно отремонтировать и пока нельзя части мыться в гарнизонке. Части 

загружают обще-гражданские бани, а они и без того загружены. Нужно установить ряд душевых 
установок, это значительно увеличит их пропускную способность. Нужно приспособить помеще-
ния в районах, с целью организации теплых душей.

Относительно завшивленности школ, которое составляет 85%. Нужно школьников организо-
ванно вести в бани.

Относительно эпидемического фонда. В распоряжении комиссии должен быть не только де-
нежный фонд, но и мыло, белье и проч. Нужно, чтобы в банях можно было бы получить кусочек 
мыла.

тов. ПЕВЗНЕР. (Облмедсанком).
Нужно, чтобы в общежитиях, в рабочих поселках, цехах — проводилась борьба за чистоту. 

В качестве санитарных уполномоченных должны избираться лучшие рабочие. Депутатские груп-
пы должны переключаться на эту работу и должны помочь нам. Нужно приблизить банно-прачеч-
ные установки к рабочим поселкам. Бани, несмотря на их незначительное количество, недоста-
точно загружены. Харьковский Комхоз не выполняет постановление Наркомкоммунхоза, о том, 
чтобы бани функционировали бесперебойно.

Относительно пригородной зоны. Там не проводится санитарная обработка. Администрация 
совхозов не выполняет директиву партии об улучшении санитарно-бытовых условий трудящих-
ся.

По школам нужно организовать санитарные комиссии и добиться, чтобы вшивости в школах 
не было.

Нужно отметить, что в течение 2–3 часов, которые затрачивает рабочий на проезд с деревни 
в город на работу, можно было бы провести культурно-просветительную работу. Нужно чтобы 
в вагонах была чистота.

Относительно гостиниц мне передавали такой случай — выдают удостоверения о том, что 
прошел сан-обработку и также пропуск в баню, забирают удостоверения, а пропуск в баню не ис-
пользуют.

тов. ВАРФОЛОМЕЕВА.
Имеется целый ряд мероприятий по этой линии, которые в течении 11/2–2 месяцев нельзя 

выполнить. Если мы выполним в феврале месяце, то что же делать в течение этого времени. 
Предложение об улучшении банного хозяйства мы принимаем. Мы должны обязать на них хо-
зяйственников, чтобы они устроили душевые установки для обработки проживающих в бараках. 
Отепление всех душев нельзя провести.

О подборе беспризорных. Эта систематическая работа на месяцы и если Отдел Труда не зай-
мется этой работой, то мы будем стоять перед угрозой, что беспризорные снова очутятся на ули-
це.

О школьниках — мы оставляем для обработки школьников холодногорскую баню.
О прачечных — наш прачечный комбинат и 4 прачечные по линии жилкоопов держат белье 

около месяца. Нужно срочно развернуть сеть ручную постановку наших прачечных.
тов. КОРАБЕЛЬНИКОВА.
О пригородной зоне. Только совхозы имени ГПУ и Военного ведомства выполняют поста-

новление о банном строительстве. Имеются совхозы, которые злостно не выполняют наши тре-
бования о постройке бань, это совхоз имени Сталина, «Пролетарий Харькова», совхоз «ХАРГО». 



817

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ

Совхозы пригородной зоны обрабатываются 7 подвижными камерами. Это недостаточно. Име-
ются два сельсовета — Жихаревский и Русско-Лозовой, которые злостно не выполняют наше 
постановление. Эти сельсоветы, имея хорошие бани, не только не отремонтировали, а Жиха-
ревскую баню разрушили. Жихаревский сельсовет дает нам всегда больше заболеваний. В Рус-
ско-Лозовой баня не функционирует и требует небольшого ремонта.

Баня в Циркунах функционирует с большими перебоями из-за отсутствия топлива.
Мы наметили ряд душевых установок в районах:
В школах мы встречаем большое сопротивление со стороны Наробраза, они не дают поме-

щения, которые были выделены для этой цели.
В отношении железных дорог надо что-то придумать, особенно по направлению Змиев, Алек-

сеевка, Лихачево. Железная дорога взятые на себя обязательства не выполняет.
т. БРАУДЕ.
Гор. Харьков не имеет эпидемического очага. Те случаи эпидемии, которые имеются, это 

не Харьковские, эти случаи приходят к нам с пригородной зоны. Имеется какой-то эпидемиче-
ский очаг недалеко около нас. Межрайонная санитарная станция знает, где очаг и принимает 
жесткие меры, чтобы этот очаг купировать. Наше положение довольно выгодное по сравнению 
с другими городами, потому, что мы не имеем своего очага. Какое-то количество сыпного тифа 
будет, оно будет госпитализировано во второй больнице. Горсовет должен прийти на помощь, 
чтобы подготовить эту больницу, с тем, чтобы она не стала  источником развития инфекции. Во-
прос санитарной обработки поездников, самое узкое место. Горсовет должен полностью обе-
спечить техническое перевооружение второй больницы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕРЕФЫ.
Милиция не взыскивает штрафы, наложенные санитарным врачом. До сих пор в Мерефе 

больных перевозят на извозчичьей линейке, и это является передачей инфекции. Необходимо 
иметь специальную линейку для перевозки инфекционных больных.

В совхозах колоссальная вшивость.
О поездах. Поезда перегружены и когда приезжают с поезда, то снимают кучу вшей. Рабочие 

должны подвергаться дезинфекции на самых заводах. Нужно обратить внимание на завшивлен-
ность нищих, которые находятся в поездах.

тов. РЯДУН.
Наши студенты выезжают на села для проведения разных кампаний и возвращаются в об-

щежития завшивленными. Нужно обратить внимание на состояние студенческих общежитий. 
Там большая перегруженность. На Чайковской № 33 в одной комнате живет 50 человек, нет сту-
льев, и студенты садятся на кровать. Помещения не отапливаются, и студенты в одежде садятся 
на кровать. 2–3 месяца носят белье. Администрация института не заботится отвести комнату для 
того, чтобы студенты могли бы себе там помыть белье, а если есть комната, то не дают горячей 
воды. Нужно, чтобы в общежитиях была одна комната-приемная, где находились бы студенты 
до прохождения санобработки.

тов. РЕДИН. (Ново-Баварская Райсанконтора).
Нет помещений ни для рабочих, ни для лошадей. Лошади погибают, потому что конюшни 

не приспособлены, ветер дует насквозь. Бараки не соответствуют своему назначению. С фура-
жом плохо обстоит дело. Банк дает за 2 недели 200 рублей. Автомашины не дали ни одной. Нуж-
но, что бы было централизованное снабжение транспорта.

Тов. КУДРЯШЕВ. (Дзержинская райсанконтора).
Райконторы нужно приблизить к месту работы. Не целесообразно было проводить реоргани-

зацию в июне месяце. Работа наша производится в Нагорном районе. Один авиа-завод требует 
вывозки 40 ведер нечистот. Нужно поставить вопрос о присоединении авиа-завода к канализа-
ции. Наша контора не имеет ни бараков, ни конюшен. Я написал докладную записку в Президиум 
Горсовета, но ответа не получил.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ЖУКОВА, по вопросу о хлебоснабжении трудящихся  
на декабрь месяц

тов. САМОЙЛОВ. (Канатка).
Если уменьшают паек хлеба для иждивенцев, то рабочий должен делить свой хлеб с ижди-

венцами. Я ходатайствую, чтобы Президиум Горсовета приравнял Канатку к тем заводам, где 
не уменьшают норму хлеба. Возьмем нашу контору, которая занимается составлением годового 
отчета. Там бухгалтер 30 лет работает, получает меньше хлеба, а те, которые перешли в плано-
вый отдел, получают больше хлеба, — это несправедливо. У нас раньше рабочий грузил мешки 
в 318 кг, а сейчас 372 кг, а ему хлеб уменьшили, это несправедливо.

тов. ВЕЙНЕР (Инвалидная кооперация).
У нас работает 700–800 человек и сняли по 100 грамм хлеба. Мы работаем по 9–10 часов. 

Я обращаюсь к Президиуму Горсовета, чтобы нам не уменьшали хлеб, потому, что мы, кроме хле-
ба, ничего не получаем. Мы выполняем промфинплан, а хлеб нам уменьшили. Разве я могу свою 
девочку 14 лет обеспечить 200 граммами хлеба, а у нас тяжелая работа. Видите, какие у меня 
мозолистые руки. Президиум Горсовета должен обратить на это внимание.

тов. ВАСИЛЕНКО (Санбакинститут).
Актив Горсовета должен в учреждениях, предприятиях провести воспитательную работу. 

Правильный подход организаций в отношении хлеба. Тяжелой индустрии не урезали норму.
тов. КУНИН.
Здесь нужно увязать вопрос с выполнением плана хлебозаготовок. Мы имеем неважные цифры 

по выполнению плана хлебозаготовок, отсюда приходится урезать норму. Нужно мобилизовать ра-
бочих на выполнения плана хлебозаготовок. Депутаты должны проводить работу на предприятиях, 
Президиум Горсовета должен поставить вопрос об улучшении общественного питания. Сейчас в за-
водских столовых дают хлеб. Если урезали 100 грамм на некоторый период времени, то нечего па-
дать духом, а нужно проводить работу среди рабочих масс. Райсоветы должны проводить контроль.

тов. ДУЛОВ. (Председатель союза работников просвещения).
Ми повинні йти на ті заходи, які вживає Міськпостач. Робітники освіти постановою Уряду 

прирівняні до важкої промисловості. 22 грудня була про це постанова, а 23 грудня урізали норму 
хліба. Я вважаю, що це механічно і що в грудні ця норма буде відновлена.

тов. ДУБНОВ. (Червоний Жовтень).
Безобразие, что заводской и партийный комитет [ы] не знают, что урезали норму хлеба. По-

завчера получили сообщение, что жители села, связанные с сельским хозяйством, снимаются 
со снабжения. Немедленно создали штат, составили списки, а в 12 ч. ночи получили распоря-
жение, что все иждивенцы снимаются со снабжения, сегодня в 12 часов дня сообщили, что зона 
получит хлеб. Мы стоим перед фактом, что 1-го числа не выдадим рабочим хлебные книжки. 
«Красный Октябрь» изготовляет  машины,   освобождающие от импорта. Я ставлю вопрос на Пре-
зидиуме Горсовета, чтобы нас причислили как остальных грешных к первому списку. […]

тов. ЖЕНЗИЛЬСКИЙ.
Мы знаем, что хлебом спекулируют поездники. Правильно поступили, что сняли с хлеба. Име-

ется много рабочих, которые имеют собственные дома, у которых жены торговки и они получают 
хлеб на иждивенцев. Нужно создать бригаду, которая все это бы проверила.

тов. ВОЛКОВА. (Канатка).
Нашу Канатку нужно приравнять к тяжелой индустрии. У нас получают спецпитание, значит 

работа вредная. Мы перешли на отечественное сырье, вентиляция не приспособлена, нужно уси-
лить рабочий контроль над общественным питанием и за продажей хлеба на базарах. Я не верю 
справкам, выданным из Сельсоветов. Канатка дает мешки, которые идут для картошки, сахара. 
Ни в коем случае нельзя снять хлеб у Канатки.

тов. ПТИЦЕНКО. (Красно-заводской Райсовет).
Треба, щоб представники Канатки сказали, як вони боролись за хліб. Класова боротьба 

на фронті хлібозаготівель відбивається на фронті розподілення хліба. Треба збільшити увагу 
до хлібозаготівель. Ми знаємо, скільки вивозять хліба з Харкова на село. До нас приїжджає лікві-
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дований кулак і одержує хліб як утриманець робітників та службовців. Сільради видають механіч-
но довідки. Цю справу треба взяти під суворий пролетарський контроль.

Щодо вчительства припустили механічну помилку.
тов. КОЛЕНЧУК.
Имеются рабочие, которые живут в 5 верстах от пригородной зоны и их оставляют без хлеба. 

Нужно, чтобы рабочим, живущим за пригородной зоной, выдавали хлеб. Имеется у инвалидной 
кооперации крупный лесопильный завод и нужно его приравнять к тяжелой индустрии.

тов.ФЛЕЙШЕР.
Выявлено много злоупотреблений в выдаче хлебных книжек, но ни одного показательного 

процесса не было. Я от имени Дзержинского райрабкоопа прошу Президиум Горсовета прове-
сти 2–3 показательных процесса.

тов. ЛЕВИН. (Тиняковка).
Тиняковка является большим предприятием, труд тяжелый, но я не выступлю здесь как пред-

ставитель Канатки. Нужно Президиуму Горсовета повести решительную борьбу с расхищением 
хлеба. Скверно, что не поставили в известность секретарей депутатских групп.

тов. ЗУЕВ.
Канатка сказала, что она хорошо работает, а наша бригада может констатировать, что над 

этим контролем нужно поставить еще один контроль.
По студенческому ЗРК хлебной бригадой было выявлено много злоупотреблений. В раб-

коопе Дзержинского [района] хлебный инспектор разбазаривал хлеб. Будет проведен показа-
тельный суд. А что делается в Тиняковке, обратите внимание на свой хлебный сектор, правиль-
но ли поступает хлеб потребителям. По «Большевичке Украины» в течение месяца разбазарили 
6000 тонн хлеба. Нужно усилить общественность вокруг этого дела.

тов. ПОГРЕБЕНКО. (КОФОК).
Нужно поставить контроль не на базарах, а в хлебных распределителях. Недовешивают хлеб. 

Карамельный цех КОФОК’а это гигант, там тяжелая и горячая работа.
тов. МОИСЕЕНКО.
Прежде всего нужно уяснить, что Горсовет не есть богатый дядюшка, который может дать, 

но не хочет. Ряд тт. выступили с требованием, а Горсовет, мол, не дает. Не от жизни хорошей 
мы на это дело пошли. Мы кое-что делали, скрепя сердце, а кое-что с очень легкой рукой. Сня-
тие иждивенцев рабочих, живущих на селе и связанных с сельским хозяйством, мы это сделали 
с легкой рукой. Если бы не сделали, то совершили бы преступление. Пора перестать заниматься 
собезщиной, кормить иждивенцев рабочих, связанных с сельским хозяйством. Этот хлеб идет 
на базар. Нужно с этим покончить. Даже если бы и не стояла перед нами задача снизить нор-
му хлеба, то мы должны были бы это провести. Мы вынуждены стать на этот путь, потому, что 
Харьковская область получила задание снизить на 3500 тонн на ноябрь и декабрь. Мы в ноябре 
снять не могли, поэтому нам тяжелее будет в декабре. Если бы это снижение могли провести, 
начиная с ноября, то нам бы не пришлось говорить о такой цифре снижения. Мы хотели обой-
тись без снижения нормы, и думаем, что обойдемся без этого в январе. Мы хотели обойтись 
в декабре только за счет снижения контингента, за счет снятия с хлеба иждивенцев, связанных 
с сельским хозяйством, не снижая норм, но это не выходит не по нашей вине, а по вине заводов. 
Заводы ничего не делают в отношении борьбы за хлеб. То же самое Канатка, которая больше 
всего кричала здесь, у нее больше всего крадут хлеб и за счет Харьковского городского хлеба 
вы кормите десятки сотен людей села. На вашем предприятии 75–80% живущих на селе. Мы 
будем голосовать за рабочий контроль. Вы этот рабочий контроль не поставили на заводе. Нуж-
но очиститься от мертвых душ, снять иждивенцев, связанных с сельским хозяйством. Почему 
город за счет городского фонда должен кормить село. Москва своим пригородам не дает хлеба, 
а в Харькове благодушие, потому что мы выполнили 54% хлебозаготовок. Страна должна полу-
чить 1300 миллионов пудов хлеба во что бы то ни стало. Имеются для этого возможности. Украи-
на садит на паек не только Союз, но и себя. Мы позорно провалили хлебозаготовки. Попробуйте 
драться за какой-нибудь вопрос, как у Вас спрашивают, а как у Вас хлебозаготовки.
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У нас разбазаривают хлеб, начиная от мельницы, от хлебного завода до хлебного распре-
делителя. У нас раскрадывают хлеб. Рабочая общественность должна мобилизовать себя в де-
кабре и объявить борьбу за хлеб. Если каждый рабочий не позволит себя обвешивать, если мы 
будем принимать ежедневно отчетность по талонам, если мы три раза в месяц будем проверять 
хлебные книжки, то у нас нормы будут восстановлены. Мы должны в декабре кончить со сниже-
нием норм. Нужно в декабре добиться такого перелома, что бы в январе восстановить старые 
нормы, но с тем, чтобы мы могли вложиться в рамки планового фонда хлеба.

ДАХО. — Ф. Р-2. — Оп. 1. — Спр. 209. — Арк. 120–128. Копія. Машинопис.
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№ 9
Копія анонімної листівки, складеної мешканцем м. Луганська К. Х. Пономаренком,  

надісланої ДПУ УСРР до ЦКК КП(б)У

листопад 1932 р.

копия с копии

П И С Ь М О*.

От крестьян [:] нам рабочим слезно в колхозе жить, один работает, сто лежит, а как солнце 
припечет, то последний утечет, у колхозе хлеб колючий, борщ вонючий да и тот нужно отробить [.] 
Рабочим [:]

Товарищи, где ваши глаза, Вы кушаете гарбузы и бурак, посмотрите на раздетое крестьянство, 
а в деревне прошла чума и [от] которой нискоро нам крестьянам придется оздоровить [ся.] Хотя 
нам и промышленность поставили, но работать в ней некому будет [.] На колхозы вы не надейтесь, 
колхозы вам ничего не дадут, вы посмотрите, что в колхозах копны хлеба вросли в землю [.] В нас 
нет хлеба [.] В нас нет мяса, в нас нет никаких жиров [.] В нас нет скота, в нас нет одежи, в нас нет 
обуви [.] Мы голодные, холодные [.] Наша партия не видит, что нею правит Рамзин, наша партия 
не видит дальше своего носа ничего, как мы с вами упали [в] без [донную] материальною пропасть 
[.] За что мы с вами завоевали революцию [?] За что мы оросили кровью землю нашего Советского 
Союза, за что мы потеряли своих дорогих товарищей в Гражданской войне [?] Смотрите [,] доро-
гие товарищи рабочие [,] в оба [,] потому что директивы вас доведут [.] Рядовые партийцы и ячейки 
[—] это механические куклы.

С подлинным верно: ст. оперуполномоченный ОДТО ОГПУ Луганск  
(Мяшкерис)

* автор листа Пономаренко Конон Харитонович народився 1894 р. у незаможній селянській родині на хут. Юга-
ново-Дерковський Області Війська Донського. Працював завідувачем хлібопекарні луганської залізничної дільниці, потім 
у кооперації. Член КП(б)У з 1930 р. На допиті в ДПУ 10 грудня 1932 р. свідчив, що склав листівку під впливом власних 
вражень і розповідей колишнього односельця Івана Безпечного. Ухвалою «трійки» ДПУ УСРР позбавлений волі у ВТТ 
на 10 років, подальша доля невідома. Реабілітований 1989 р.

ДАХО. — Ф. П-13. — Оп. 1. — Спр. 1а. — Арк. 6. Копія. Машинопис.
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№ 10
Резолюція президії Харківської міськради  

щодо негайного вилучення з м. Харкова бездомного та безпритульного елемента,  
створення Надзвичайної санітарної комісії при міськраді

[До 5 грудня 1932 р.]

<…> Президія Харківської міськради відзначає значне збільшення захворювання на висипний 
тиф проти минулого року.

Становище ускладнюється ще через те, що випадки висипного тифу траплялися і в літні місяці, 
коли висипного тифу майже не повинно бути.

Такий стан Харкова треба визнати за загрозливий, тим більш, що ціла низка організацій не під-
готовилась як слід до боротьби й в сучасний мент не приділює достатньої уваги цьому надзвичайно 
важливому питанню, а тому Президія Харківської міськради ухвалює:

1. Житловідділу міськради не пізніше 10/ХІІ виділити та пристосувати приміщення для транзит-
них пасажирів. Відповідальність за виконання цього покласти на тов. Орлова.

2. Санупру Південних залізниць провести старанну дезобробку вагонів приміських шляхів й на-
далі регулярно переводити таку, не допускаючи до руху недезінфецированих вагонів. Все це про-
роблювати на кінцевих станціях. Відповідальність покласти на т. Пушню.

3. В 2-денний термін мобілізувати дві вантажні півтонки на 4 місяця для транспортировки в дез. 
камеру речей висипно-тифозних та 2 машини для перевозки хворих. Відповідальність покласти 
на т. Осташко.

4. Расформирований сантрест негайно поновити, надавши його в розпорядження безпосеред-
ньо президії міськради, а райсанконтори передати в розпорядження райрад, поклавши на них від-
повідальність за роботу райсантрестів.

5. Укрцивільбуду не пізніше 20/ХІІ передати до експлуатації дезінфекційно-лазневий та праль-
ний корпус дезстанції. Відповідальність покласти на т. Літвінова.

6. Надати право зав. відділів здоровоохорони, за погодженням зі профспілкою, мобілізувати 
медперсонал на боротьбу з висипним тифом.

7. Запропонувати комунальному відділу забезпечити безперебійне функціонування всіх лазень, 
для чого постачати останні потрібною кількістю палива, води, електроенергії та поточним ремон-
том.

Гарнізонну лазню негайно надати в користування гарнізона, Червонозаводську та Холодногор-
ську лазні віддати для користування міського населення, звільнивши їх від гарнізона.

Після звільнення Холодногорської лазні від користування гарнізоном — реалізувати постанову 
комісії т. Терехова щодо пристосування Холодногорської лазні для користування дитинством. Тер-
мін виконання цього до 20/ХІІ ц[ього] р[оку],

8. Надати право безкоштовного користування лазнями 1 раз в декаду школам, в яких буде ви-
явлена завшивленість.

9. Встановити як правило, щоб лазні функціонували з 7 год. ранку до 11 год. вечора, виділивши 
спеціяльні дні для організованих груп робітників, студентів, школьників. Відповідальність за вико-
нання цього пункта покласти на т. Гальперина.

10. Негайно приступити до вилучення бездомного та безпритульного елементу з міста, забез-
печивши їх невідкладною санобробкою. Відповідальність за виконання покласти на т. Берковича. 
<…>

15. Вважати за потрібне позачергове фінансування противоепідемічних заходів — встановив-
ши певний ліміт готівкою щодня 3 000 карб., зобов’язавши одночасно ОФО вжити таких же заходів 
для сільської зони.

16. Організувати не пізніше 15/ХІІ дом для тимчасової ночівлі на 500 чол. (250 чол. та 250 жін.) 
зобов’язавши житлспілку під особисту відповідальність т. Орлова надати потрібне приміщення для 
цієї мети не пізніше 12/ХІІ ц[ього] р[оку]. Організацію та відкриття цього дому покласти на т. Вар-
фоломеєву.
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17. Зобов’язати Ха [р] торг в особі т. Локшина виділити (не за готівку) 25 000 метрів мануфакту-
ри, 5 тон. госп. мила та забезпечити паливом лікарні (дровами та вугіллям).

18. Дозволити здороввідділу виплачувати персоналу, що працює на епідемії висипного тифу 
по місту та селу, надвижку в 25%, виділивши відповідні асигнування по епід[еміологічному] фонду 
для цієї мети.

19. Весь персонал, що працює по висипному тифу, залічити до І категорії А та видавати хліб 
(в тому числі і молодшому медперсоналу) по місту і селу по літ. А. <…>

По лінії наросвіти: 24. Підтвердити постанову НКОЗ і НКОСВІТИ про відповідальність зав. шко-
лами за санітарний стан шкіл та секції здоровоохорони доручити кожний випадок щодо антисаніта-
рії в школі доводити до відому адмінорганів для накладання відповідного стягнення. <…>

26. Скасувати роздягальні в клясах.
По лінії здороввідділу: 27. Поліпшити якість обслуговування шкіл лікарською допомогою, для 

чого знизити норму медобслуговування, збільшивши кількість лікарів, і ввести в штат сестер-по-
міщниць.

28. Вважати за конче потрібне, з метою посилення саннагляду за школами — ввести в штат 
шкільно-санітарної організації на 1933 рік пом. шкільних лікарів в кількості 30 чол. <…>

30. Організувати до 5/ХІІ надзвичсанком при міськраді згідно з положенням про це ОНК. Вико-
нання покласти на т. Вороб’євського.

ДАХО. — Ф. Р-1962. — Оп. 1. — Спр. 281. — Арк. 327, 328. — Копія. Машинопис.
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№ 11
Таємна постанова секретаріату Харківського міськпарткому КП(б)У про хлібозаготівлі, 
ухвалена опитом, з вимогою застосування репресій до одноосібників, які не виконали 

зобов’язань з хлібозаготівлі. Додаток до протоколу від 10 січня 1933 р.

26 грудня 1932 р.

О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
(Постановление с [екретариа] та ХК КП(б)У от 26.ХІІ-[19] 32 г.)

1. Констатировать, что общий план хлебозаготовок по пригородской зоне на 21.ХІІ выполнен 
на 103%, в том числе по колхозному сектору — на 106% и по индивидуальному — на 99,2%.

Отметить совершенно недопустимое отставание колхозного сектора по Березовке (95%) 
и по Протопоповке (93,9%).

Отметить, что, несмотря на ряд директив и указаний партийного комитета, руководство ука-
занных ниже сел не обеспечило выполнения плана по индивидуальному сектору: на 21.ХІІ по Без-
людовке выполнено 94,3%, Безрукам — на 86,6%, Васищево — на 87,3%, Б[ольшая] Даниловка — 
на 88,4%, Лизогубовке — на 90,8%, Манченково — 76,7%, Полевой — 96,1% и Ш[ептухо]-Балибо-
кам — 63,3%.

ХГПК считает совершенно недопустимым невыполнение рядом сел плана по ржи и пшенице, 
в особенности по Безлюдовке по пшенице выполнено 45%, по ржи — 40,8%, Безрукам по ржи — 
34,7%, Васищево — рожь — 17,2%, Б[ольшая] Даниловка — рожь — 41%, Манченково — пшени-
ца — 51,2%, а рожь — 67,4%, Ш[ептухо]-Балибока — рожь — 12,5%, Полевая — рожь — 25,3%.

2. Предложить секретарю партячейки и пред [седателю] сельсовета сел Березовки и Протопо-
повки обеспечить полное выполнение плана по колхозному сектору к 30.ХІІ.

Предоставить окончательный срок выполнения плана по индивидуальному сектору по Безлю-
довке, Безрукам, Васищево, Б. Даниловке, Лизогубовке, Манченково, Полевой и Ш. Балибокам — 
30.ХІІ.

Обязать секретарей партячеек и председателей указанных сельсоветов мобилизовать весь 
партийный, комсомольский, колхозно-бедняцко-середняцкий актив на обеспечение выполнения 
плана по единоличному сектору.

3. Прекратить торговлю товарами по Манченково, в остальных селах считать возможным завоз 
товаров для продажи их колхозникам и тем единоличникам, которые полностью выполнили свои 
обязательства по сдаче хлеба как количественно, так и по пшенице и ржи.

Обязать председателей сельсоветов и секретарей партячеек, независимо от уровня выполне-
ния плана в целом по селу к тем единоличникам, которые не выполнили своих обязательств по хле-
бу, применить репрессии, прекратить им отпуск товаров.

4. Предупредить секретарей партячеек и председателей сельсоветов в тех селах, в коих не-
довыполнен план по пшенице и ржи, что ХГПК не будет считать выполнение плана по их селам 
до полного выполнения плана по пшенице и ржи.

5. Обязать отдел заготовок и сельсоветы обеспечить сдачу хлеба кулацко-зажиточными хозяй-
ствами, вычищенными из колхозов, в течение 24 часов с момента доведения твердого задания, 
немедленно применяя в случае невыполнения задания репрессии, согласно инструкции Совнар-
кома.

В е р н о : (підпис)

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 36. — Засвідчена копія, склограф. Машинопис.
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№ 12

Постанова Президії обласної КК-РСІ про застосування репресій через незадовільний стан  
надходження мірчука по Харківській області

29 грудня 1932 р.

П О С Т А Н О В А
Президії Харківської обл. КК на доповідь про стан надходження мірчука по Харківській області.

від 29.ХII-32р.

Президія обл. КК-РСІ* констатує, що поряд цілком незадовільного виконання плану по мірчуку 
(на 21.ХII виконано лише 29% річного плану) в районах мають місце численні факти розкрадання 
та розтрати мірчука (на 10.ХII виявлено розтрати по області — 9053 ц.), причому в багатьох випад-
ках розтрати мірчука провадяться по розпорядженнях районних організацій (виявлено 921 центн., 
з яких по Харківському району — 200 центн. та В-Бурлуцькому — 339 центн.).

Таке становище пояснюється цілком незадовільною постановкою контролю за стягненням мір-
чука від районних організацій, райфілії «Заготзерно» та мелуправлінь Облмлина, незадовільним 
обліком мірчука на млинах, засміченню інтересів млинів чужими, класово-ворожими куркульськи-
ми елементами, недостатністю боротьби від судово-слідчих органів з фактами в розбазарюванні 
мірчука (з 684 справ по мірчуку розглянуто лише 184), надзвичайною м’якістю вироків, що не дає 
належного ефекту в боротьбі до дальших зловживань по мірчуку і т. д. Поряд того, несвоєчасна 
вивозка мірчука з млинів (на 10/ХII на млинах скупчилось 13.048 ц. мірчука) з свого боку утворює 
сприятливий ґрунт для розкрадання його.

Виходячи з цього, Президія ОБЛ. КК УХВАЛЮЄ:
1. Взяти до відома, що по Чугуївському району Представниками ОБЛ. КК виявлено розтрати 

мірчука на Малинівському, Тернавському та Ворожанському млинах, справи передані до РайДПУ 
та винних заарештовано.

2. Взяти до відома, що матеріали про виявлені представниками ОБЛ.КК зловживання по мли-
ну арт. ХТЗ Клеківської с/р, Богодухівського району, Сіннянського млина Богодухівського Млино-
управління та млина РайДД в Охтирці передано районним КК-РСІ для притягнення винних до від-
повідальності.

3. Взяти до відома, що місцеві РКК-РСІ виявили такі зловживання по мірчуку та вжили таких 
заходів:

а) Лубенська РКК-РСІ передала Прокуратурі для притягнення до відповідальності винних у зло-
вживаннях з мірчуком по млину Тарандинцівського Виробничого Товариства, Новаківській Сільраді, 
по 68 млину; знято з роботи інспектора «Заготзерно», притягнуто до парт відповідальності дирек-
тора 68 млина.

б) Сумська МКК-РСІ притягла до відповідальності винних у безнарядному витрачанні 115.09 ц. 
мірчука.

в) В-Бурлуцька РКК-РСІ передала до Прокуратури справи про розбазарювання мірчука в кіль-
кості 398 цент.

г) Полтавською МКК-РСІ передано до Прокуратури низку справ про незаконний зрив [нероз-
бірливо — Укл.], про розкрадання мірчука та незаконну видачу дозволів С [ільською] Радою на по-
мол зерна.

д) Глобинська РКК-РСІ притягла до судової відповідальності винних у зловживаннях на Глобин-
ському млині колгоспу ім. Петровського, по В-Долинському млину Семенівського млинокомбінату, 
по млину с. Горби і інш.

е) Шадяцька РКК-РСІ виключила з партії зав. млином Веприка БАРУС, якого засуджено, 
по Пашківському млину знято з роботи куркуля вагаря. Інспектору «Заготзерно» висловлено су-
вору догану.

ж) По Решетилівському району РКК заявила, що на 18 Держмлині практикувався перемол без 
довідок, за що Зав. млина знято з роботи та притягнуто до судової відповідальності.
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з) Ізюмська РКК-РСІ виявила низку зловживань по млинах й передала Прокуратурі 12 справ, 
крім того, притягнуто до парт. відповідальності 4 чол.

і) Двурічанська РКК-РСІ виявила розтрату в кількості 169 ц та передала до суду 6 справ.
к) Семенівська РКК-РСІ виявила низку зловживань по Семенівському млину № 1 та Криворуд-

ському млину, але не повідомила про вжиті нею заходи.
4. Звернути увагу Облпрокурора тов. БРОНА та Голови Облсуду тов. ТОРЯНИКА, що не зважаю-

чи на постанову Обкому про прискорення розгляду мірчукових справ, ця постанова не виконується, 
особливо, по Валківському, Злобинському, Полтавському, В-Бурлуцькому районах та ухвалені су-
дові вироки не відповідають злочинові (Богодухівський район — зменшені вироки). Запропонувати 
тт. БРОНУ та ТОРЯНИКУ командирувати представників Прокуратури та суду до згаданих районів 
для виправлення цього становища та вжиття відповідних заходів.

5. Запропонувати всім Міськ. та РайКК-РСІ вжити негайних заходів до організації вивозки мірчу-
ка з млинів на зернопункти «Заготзерно» та протягом 5 днів домогтися закриття всіх млинів та олій-
ниць, що працюють незаконно.

6. Запропонувати Міськ. та РКК-РСІ систематично перевіряти правильність стягання мірчука 
та обліку на своєчасну вивозку на зернопункти «Заготзерно», притягаючи винних у зловживаннях 
з мірчуком до найсуворішої відповідальності.

7. Відзначаючи цілком недостатнє керівництво та контроль за стяганням мірчука від Обл-
заготзерна (керівник ПОЛТОРАЦЬКИЙ, референт по мірчуку ЗАХАРОВ) та Облмлина (директор 
тов. ЛЕВІН) та вважаючи особливо неприпустимим багатьох зловживань на державних млинах 
Обл млина, запропонувати тт. ПОЛТОРАЦЬКОМУ та ЛЕВІНУ підсилити роботу «Заготзерно» та Обл-
млина в галузі надходження мірчука, керуючись постановами Обкому з 20.ХI та 14.ХII.

Зважаючи на наявність матеріалів про зловживання по Семенівському млиноуправлінню (взято 
Управлінням на млині 30 ц. мірчука) запропонувати тов. ЛЕВІНУ протягом 5 днів перевірити ці дані 
та про наслідки повідомити ОБЛ. КК-РСІ.

ОРИГІНАЛОВІ ВІДПОВІДАЄ:
КЕР. СПРАВАМИ ХАРК. ОБЛ. КК-РСІ (Тимохін)

Тир. 85-фд

* КК-РСІ — Контрольна комісія КП(б)У — Робітничо-селянська інспекція

ДАХО. — Ф. Р-1714. — Оп. 1. — Спр. 37. — Арк. 145. Завірена копія. Склограф.
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№ 13
Витяг з «Положення про паспорти» щодо осіб, яким паспорти не видаються

Грудень 1932 р.

Раздел II*

1. В Москве, Ленинграде и Харькове и в пределах 100 километров полосы вокруг Москвы и Ле-
нинграда и 50 километров полосы вокруг Харькова паспорта НЕ выдаются:

а) лицам, не связанным с производством и работой в учреждениях и не занятым иным обще-
ственно-полезным трудом;

б) кулакам и раскулаченным, хотя бы они работали на предприятиях или состояли на службе 
в советских учреждениях;

в) лицам, прибывшим из других городов и сельских местностей Союза ССР после начала 1930 г. 
без приглашения на работу и не имеющим в настоящее время определенных занятий и специаль-
ной квалификации и прибывшим исключительно в целях личного устройства независимо от того, 
работают они или не работают, проживающим большею частью без квартиры у своих знакомых, 
родственников или за особую плату в углах;

г) служителям религиозных культов, не исполняющим функций, связанных с обслуживанием 
действующих храмов;

д) лицам, лишенным избирательных прав, согласно избирательной инструкции ЦИК Союза 
ССР от 3 октября 1930 г.;

е) всем отбывшим срочное лишение свободы, ссылку или высылку по приговорам судов или 
Коллегии ОГПУ за преступления по перечню, подлежащему установлению ОГПУ по соглашению 
с прокурором Верх[овного] суда Союза ССР и НКЮ союзных республик, а также иным антиобще-
ственным элементам, связанным с преступными лицами по перечню, подлежащему установлению 
в том же порядке;

ж) перебежчикам из-за границы на территорию Союза ССР;
Примечание: политэмигранты под действие указанного пункта не подпадают.
з) членам семей лиц, указанных в п. п. «а», «б», «в», «г», «д» и «к», находящимся на их иждивении.
2. В изъятие из ст. 1 раздела II паспорта выдаются:
а) лицам, лишенным избирательных прав, если они работают на предприятиях или в учрежде-

ниях и представят от этих учреждений или предприятий свидетельство об их особой полезности 
и необходимости;

б) лицам, лишенным избирательных прав, состоящим на иждивении своих супругов, родите-
лей или детей, находящихся на службе в РККА;

в) уроженцам, постоянно проживающим в г. г. Москве, Ленинграде и Харькове.
3. Не подлежат прописке лица, прибывающие на постоянное жительство в Москву, Ленинград 

и Харьков и в пределы 100 километров полосы вокруг Москвы и Ленинграда и 50-километровой по-
лосы вокруг Харькова, если в месте их проживания им не может быть представлена жилплощадь.

4. Лица, прибывающие на временное проживание в Москву, Ленинград и Харьков (команди-
ровка, отпуск, экскурсия, для лечения) могут быть прописаны лишь сроком на 1 месяц.

5. Жалобы граждан на отказ в выдаче паспортов и в прописке подаются в Горсоветы, которые 
обязаны рассмотреть их в 5-дневный срок.

Решения городских советов по этим жалобам окончательны.

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 6. — Арк. 126. — Копія. Машинопис.

* Додаток до Постанови ЦВК та РНК СРСР «Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР та обов’яз-
ковій прописці», затвердженої Політбюро ЦК ВКП(б) 16 грудня 1932 р.
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№ 14
Національний склад населення Харківської області  

за даними Всесоюзного перепису 1926 року

1933 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЛЮДНОСТІ ПО РАЙОНАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У%% 
(за даними Всесоюзного перепису 1926 р.)

№ 
з/п

Райони Українці Росіяни Євреї Німці Поляки Інші

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Харківська м/р 52,05 28,53 13,83 0,10 1,02 4,17
2 Кременчуцька м/р 76,67 3,67 18,84 0,08 0,23 0,51
3 Полтавська м/р 83,12 4,85 10,53 0,20 0,44 0,86
4 Сумська м/р 90,57 6,06 2,39 0,17 0,29 0,52
5 Балакліївський 86,79 12,84 0,06 0,02 0,06 0,23
6 Барвінківський 91,59 2,37 0,43 5,17 0,13 0,31
7 Білопільський 93,99 5,62 0,13 0,03 0,05 0,18
8 Близнюківський 93,84 4,23 0,06 1,69 0,04 0,14
9 Богодухівський 96,81 2,34 0,44 0,05 0,11 0,25

10 Бригадирівський (Козельщ.) 99,26 0,54 0,02 0,01 0,05 0,12
11 Валківський 98,63 0,93 0,06 0,01 0,09 0,28
12 Велико-Багачанский 99,49 0,26 0,04 0,01 0,02 0,18
13 Велико-Бурлуцький 83,75 15,87 0,05 0,01 0,10 0,22
14 Велико-Писарівський 37,85 62,02 0,01 - 0,01 0,11
15 Вовчанський 85,43 13,78 0,28 0,06 0,10 0,35
16 Гадяцький 97,51 0,67 1,54 0,01 0,06 0,21
17 Глобинський 98,72 0,74 0,17 0,03 0,11 0,23
18 Градизький 97,47 0,18 2,14 0,01 0,03 0,17
19 Драбівський 98,65 0,67 0,38 0,02 0,05 0,23
20 Двурічанський 83,13 16,57 0,02 0,01 0,04 0,23
21 Диканський 99,21 0,50 0,07 0,02 0,04 0,16
22 Зінківський 98,69 0,40 0,71 - 0,01 0,19
23 Зміївський 79,43 20,17 0,08 0,04 0,09 0,19
24 Золочівський 88,68 10,98 0,08 0,02 0,06 0,18
25 Ізюмський 95,93 3,10 0,28 0,06 0,14 0,49
26 Карлівський 98,09 1,22 0,21 0,04 0,10 0,34
27 Кишеньківський 99,60 0,21 0,04 0,02 0,02 0,11
28 Кобиляцький 96,59 0,79 2,30 0,07 0,17 0,08
29 Красноградський 75,50 22,52 1,48 0,11 0,07 0,32
30 Краснокутський 98,62 0,80 0,05 0,04 0,05 0,44
31 Куп’янський 94,30 5,00 0,15 0,07 0,10 0,38
32 Лебединський 98,30 1,05 0,33 0,03 0,06 0,23
33 Липецький 60,22 39,63 0,01 0,01 0,04 0,04
34 Липово-Долинський 99,29 0,47 0,05 - 0,02 0,17
35 Лозівський 87,76 7,56 2,66 1,12 0,21 0,69
36 Лохвицький 95,42 0,76 3,32 0,03 0,08 0,39
37 Лубенський 92,77 2,00 4,47 0,09 0,15 0,52
38 Миргородський 97,16 0,76 1,69 0,03 0,07 0,29
39 Миропільський 98,64 1,22 0,02 0,01 0,02 0,09
40 Нехворощанський 99,55 0,16 0,01 - - 0,28
41 Ново-Водолазький 99,26 0,51 0,03 0,01 0,04 0,15
42 Ново-Георгіївський 90,09 7,97 1,71 0,01 0,03 0,19
43 Ново-Санджарський 99,36 0,29 0,07 0,01 0,02 0,25



829

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ

1 2 3 4 5 6 7 8
44 Оболонський 99,06 0,48 0,06 0,01 0,04 0,35
45 Олексіївський 44,21 55,52 0,03 0,02 0,04 0,18
46 Онопріївський 81,59 18,06 0,08 0,02 0,02 0,23
47 Опішнянський 99,37 0,34 0,04 - 0,01 0,24
48 Оржицький 99,17 0,36 0,26 0,01 0,02 0,18
49 Охтирський 93,33 5,94 0,39 0,03 0,06 0,25
50 Петрівський 75,66 23,73 0,03 0,39 0,02 0,17
51 Печенізький 95,16 4,63 0,02 - 0,03 0,16
52 Пирятинський 93,31 1,11 5,00 0,02 0,12 0,44
53 Решетилівський 99,52 0,29 0,02 0,01 0,03 0,13
54 Сахновщанський 96,29 1,65 0,21 1,59 0,05 0,21
55 Семенівський 97,39 1,24 0,98 0,04 0,10 0,25
56 Старо-Салтівський 71,91 27,93 0,02 0,01 0,03 0,10
57 Тростянецький 86,33 13,27 0,09 0,04 0,05 0,22
58 Уллянівський 97,88 1,88 0,05 0,02 0,05 0,12
59 Хорольський 96,24 0,96 2,33 0,04 0,07 0,36
60 Чорнухінський 98,76 0,46 0,58 0,01 0,02 0,17
61 Чугуївський 25,47 73,42 0,54 0,08 0,12 0,37
62 Чутівський 98,36 1,05 0,06 0,07 0,07 0,39
63 Яготинський 96,79 0,88 1,84 0,02 0,09 0,38

Всього 86,56 9,48 2,93 0,17 0,19 0,67

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЛЮДНОСТІ У%% ПО МІСТАХ

№  
з/п Міста Тип

Розподіл за національністю
Українці Росіяни Євреї Німці Поляки Інші

Міста з населенням понад 50.000
1 Харків місто 38,62 37,18 19,53 0,16 1,3 3,21
2 Кременчук місто 40,64 8,42 49,33 0,21 0,57 0,83
3 Полтава місто 68,46 8,89 20,14 0,36 0,79 1,36

Міста з населенням від 20.000 до 50.000
4 Лубни місто 64,35 8,37 25,05 0,33 0,55 1,35
5 Охтирка місто 95,46 2,59 1,36 0,12 0,04 0,43
6 Суми місто 80,65 11,86 5,47 0,35 0,59 1,08

Народне господарство Харківської області. Статистичний збірник на 1 січня 1933 року. — Харків, 1933. — С. 197–198.
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№ 15

Кримінальні справи, провадження яких було відкрите на виконання рішень  
Харківської обласної колегії КК-РСІ у 1932–1933 рр.

1933 р.

Президиуму Харьк[овской] обл[астной] КК-РКИ

Группа Контроля
Проверки Исполнения

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Группа КПИ проверила Облпрокуратуру по вопросу исполнения постановлений Обл. КК-РКК 
за 1932/33 гг.

Для проверки взято 63 постановления, из коих:
1.  Секретная Часть Обл. КК не послала в Обл. ПР — 11 постан[овлений].
2.  — « — послала простой почтой и через фельдсвязь, но в Секретной Части Облпрокуратуры 

не найдено — 12 — « —

Всего 23 пост.

Таким образом, проверено 41 постановление, которые реализованы след [ующим] образом:
1. Передано в суд         15 постанов[лений]
2. Прекращено          8 — « —
3. Находятся на расследовании в Облпрокуратуре     2 — « —
4. Передано на расследование ГПУ       3 — « —
5. — « — Райпрокуратуре        10 — « —
6. — « — трансп[ортной] прокуратуре      1 — « —
7. Возвращено в Обл. КК-РКК        2 — « —

           Всего 41 — « —

Необходимо вкратце охарактеризовать некоторые дела:

1. Дело Торгсина — постановление от 10.III-33 г., ведется ОГПУ. Дело о связи с частником, при-
своении золотой валюты, систематическом взяточничестве у частников за отпуск ходовых и ост-
родефицитных товаров, в ущерб массовому потребителю и переводов получателю. Систематиче-
ское хищение и самоснабжение.

Преступлением были охвачены несколько наиболее крупных магазинов.
По делу проходило 9 челов., из них член партии БОТВИН — политэмигрант Польши. 7 челов. 

осуждены в Коллегии от 10 до 5 лет заключения.
В настоящее время ведется новое дело по Торгсину.

2. Дело Индустриального свеклосовхоза: постановление от 16.VII.1932 г. Слушалось Област-
ным судом 14.II-33 г. О расхищении социалистической собственности (нарушение постановления 
Правительства от 7.VIII-31 г. (так у документі — Упор.)). Судилось 28 челов., осуждены на разные 
сроки от 10 до 1 года.

3. Дело Зиньковской райорганизации о подаче фальшивых сведений по севу. Постановление  
от 9.IX-33 г.

Следует отметить, что это дело велось на основании постановления Бюро ОПК, наше же поста-
новление Секретная Часть не послала. По делу осуждено 4 челов.
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4. Дело Тростянецкой МТС — злоупотребление служебным положением, бесхозяйственность, 
простои тракторного парка и т. д. Постановление от 19.VII.1932 г.

11.IV-33 г. дело передано в суд на 11 челов. Последним назначалось к слушанию 14.V  
и 31.VI, но обвиняемые не явились. Мера пресечения применена прокурором — подписка о не-
выезде. Однако все обвиняемые разъехались, не поставив в известность об этом суд, и сейчас 
объявлен их розыск в республиканском масштабе. Дело будет закончено после розыска всех об-
виняемых.

5. Дело Харпромхлеба — обвиняются в хищении на основании закона от 7.VIII-32 г.
Расследование проводит ОГПУ. По делу проходят работники:
1) Харпромхлеба — 60 челов., 2) Харьковской транспортной конторы: экспедиторы, бригади-

ры грузчиков, грузчики, 3) работники трамвайного треста: инструктора, проводники, всего до 30 
ч.[елов.], 4) работники Вукоптранса и Союзтранса — 11 челов. — шофера, 5) работники милиции. 
Всего по делу проходит свыше 100 челов. Арестовано 27 челов.

Хищения в системе Харпромхлеба считаются настолько обыкновенным явлением, что, несмо-
тря на такое большое количество привлеченных к ответственности и арестованных, все же и до на-
стоящего времени хищения продолжаются. Причем дело хищений хорошо организовано, есть 
не только те, что занимаются хищениями, но и те, что занимаются реализацией похищенного — 
посредники. Среди последних есть один бывш [ий] городовой, один с уголовным прошлым, скры-
вающийся, имеет 12 регистраций.

6. Дело «Кофока». Расследование закончено и 6.XII передано в суд. К ответственности привле-
каются 23 челов. […]

ДАХО. — Ф. Р-1356. — Оп. 1. — Спр. 1241. — Арк. 87–88. Копія. Машинопис.
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№ 16
Постанова президії Харківської міської КК  

«Про недоліки в постачанні іноземних робочих спеціалістів на ХТЗ»

5 січня 1933 р.

Приложение к протоколу
Президиума ХГКК № 22 § 4
от 5/ I-33 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ХГКК О НЕДОЧЕТАХ В СНАБЖЕНИИ  

ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ХТЗ.

Заслушав доклад Комиссии, обследовавшей работу Инснаба на ХТЗ и объяснение по этому 
вопросу руководителей Укр. Конторы Инснаба — Президиум ХГКК констатирует:

1.Недостаточное руководство и отсутствие твердого контроля со стороны Укр. Конторы Ин-
снаба работой магазина № 2 и ресторана, обслуживающих иностранцев на ХТЗ, в результате чего 
имеется ряд существенных недочетов в работе Инснаба на ХТЗ:

а) Руководителями магазина № 2 систематически представлялись явно преувеличенные тре-
бования на дефицитные товары.

б) Отсутствовал учет расходования хлеба и разных дефицитных товаров, что привело к круп-
ным недостачам таковых (на 1/VII недостача: сливочного масла — 102 килограмма, мяса — 1 тонна, 
яиц — 2500 шт., мыла — 114 кусков, чая — 4 килограмма; на 1/ ХI: — масла сливочного — 222 кило-
грамма, растительного масла и сахара песка — учета нет совсем, мяса — 760 килограмм, мыла — 
687 килограмм).

Акты о всех указанных недостачах были своевременно представлены в Укр. Правление Инсна-
ба, но последнее не реагировало на указанные безобразия.

в) Со стороны обслуживающего персонала существовала система недопустимо грубого отно-
шения к иностранцам.

г) Руководителями магазина № 2 не принималось никаких мер к борьбе с очередями, к уста-
новлению надлежащего порядка.

д) Неосуществляемые (нереалізовані — укл.) обещания со стороны Зам. Управляющего Инс-
наба т. Барг об улучшении обслуживания иностранцев вызывали среди последних нарекания и не-
доверие к руководству Инснаба.

е) Повышению цен на продукты и товары не предшествовала какая-либо массово-разъясни-
тельная работа, что в ряде случаев вызывало нездоровое реагирование иностранцев на проводи-
мое повышение цен.

ж) К магазину Инснаба прикреплялись лица, не имеющие никакого права на это (парикмахеры 
и др.).

з) Из магазина № 2 отпускались продукты без соответствующих на то документов, лицам, 
не имеющим никакого отношения к иностранцам (шоферу, ЗРК ХТЗ и др.). Таким образом, отпу-
щено: — 70 килограмм сливочного масла, 100 банок консервов, 18 килограмм маргарина, сахар 
и др. продукты.

2. Штаты обслуживающего персонала неимоверно раздуты: на 289 иностранцев — штат в 41 
человек. Качество обслуживающего персонала весьма низкое.

3. В работе магазина № 2 и ресторана процветают факты самоснабжения, самовольного повы-
шения цен, перерасхода дефицитных товаров, скрытие товаров от переоценок, пьянство.

4. Парт. и профорганизации ХТЗ недостаточно ведут борьбу с имеющимися фактами спекуля-
ции дефицитными товарами со стороны иностранцев.

5. Решение ХГПК о массово-воспитательной работе среди иностранцев заводскими органи-
зациями ХТЗ реализуется недостаточно, в наличии ряд серьезных недочетов в этой области ра-
боты: — плохая работа Уголка для иностранцев, отсутствие работы среди жен иностранцев, не-
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достаточное обеспечение иностранцев литературой, газетами, журналами, слабая организация 
докладов, лекций на интересующие иностранцев темы и освещение задачи завода.

6. Перечисленные выше нетерпимые явления в обслуживании иностранцев используются сре-
ди иностранцев на заводе лицами из группы социал-демократов, в целях разлагающей работы 
среди иностранных рабочих и специалистов. В результате наличие фактов: — возвращение на ро-
дину, тяга среди иностранцев к возвращению за границу, случай организации демонстрации жен 
иностранцев с требованием улучшения снабжения.

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРЕЗИДИУМ ХГКК ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За допущенное разбазаривание дефицитных товаров, отсутствие учета расходования хле-

ба, представление преувеличенных требований на товары, не реагирование на недопустимое от-
ношение обслуживающего персонала к иностранным рабочим и специалистам — Зав. Магазином 
Инснаба № 2 тов. Кирпичеву, члену партии с 1931 г. — ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР С ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕМ.

Обязать тов. КИРПИЧЕВА в 2-х декадный срок решительно перестроить работу Магазина № 2, 
устранив все выявленные недочеты в системе работы магазина.

2. Предложить фракции Правления Укр. Конторы Инснаба в декадный срок пересмотреть штат 
Магазина № 2 и ресторана максимально сократив его и укрепив надлежащей партийной и рабочей 
прослойкой.

3. Просить Облпрокуратуру привлечь к судебной ответственности работников Магазина Ин-
снаба № 2 виновных в преступном разбазаривании дефицитных товаров.

4. Довести до сведения ЦКК КП(б)У о совершенно недостаточном руководстве и отсутствии 
контроля за работой Магазина Инснаба № 2 со стороны руководителей Всеукраинской Конторы 
Инснаба т. т. Майского и Барг, в результате чего на ХТЗ были грубо нарушены директивы партии 
об обслуживании иностранных рабочих и специалистов.

5. Обязать тов. Майского в декадный срок принять все меры к упорядочению учета наличия 
иностранных рабочих и специалистов и их семей, установив твердую систему контроля над расхо-
дованием отпускаемых товаров магазина № 2, снять со снабжения лиц, не имевших на это право, 
прикрепленных к магазину № 2, а также упорядочить работу ресторана на ХТЗ, обслуживающего 
иностранцев.

6. Предложить ЗПК ХТЗ усилить руководство партийцев, работающих в системе Инснаба 
на ХТЗ.

7. Фракции Облпрофсовета немедленно изыскать необходимые средства для нормального — 
бесперебойного издания газеты для иностранцев ХТЗ.

8. Отмечая случаи серьезных, политических искажений в переводах речей иностранцев (пе-
реводчик Васильев), предложить ЗПК ХТЗ в декадный срок пересмотреть состав переводчиков 
и лиц, выделенных для работы среди иностранцев в целях усиления этих кадров соответствующи-
ми, проверенными товарищами.

9. Исходя из того, что в процессе обследования работы Инснаба на ХТЗ, выявлены факты за-
держки разбора предложений иностранных рабочих и специалистов, не реагирование на заявле-
ния и жалобы иностранцев — этот вопрос выделить и специально обсудить на Президиуме ХГКК.

ЗАМ. ПРЕД. ХГКК   подпись   (Калугов)

ДАХО. — Ф. П-12. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 18–20. — Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 17
Рішення президії Харківського облвиконкому щодо вилучення у селян жорен 
та притягнення до карної відповідальності за таємне перемелювання зерна  

в домашніх умовах. З протоколу від 13 січня 1933 р.

7 січня 1933 р.

28. Телеграма т. Чубаря В. П. від 2/I-[19] 33 р. (Затв. 7/I-[19] 33 р. Гол[ова] ОВК т. Кузьменко)
28. 1) Доручити облуповзаготРПО подати до ОВК тверду мережу працюючих млинів по всіх ра-

йонах області, на яких нараховано завдання здачі мірчука на другу половину кампанії збору мірчука.
2) Запропонувати всім РВК та МР негайно вжити заходів щодо вилучення всіх жорен хатніх мли-

нів та притягати винних у таємному перемелюванні до карної відповідальності; разом з тим негайно 
заборонити виробництво жорен ручного перемолу і торгівлі ними.

Про вжиті в цьому напрямку заходи повідомити облвиконком не пізніш[е] 10 січня 1933 року.
3) Запропонувати РВК негайно перевірити та зміцнити якісно апарат млинів і контрольорів мли-

нів по мірчуку.
Про наслідки цієї роботи повідомити облвиконком не пізніш[е] 15 січня по кожному окремому 

млину.
4) Зобов’язати облЗУ протягом 48 годин подати до ОВК точні відомости про стан вбирання 

та обмолоту олійних культур та календарно-оперативний плян закінчення збирання і обмолоту цих 
культур протягом ближчих 5–10 день.

5) Доручити уповзаготРПО та Заготзерно протягом 48 годин подати до ОВК відомости про те, 
що зроблено конкретно на виконання постанови Президії ОВК про утворення фондів стимулюван-
ня, яку саме кількість соняшника перероблено на олію та як практично здійснюється стимулювання 
здавців соняшника олією та макухою.

6) Оргвідділу ОВК скласти та не пізніш[е] 9/I-[19] 33 р. подати на підпис доповідну записку 
до РНК УСРР про заходи, що вжиті на виконання цієї телеграми.

ДАХО — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 1. — Арк. 47. — Засвідчена копія, склограф. Машинопис.
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№ 18

Стаття в «Літературній газеті» про участь українських письменників  
у хлібозаготівельній кампанії

10 січня 1933 р.

ПИСЬМЕННИКИ НА ХЛІБОЗАГОТІВЛЯХ

Радянські письменники України — Г. Епік, В. Сосюра, М. Шеремет, С. Пилипенко добровільно 
мобілізувалися для участі в хлібозаготівельній кампанії у відсталих районах Одеської, Харківської 
та Дніпропетровської областей.

В зв’язку з Всеукраїнською нарадою представників кращих колгоспів 2.І.1933 р. до передових 
колгоспів на Україні виїхали радянські письменники — А. Головко, А. Панів, А. Любченко, Фіхтнер, 
В. Минко, П. Хуторський.

Група письменників в складі Вільхового, Гасія, О. Ясного, Штангея, Гончаренка, Загоруйка вже 
значний час працює на хлібозаготівлях у відсталих районах України. За постановою ЦК ЛКСМУ 
виїхали до Царекостянтинівського району комсомольські письменники тт. Первомайський, Голо-
ванівський і Крижанівський.

Письменники на хлібозаготівлях // Літературна газета. — 10 січня 1933 р.
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№ 19
Рішення РКК РСІ Дзержинського району м. Харкова про звільнення з роботи  
і виключення із членів КП(б)У завідувача їдальнею ХАЗу О. К. Нечепуренка 

за розбазарювання та розкрадання хліба

11 січня 1933 р.

Протокол № 2
Заседания президиума РКК РКИ Дзержинского р-на от 11/ I-33 [г.].

Председатель Лебедев
Члены Новиков Бобров […]

Слушали: Дело зав. столовой Авиазавода
Нечепуренко Емельяна Кондратьевича,

член партии 1927 г., п/б 1172719, рабочий,
производ[ственный] стаж 22 года, год рож. 1896,

в красной армии с 1917 по 24 г., п/в не имел.

Суть дела: Из выводов группы содействия РКИ видно, что Зав. столовой разбазарено 4208 
кил. хлеба, и злоупотреблялось продуктами: списывались по списку продукты, которые фактиче-
ски не поступали. Взаимоотношение с заводоуправлением отсутствует, тов. Нечепуренко вел себя 
очень грубо, не вел никакой работы, чтобы улучшить состояние столовой.

Постановили: За разбазаривание и хищение хлеба, выразившегося в течение октября [и] но-
ября месяцев в количестве 4208. За злоупотребление с продуктами, выразившееся в списывании 
продуктов, которые фактически не поступали в котел. За голое администрирование и грубое обра-
щение с рабочими завода и сотрудниками столовой. За зажим самокритики выявившееся в уволь-
нении сотрудников, которые разоблачали его (члена партии Киселева и беспар[тийную] Подлес-
ную).

С работы снять, из партии исключить, дело передать в суд.
Предложить партколлективу Авиазавода усилить рабочий контроль над столовой, и заслуши-

вать периодически Зав. столовой и раб. контроль о работе столовой.
Предложить администрации з-да и Доннархарчу в течении 3-х дней заключить договор по всем 

пунктам.

ДАХО. — Ф. П-54. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 15–16. — Оригінал. Рукопис.
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№ 20

Витяг із протоколу засідання правління артілі «Більшовик»  
с. Велика Комишуваха Петрівського району Харківської області,  
присвяченого чистці колгоспу через невиконання хлібозаготівлі

15 січня 1933 р.

ВИПИСКА ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ АР[ТІЛІ] «БІЛЬШОВИК»  
В КУПІ ІЗ ІНСТИТУТОМ УПОЛНОМОЧЕНИХ ТА АКТИВ, ВІДБУВШОГОСЯ 15 СІЧНЯ 1933 РОКУ

Порядок дня:

Виконання плану хлібозаготівлі.
Слухали: § 1. Доклад голови Балаклейського [І. Ф.] та співголови Баляси С. І.* і Жукова Н. В. про 

виконання плану хлібозаготівель та збір переданого хліба.
Ухвалили: Заслухавши інформацію голови Балаклейського та співдоповідь членів Баляси С. І. 

та Жукова Н. В. про виконання плану хлібозаготівлі, збір перебраного хліба і виявлення краденого 
хліба. Висловився т. Козиков, який указав, що невиконання плану пов’язано із крадіжками колгосп-
ного хліба, що бригадири і актив[істи] не хочуть виявляти осіб, які розкрадали колгоспний хліб, а та-
кож погано налагоджено справу із боку членів правління, як доручено членам Балясі і Шкребцю 
по виявленню зазначених осіб.

Тов. Терновий указав на те, що правління артілі, навмисно затягує перемолот соломи, виявлен-
ня розкраденого хліба, що являється примиренством та зривом колгоспного будівництва.

На основі доклада правління та висловившихся товаришів, збори постановляють:
Для посилення темпів виконання проривів по молотьбі, збору перебраного хліба, виявлення 

розкрадачів колгоспного хліба, вмінити в обов’язок бригадирам добитися 100% виходу на роботу 
людей та виявляти тих осіб, які розкрадали хліб. За невиконання дорученого правлінням окремих 
членів Управи тов. Балясу С. І. і Шкребець А. І. по збору перебраного хліба, виявлення краденого 
хліба, які не справились із дорученою їм роботою, що призвело до зриву положених на них завдань, 
а тому зазначених товаришів вивести із складу правління і справу передати слідчим органам [.] 
На основі создавшегося положенія, що стоїть під загрозою зриву виконання плану хлібозаготівлі 
через окремих членів, які случайно пролізли у колгосп як чуждий елемент, що вредять колгоспному 
будівництву [,] в цьому просимо Президію Сільради дозволити чистку колгоспу. […]

Голова зборів       Балаклейський

Секретар        Вензель

* Баляса Семен Іванович народився в 1897 р. у с. Велика Комишуваха Ізюмського повіту Харківської губернії. Член 
правління артілі «Більшовик», за невиконання плану хлібозаготівлі та «за розвал колгоспу» у 1933 р. перебував під слід-
ством ДПУ УСРР. Заарештований Харківським облвідділом НКВС 4 березня 1938 р. «за службу у війську Махна, саботаж 
виконання хлібозаготівель у 1932 році, антирадянську агітацію проти висування кандидатів комуністів в депутати Верхов-
ної Ради СРСР». Баляса на допиті свідчив, що «у 1932 році, в часи хлібної скрути в країні, я працював членом правління 
та завгоспом колгоспу «Більшовик» села Велика Комишуваха, де проводив саботаж політкампанії з таким розрахунком, 
щоб загальмувати виконання держпоставки колгоспу. У результаті хліб роздали колгоспникам понад те, що належало 
на трудодні, а колгосп хлібопоставку не виконав». Виправданий за недоведеністю складу злочину Харківським облсудом 
14 листопада 1939 р.

ГДА СБУ, м. Харків. — Спр. 01896. — Арк. 74–75. Оригінал. Рукопис.
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№ 21

Постанова Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У про засудження самогубства  
члена партії А. П. Баринди як прояву м’якотілості та нестійкості на хлібозаготівлі

15 січня 1933 р.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ КП(б)У

В и т я г
З прот[околу] Засідання Партколегії ХОКК з 15.I-33р.

С Л У Х А Л И:
Баринда П. А.

р/н 1890, ч/п з 1927 року, в інших партіях не був, вчитель, стаж 20 років, в Червоній армії не був, 
партстягнень не мав, закінчив вчительську семінарію. До приїзду в Оржицю працював на різних 
керуючих посадах — старшим інспектором Окр. ІНО в Житомирі. Директором Київського коопера-
тивного технікуму. Звідти був мобілізований ЦК в лютому м-ці 1932 року й командирований в Оржи-
цький РПК на посаду культпропа.

31 Грудня 1932 року Баринда покінчив життя самогубством, не залишив жодних даних про при-
чини самогубства.

В процесі розслідування жодних причин самогубства, крім проявлення інтелігентської м’я-
котілості та нестійкості Баринди, — не встановлено.

Вперше попавши в умови загостреної класової боротьби в процесі виконання плану хлібоза-
готівель,  Баринда ділився своїми думками з господарем своєї квартири, якому в розмові вислов-
лювався, що «багато нашого брата (уповноважених) віддають до суду та розстрілюють напрасно, як 
куркулів. Що це буде.» й рекомендував йому читати газети, з яких видно, скільки комуністів судять 
(Балаклія, Кобеляки, та інш.).

В розмові з колишнім головою колгоспу с. Оржиці Данільченк[ом], зараз засудженого 
(на 10 років з висилкою), з яким він дружив і ділився своїми думками, в розмові з останнім говорив: 
«Бежать с района… А потом. …»

Під час суду над Данільченк[ом], з яким він дружив та під час свого перебування уповнова-
женим, хоча Баринда офіційно не притягався по цій справі до відповідальності, але почував від-
повідальність як уповноважений за масове розтаскування хліба, розбазарювання продуктів 
та майна колгоспу, пияцтво та розкладання верхівки колгоспу. Під час суду тримав себе замкнуто  
й ні з ким не розмовляв. По закінченні суду над Данильченк[ом], якого засуджено на 10 років 
 позбавлення волі з висилкою, Баринда, повернувшись додому, покінчив життя самогубством.

(Доповідає тов. Я н с о н).
У Х В А Л И Л И:
1. Безпосередньою причиною, що штовхнула Баринду на антипартійний вчинок — самогубство, 

являється інтелігентська м’якотілість та відсутність більшовицької стійкості в проведенні класової 
боротьби на селі.

2. Баринда висловлював неодноразово антипартійні, по суті куркульські, наклепи на міро-
приємства партії в боротьбі з куркульським саботажем та його агентурою, безпосередньо стик-
нувшись з фактом засудження куркульського агента Данільченка, з яким він був у дружбі та боявся 
відповідальності перед партією за злочини, зроблені управою колгоспу в період його перебування 
уповноваженим, вжив антипартійний акт — покінчив життя самогубством.

3. Прийняти до відома, що РПК Оржицького району своєчасно й правильно дав політичну оцінку 
та роз’яснив парторганізації антипартійний вчинок і небільшовизм Баринди. —

СЕКРЕТАР ПК ХОКК:     (Я Н С О Н)

  Печатка   (підпис)

ДАХО. — Ф. П-11. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 54–55. Оригінал. Машинопис.
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№ 22
Постанова президії Харківської міськради щодо продовження фінансування  

буксирних бригад на хлібозаготівлях

31 січня 1933 р.

Витяг протоколу № 57 з 31/І-1933 р.

Важаючи на потребу продовжити утримання буксирних бригад по хлібозаготівлям у Валків-
ському, Балаклійському і Петрівському районах, — запропонувати фінвідділу відпустити в розпоря-
дження секретаріяту міськради десять тисяч крб.

Голова Харківської міськради   Кузоятов

Секретар Харківської міськради  Козаков

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 263. — Арк. 46. — Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 23

Проект постанови ВУЦВК про кримінальну відповідальність голів сільських рад  
за незаконне звільнення господарств від виконання м’ясозаготівель

20 лютого 1933 р.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 54/537

Засідання Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

з 20-го лютого 1933 р.

ОБГОВОРЮВАЛИ:
37. Проект постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про відповідальність голів сільських рад за незаконне 

звільнення одноосібних селянських господарств та колгоспних дворів від здавання м’яса державі 
та невручення їм зобов’язань»

(Вн. РНК УСРР)
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити й опублікувати в такій редакції: «Щоб забезпечити повне виконання обов’язків се-

лянських господарств щодо здавання державі м’яса та запобігти незаконних вчинків сільських ор-
ганів влади в справі м’ясозаготівель, Всеукраїнський центральний комітет і Рада народних комі-
сарів УСРР постановляють:

1. За незаконні звільнення одноосібних селянських господарств і колгоспних дворів від здаван-
ня м’яса державі та невручення або несвоєчасне вручення їм зобов’язань щодо здавання м’яса — 
голів сільських рад притягти до кримінальної відповідальності та застосувати до них:

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.) застосувати довготермінове позбавлення волі (арт. 97 К.К.).

б) за невручення або невчасне вручення зобов’язань щодо здавання м’яса — позбавлення волі 
до 3-х років або примусову працю на реченець до одного року (арт. 99 Крим. Код. УСРР).

в) за ті самі вчинки, коли вони спричинили недовиконання плану м’ясозаготівель — позбавлен-
ня волі на реченець до десяти років, але не менший як два роки (часть I арт. 100 Крим. Код. УСРР).

2. Запропонувати Народному комісаріату юстиції УСРР забезпечити найскоріший розгляд цих 
справ, встановивши безпосередній контроль за проходженням цих справ та облік їх.

ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Г. ПЕТРОВСЬКИЙ

СЕКРЕТАР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Ю. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

     Згідно: (підпис)

Резолюція: «До відома та керівництва (підпис)»

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 9. — Арк. 1, 1 зв. Копія. Машинопис.
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№ 24
Постанова президії ХМКК і колегії РСІ  

«Про стан підготовки до весняної сівби по Люботинському кущу»

26 лютого 1933 р.

Приложение к прот. През.
ХГКК и Коллегии РКК № 27
§ 1 от 26/II-1933 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ХГКК И КОЛЛЕГИИ РКИ О СОСТОЯНИИ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ  

ПО ЛЮБОТИНСКОМУ КУСТУ (Села: Песочин, Яловенково, ст. Люботин, Коротич, Гиевка  
и Манченково).

Президиум ХГКК и Коллегия РКК, заслушав итоги проверки хода подготовки к весеннему севу 
сел Люботинского куста, констатирует, что темпы подготовки к весеннему севу в указанных селах 
неудовлетворительны.

В результате весьма низкой партийно-массовой работы и отсутствия надлежащей мобилиза-
ции колхозников, направленной на скорейшее и полное выполнение всех заданий по подготовке 
к весеннему севу, а также в результате недостаточной жесткой борьбы с классово-враждебными 
элементами, пролезшими в колхозы, в некоторых селах (Старый Люботин, Манченково, Песочин), 
ряд важнейших участков подготовки к севу недопустимо отстают:

1) Решения партии и правительства об укреплении сельского хозяйства, в частности об обя-
зательной сдаче хлеба, среди широких масс колхозников проработаны абсолютно недостаточно, 
в результате чего имеются факты непонимания этих решений и выступления отдельных колхозни-
ков против мероприятий партии и правительства (члены правления колхоза им. «Ильича» — с. Яло-
венково выступили против увеличения урожая).

2) Ряд колхозов засорены классово-чуждыми, кулацкими элементами (в момент обследования 
в колхозах куста выявлено 37 кулаков), пролезшими даже в партию и на руководящие колхозные 
посты (колхоз «Червоний Шлях» — 10 кулаков, Маковицкий — пред. колхоза, чл. КП(б)У имел до ре-
волюции 100 га земли и др.; колхоз «Урожай» — 5 кулаков; коммуна «Червона Долина» — 2 кулака 
и 1 бывший петлюровец; колхоз «Шлях до комуни» — 4 кулака; колхоз «Шевченко» — 4 кулака и др.), 
которые проводили кулацкую политику в колхозах, что безуспешно отразилось на ходе подготовки 
к весеннему севу.

3) Руководящие работники отдельных сел (Яловенково, ст. Люботин, Манченково) 
не обеспечили надлежащего руководства колхозами, оппортунистически отнеслись к руковод-
ству индивидуальным сектором, не приняли надлежащих мер к выявлению классово-чуждых 
элементов.

4) Составление финансово-производственных планов по большинству колхозов (колхозы «им. 
Ильича», «Червона Долина», «Урожай», «Червоний Шлях», «Широкі лани», «Нове життя», «105») 
до сего времени не закончено, планы не доведены до бригад, несмотря на окончательные сроки 
составления планов к 15/ II-с.г.

5) а. Засыпка семенных фондов (как количественно, так и качественно) в ряде колхозов прохо-
дит неудовлетворительно) не хватает семенного материала — колхоз «им. Ильича» — 22 цнт. овса; 
«Нове Життя» — 7,7 цнт. ячменя, 5,3 цнт. овса; 400 цнт. картофеля; «105» — 270 цнт. картофеля, 
7 цнт. овса, «Червоний Незаможник» — 26,5 цнт. ячменя; 13,3 цнт. овса; 237 цнт. картофеля; «им. 
Коцюбинского» — 278 цнт. картофеля, 11 цнт. ячменя, 18,2 цнт. овса; «Шлях до комуни» — 117 цнт. 
картофеля, 47 цнт. вико-овса и т. д.).

В тоже время, в ряде колхозов, в наличии излишки посевных материалов (излишки семян в кол-
хозах: «Червонный Шлях» — 14,3 цнт. пшеницы, ячменя, 9 цнт. овса, 10,5 цнт. вико-овса, проса  
36,6 цнт., картофеля 176 цнт.; «Шлях до комуни» — 48,6 цнт. ячменя; «Нове життя» — 34,3 цнт.  
вико-овса и т. д.).
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б. Отсутствует надлежащая охрана семенных фондов. Семена находятся в деревянных амба-
рах без специальной охраны, что угрожает поджогами и расхищениями (в колхозе «Урожай» укра-
дено 50 пуд. проса и ячменя, в колхозе «Шлях до комуни» — расхищено 300 пуд. ячменя).

в. В ряде колхозов не уделено надлежащего внимания очистке семян (колхоз «Шлях до кому-
ни» — не очищены совсем — ячмень, просо, гречка); колхоз «Червоний шлях» — просо; колхоз 
«Ударник» — очистка ячменя проведена небрежно — грязно).

6. Ремонт с/х инвентаря проходит слабо. На 15/II-с.г. ремонт выполнен по колхозу «Червона 
Долина» на 50%; «им. Ильича» на 80%; «Червоний Шлях» на 75%.

7. В большинстве колхозов работа в области поднятия урожайности проходит крайне слабо 
(бригады не имеют конкретных планов борьбы за урожай — вывозки навоза, севооборота и др. 
агромероприятий).

8. При наличии полного обеспечения тягловой силой, имеются факты безобразного, преступ-
ного отношения к сохранению тягла (в колхозе «Червоний Шлях» — трактор простоял до момента 
обследования во дворе заброшенный снегом; в колхозе «им. Коцюбинского» — из 19-ти — 12 лоша-
дей с побитыми холками и спинами; в колхозе «им. Шевченко» 3 лошади больны чесоткой и не изо-
лированы; в колхозе «Урожай» лошади находились до момента обследования в полуразрушенных 
сараях, заносимых снегом).

9. Состояние подготовки к севу по единоличному сектору совершенно недопустимое (села 
Яловенково — все единоличники огульно подведены под категорию рентников, в том числе 
40 хозяйств, занимающихся посевом зерновых, имеющих тягло и от 1 до 3 га земли; село Манчен-
ково — в результате передачи земли из единоличного сектора в совхозы, из разных мест земле-
пользования, единоличники, получившие планы посева, до сих пор не знают где их земля. Не про-
ведено землеупорядочение. При наличии сохранных расписок на семенные фонды, отобранные 
у единоличников, надлежащий контроль за фактическим наличием и состоянием семенных фон-
дов у единоличников отсутствует.

10. Земотдел Горсовета не обеспечил надлежащего руководства подготовкой к севу по селам 
Люботинского куста. Отсутствует оперативное руководство составлением финансово-производ-
ственных планов, нет надлежащего учета состояния колхозов, в результате чего Земотделом были 
выдвинуты на Областной Съезд колхозников вместо передовых колхозов — отстающие (колхоз 
«Червона Долина» и «Червоний Шлях»). Не уделено внимания вопросу состояния подготовки к севу 
по единоличному сектору, в частности вопросу упорядочения земель единоличников.

11. Все вышеизложенные недостатки в деле подготовки к севу Люботинского куста допущены 
при наличии всех предпосылок для полного и своевременного выполнения заданий по подготовке 
к севу (селами полностью выполнены хлебозаготовки; наличие полной возможности засыпки се-
менных фондов; обеспеченность (количественно) тяглом; основная масса колхозников обеспече-
на денежными и натуральными видами дохода).

Исходя из вышеизложенного, Президиум ХГКК и Коллегия РКИ постановляет:
1) Обязать пред. сельсоветов и пред. колхозов Люботинского куста к 5/III-с.г. полностью закон-

чить засыпку и очистку семенного фонда, установив специальную охрану ее.
2) Обязать Гор. Земотдел т. Дудника до 5/III-с.г. полностью закончить составление производ-

ственных планов, доведя их до бригад и звеньев.
3) Под ответственность пред. сельсоветов и колхозов закончить полностью ремонт сельхоз. 

инвентаря до 5/ III-с.г.
4) Предложить Земотделу совместно с пред. сельсоветами сел: Манченково, Яловенково и Ко-

ротич к 10/III-с.г. провести упорядочение земель единоличников, обеспечив подготовленность се-
менных фондов, ремонт инвентаря и организацию супряг.

5) Указать Зав. Горземотделом т. ДУДНИКУ на необеспеченность оперативного руководства 
и своевременного составления производственных планов, отсутствие надлежащего учета состо-
яния колхозов и недостаточное руководство подготовкой к севу по единоличному сектору Любо-
тинского куста.

6) Тов. Фатиенко, чл. КП(б)У, секретарю п/ячейки с. Яловенково, не развернувшему надлежа-
щей партийно-воспитательной работы среди колхозников, не обеспечившему достаточную про-
работку решений партии и правительства об обязательной сдаче хлеба, в результате чего име-
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ли место отдельные выступления колхозников против мероприятий правительства — ОБЪЯВИТЬ 
ВЫГОВОР.

7) Предложить секретарям партячеек сел Люботинского куста широко развернуть пар-
тийно-массовую, воспитательную работу среди широких масс колхозников, проработать реше-
ния январского пленума ЦК и ЦКК, решение об обязательной сдаче хлеба и решения Всесоюзного 
и Областного съездов колхозников, мобилизовав вокруг этого все силы на выполнение заданий 
по подготовке и проведению весеннего сева.

8) Руководящих работников Люботинского куста, не оправдавших звания коммунистов, 
не обеспечивших надлежащего руководства сельским хозяйством, в частности подготовку к ве-
сеннему севу:

а) МАКОВИЙСКОГО П.П., чл. КП(б)У с 1928 г., пред. колхоза «Червоний шлях», бывш. кулак, 
имел до революции с отцом более 100 га земли, бывш. толстовец, скрывал в колхозе 10 кулаков, 
бесхозяйственно руководившего колхозом (стоял трактор в снегу, допускал расхищение зерна, 
не привлекал к ответственности виновных и т. д.) — С РАБОТЫ СНЯТЬ И ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПАРТИИ. 
Дело о нем передать в прокуратуру для привлечения к судебной ответственности.

б) ШЕВКУН А.С., чл. КП(б)У с 1919 г., пред. коммуны «Червона Долина» и секретарь ячейки ста-
рого Люботина, не обеспечившего большевистского руководства подготовкой к весеннему севу 
в коммуне (ремонт инвентаря выполнен всего на 50%, производственный план не составлен), по-
терявшего классовое чутье, не принявшего мер к выявлению классово-чуждых элементов в колхо-
зах старого Люботина, скрывал кулака Санжаровского, своего родственника — свата в колхозе 
«Шлях до комуни», исключал из колхозов бедняков — ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ.

в) КОЛИНЕНКО, чл. КП(б)У с 1924 г., рабочий, пред. Яловенковского сельсовета, преступно от-
несшегося к руководству индивидуальным сектором (перевел механически всех единоличников 
в рентников), не обеспечил подготовку к весеннему севу по колхозу «им. Ильича» (необеспечен-
ность тягловой силы кормами, ремонт инвентаря выполнен на 80%, не засыпаны семена); оппор-
тунистически поставился к делу выявления классово-чуждых элементов, стал на защиту Безде-
нежного, бывш. офицера, при исключении его из колхоза) — С РАБОТЫ СНЯТЬ, ОБЪЯВИТЬ СТРО-
ГИЙ ВЫГОВОР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ.

г) ДОЦЕНКО А. И., кандидат КП(б)У, чл. правления колхоза им. «ИЛЬИЧА», бывш. кулак, выда-
вал белым партизан, проводит кулацкую политику в колхозе — ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ И ПРИВ-
ЛЕЧЬ К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

д) ЗИНЧЕНКО М.И., кандидат КП(б)У, чл.коммуны «Червона Долина», бывш. кулак, в прошлом 
ярый меньшевик, бывш. пред. Люботинского Исполкома при временном правительстве, в настоя-
щее время директор Будянского агроучастка МТС — ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ.

е) КОБЕЦ, беспартийный, исключен из партии за религиозные предрассудки, пред. колхоза 
«им.Ильича», не обеспечившего своевременного и полного выполнения заданий по подготовке 
к севу, проводил кулацкую политику (выступал против поднятия урожайности, вредительски отно-
сился к сохранению конского поголовья — допустил кормление лошадей корнями вико-овсянного 
сена, не поил водой по несколько суток лошадей) С РАБОТЫ СНЯТЬ И ПРЕДАТЬ СУДУ.

9) Предложить пред. сельсоветов и секретарям партячеек сел Люботинского куста немедлен-
но очистить колхозы от классово-чуждых элементов, выявленных в процессе обследования ХГКК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХГКК-РКИ  (підпис)  (ТОМАШУН)

ДАХО. — Ф. П-12. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 133–136. — Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 25

Рапорт інспектора міліції про затримання В. О. Пузикова та В. Г. Люшненка  
за спробу фотографування черги за комерційним хлібом у м. Харкові

6 березня 1933 р.

Н-ку адм. отд. Харьк. обл.
Рай-инспектор
отд. милиции
Бузнавский
6/ІІІ 1933 г.
Харьков

РАПОРТ

Доношу до в/сведения, что мною предоставлены к вам по разпоряжению н-ка наш [его] отд. 
милиции двух граждан 1) Люшненко Владимир Григорьевич 2) Пузиков Владимир Афанасьевич

которыя сфотографировали большушчую очередь за хлебом по ул. 1-го Мая и весь Слесарный 
пер. сегодня 6/ІІІ 33 г. в 12 час. дня о чом и доношу *

(підпис)

* Володимир Люшненко і Володимир Пузиков були затримані за фотографуванням черги за комерційним хлібом. 
У міліції проявили відібрану плівку і зробили фотокартку, на якій чітко відображалася хлібна черга. Затримані пояснили, 
що знімок зробили випадково, опановуючи нову фотокамеру «ТОМП». Секретно-політичним відділом Харківського обл-
відділу ДПУ була відкрита кримінальна справа за обвинуваченням В. О. Пузикова у антирадянській агітації (ст. 5410 КК 
УСРР), 17 квітня 1933 р. справу було закрито зі звільненням Пузикова з-під варти.

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 1. — Спр. 3026. — Арк. 3. Оригінал. Рукопис.
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№ 26

Витяг із повідомлення Харківської обласної каси  
соціального страхування міськздороввідділу Харкова  

про навмисне ігнорування районними лікарями заповнення історій хвороб

14 березня 1933 р.

Харківська обласна каса соціального страхування
Майдан Держпрому, будинок профробітника
Під’їзд 2–3–4 Телефони № 11–47, 31–55, 7–37
Н/індекс 4/201/б дата 14/II-1933р.

Тут. Черноглазівська вул. № 7
До Місьюзбарову

Копія Тут вул. Свердлова № 34
До Головлікаря I роб. Пол-ки

[…] для виявлення стану здоров’я та непрацездатності за минуле, довелося повернутися 
до первісних джерел — до історій хвороби.

Але, як виявилося, історій хвороби не тільки на цих застрахованих не було, а ще в роб. полікліні-
ці на всіх хворих, які потребують обов’язкового утримання та перебувають під наглядом райлікарів, 
як правило, історій хвороби — немає.

Харківська обласна страхова каса, звертаючи Вашу вагу на таке неприпустиме становище, 
вважає, що відсутність будь-яких надто коротеньких записів в історії хвороби районних хворих пе-
речить основним елементарним правилам, що кожний день звільнення від роботи повинно бути 
обґрунтованим об’єктивними медичними даними і [залишається] гадати, що відпустки надаються 
без достатніх об’єктивних даних…

Харківська обласна страхова каса просить врегулювати цю справу і про вжиті заходи та розпо-
рядження повідомити страхову касу.

Зав. каси соц.-побутових відділень (підпис)

внизу резолюція: «Кудривицкий вызван на 23/ІІІ в 1 час дня (підпис)»

ДАХО. — Ф. Р-2. — Оп. 1. — Спр. 869. — Арк. 1, 1 зв. Бланк. Оригінал. Рукопис.
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№ 27

Ухвала Харківського облвиконкому про запровадження  
обов’язкового реєстрування РАГСами  

причин смерті за лікарськими свідоцтвами

23 березня 1933 р.

П Р О Т О К О Л № 24
Засідання Президії Харківського Обласного Виконавчого

Комітету від 23-го березня 1933 р.

27. Про обов’язкове розслідування причин смерті за лікарськими свідоцтвами по всіх залюдне-
них пунк тах, де є будь-які лікувально-профілактичні установи.

Зріст за першу п’ятирічку мережі медико-санітарних установ, поширення обслуговування люд-
ності лікарською допомогою, дають можливість поставити на належну височінь вивчання причин 
смерті людності, щоб вжити відповідних заходів для боротьби за зниження смертності.

Тому Харківський Обласний Виконавчий Комітет, у згоді з директивним листом Секретаріату 
Президії ВУЦВК’у, Наркомздоров’я та УНГО* з 15-го лютого цього року

У х в а л и в:
1. Встановити обов’язкове реєстрування на 1933 рік в органах ЗАГС’у причин смерті за лікар-

ськими свідоцтвами по всіх містах, селищах міського типу та по сільських залюднених пунктах, де 
є будь-які лікувально-профілактичні установи постійного типу (єдині диспансери, поліклініки, лікар-
ні, амбулаторії, лікувальні участки тощо).

2. Запропонувати Райвиконкомам та Міськрадам по затверджених ОблУНГО та Облздоров’я 
списках пунктів, зазначених в п.1-му цієї постанови, видати до відома людності та відповідних уста-
нов обов’язкові постанови, до змісту яких внести:

а) людність тих пунктів, де на 1933 рік запроваджується обов’язкове реєстрування причин 
смерті за лікарськими свідоцтвами, зобов’язується при реєстрації всіх випадків смерті подавати 
до органів ЗАГС’у лікарські свідоцтва встановленої форми;

б) органам ЗАГС’у забороняється реєструвати по цих залюднених пунктах акти смерті без 
представлення заявниками лікарського свідоцтва про смерть;

в) органи ЗАГС’у можуть вимагати подання лікарських свідоцтв лише на померлих у даному за-
людненому пункті, саме в тому, де запроваджено реєстрацію за лікарськими свідоцтвами, тобто 
не вимагають цих свідоцтв на померлих з інших залюднених пунктів, де немає лікарів та постійних 
установ охорони здоров’я, хоч би ці пункти містилися на терені сільради;

г) лікарські свідоцтва про причини смерті видаються населенню безкоштовно. Усі лікарі зо-
бов’язуються їх видавати незалежно від того, чи перебувають вони на службі в радянських органах, 
чи ні, та незалежно від того, чи користувався померлий за життя меддопомогою, чи ні;

д) перелік всіх залюднених пунктів району, де запроваджується обов’язкове реєстрування актів 
смерті за лікарськими свідоцтвами.

3. Запропонувати ОблУНГО та ОблЗДРАВУ протягом декади виробити інструкцію лікарям про 
порядок видачі лікарських свідоцтв про смерть.

4. У виданих з приводу цього обов’язкових постановах передбачити, що вони набувають сили 
з менту їх оголошення.

* УНГО УСРР — Управління народногосподарського обліку при Держплані УСРР

ДАХО. — Ф. Р-1391. — Оп. 1. — Спр. 60. — Арк. 35, 44, 44 зв. Завірена копія. Склограф.
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№ 28

Постанова Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У  
про виключення з партії професора П. Ю. Дятліва

31 березня 1933 р.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ КП(б)У

В Ы П И С К А
из протокола № 38 засед. ПК ХОКК от 31/III-1933 г.

С Л У Ш А Л И:
Д Я Т Л О В  П. Ю.*

Член партии с 1926 г., служащий, по соц. происхождению кустарь. Состоял в РУП и в УСДРП 
(меньшевиков) с 1905 по 1918 г. Во время чистки 1929 г. исключался из партии. Был восстановлен 
Партколлегией ЦКК КП(б)У. Руководитель кафедры политэкономии Коммунального института.

На заседании Партколлегии ХГКК от 10/II было вынесено по делу Дятлова следующее поста-
новление:

Подтвердить решение Дзержинского РПК от 27.I-33 г. Об исключении из партии Дятлова 
и о снятии его с руководителя кафедры теоретической экономии и преподавательской работы, 
и исключить из состава работников Украинской Советской Энциклопедии, за явно махрово-ку-
лацкие убеждения, выразившееся в доказательстве возможности врастания в социализм кулаче-
ства и безопасности его в данный период времени в городе и на селе, в связи с раскулачиванием, 
за право-оппортунистичеcкую клевету на партию, в связи с изданием постановления о хлебном 
налоге, как о шаге назад, в политике партии, по отношению к сельскому хозяйству, меньшевист-
ско-троцкистскую клевету на партию, якобы состоящую из мелко-буржуазных выходцев, исполь-
зование кафедры профессора экономии в целях протаскивания своих право-оппортунистических, 
меньшевистско-троцкистских контрреволюционных убеждений.

П О С Т А Н О В И Л И:
За пропаганду антипартийных взглядов (клеветническое утверждение о роли уклонов в пар-

тии, теории врастания кулака в социализм), что является результатом не изжития меньшевистской 
идеологии — подтвердить постановления ХГКК об исключении т. Дятлова из партии.

С Е К Р Е Т А Р Ь ПК ХОКК    (ЯНСОН)

Печать (підпис)

ДАХО. — Ф. П-11. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 252. Оригінал. Машинопис.

* Дятлів Петро Юрійович український революціонер, з 1908 р. громадсько-політичний діяч за кордоном. З 1925 р. 
працював у радянській Україні. Після прийняття постанови Дзержинським РПК КП(б)У м. Харкова про виключення з партії, 
Дятлів був звільнений з інституту і влаштувався коректором книжкової фабрики. У ніч з 22 на 23 березня 1933 р. Дятліва 
заарештували як члена української контрреволюційної організації і вислали до Соловецького концтабору, а 3 листопада 
1937 р. розстріляли в урочищі Сандармох за ухвалою особливої трійки УНКВС по Ленінградській обл. Реабілітований 
у 1958, 1959 рр.
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№ 29
Протокол засідання урядової комісії  

в справі боротьби з епідеміями щодо інтернування дітей, яких підбирають на залізниці, 
організації загороджувальних загонів ДПУ і т. ін.

29 квітня 1933 р.

Постановили:
1) Взяти до відома, що сьогодні увечорі тов. Алмазов виділяє п’ять клясних вагонів для ін-

тернування дітей, які підбираються на вокзалі та на шляхах, і що вагони ці надаються терміном 
до 5 травня.

2) Доручити т. т. Рохліну і Біргелю договоритися з залізничним відомством про максимальне 
полегшення дальшого направлення транзитних дітей, які скупчилися на Харківському вузлі.

Їм же договоритися з залізничним відомством про виділення спеціяльних вагонів для евакуації 
дітей та бездомного елементу в райони, щоб розвантажити Харківський вузол.

3) Зобов’язати дорсанвідділ забезпечити відповідним медобслуговуванням та санітарним до-
глядом, а також санітарною обробкою всі вагони, виділені залізницею.

4) Запропонувати дорсанвідділу використати організацію ЧХ* на залізниці всіляко, зокрема — 
для вище перелічених потреб.

Відповідає за це тов. Пушня.
5) Зобов’язати т. Вороб’євського, в разі потреби, надати медперсонал у допомогу т. Пушні.
Взяти до відома заяву Кагана С. С., що Міськрада обіцяла харчуванням ці контингенти забез-

печити.
Просити Міськраду в особі т. Гінзбурга негайно дати відповідне розпорядження в цій справі.
В разі будь-якої затримки в реалізації цього пакта доручити т. Рохліну в погодженні з т. Ко-

ган-Ясним перекинути на сьогоднішній та завтрашній дні потрібну кількість харчування з ЦІТівських 
бараків.

6) Вважати за потрібне ослаблених хворих дітей, немовлят, а також дорослих направляти з вок-
зала до міста.

7) Вважати за абсолютно неприпустиме підбируваних дітей у місті направляти для інтернування 
на вузол.

8) Зважаючи на те що ЦІТівські бараки переповнені та що міські й обласні організації фактич-
но нічого не роблять, щоб розвантажити їх, — довести негайно про це до відома Облвиконкому 
та Міськради з рішучою пропозицією негайно вжити заходів до розвантаження бараків.

Звернутися в цій справі з особистим листом на ім’я т. т. Шелехеса й Гінзбурга.
В разі, коли протягом завтрашнього дня цей захід не буде реалізовано, доручити т. Канторови-

чу звернутися персонально до т. Постишева в цій справі.
Зважаючи на те що ЦІТівські бараки на сьогодні все ж таки переповнені, вважати за потрібне 

добитися виділення додаткового приміщення (не в місті, а поза ним).
По всіх перелічених вище питаннях доручити т. т. Канторовичу, Вороб’євському, С. С. Кагану, 

Когану-Ясному та Рохліну сьогодні ж після засідання зв’язатися з Міськрадою та Облвиконкомом.
9) Пропозицію т. Рохліна про порядок розвантаження дітей, підбируваних на вузлі, схвалити 

та доручити особо уповноваженому Надзвичкому на вузлі організувати реалізацію цих пропозицій.
Аналогічні ж заходи негайно розпочати провадити в ЦІТівських бараках.
10) Зобов’язати т. Єфімова протягом завтрашнього дня реалізувати проект, згідно з яким міс-

цеві виконкоми та ради повинні негайно розгорнути заходи для затримки бездомного та безпри-
тульного елементу на місці (організація приміщень дитячих будинків, стаціонарів, профілакторієв 
тощо).

Відзначити, що до цього часу всі перелічені в цьому пакті заходи, незважаючи на постанову 
Надзвичкому, не реалізовано, зокрема не реалізовано проект, поданий 2 тижні тому від т. Федото-
вої, про що повідомити т. Єфімова.

11) Зобов’язати міськнаросвіту надати в розпорядження т. Рохліна потрібну кількість виховате-
лів для підібраних на вузлі дітей.
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12) Доручити т. Туркельтаубу договоритися з залізничним відомством та з ДПУ про організа-
цію спеціяльних загороджувальних загонів для недопуску бездомного та безпритульного елементу 
у великі центри.

13) Зобов’язати т. Туркельтауба негайно організувати управління особоуповноважених Все-
укрнадзвичкому на великих вузлах з тими ж функціями, які провадяться на Харківському вузлі, ви-
користавши для інструктажу цих уповноважених на вузлах матеріял, поданий від т. Кагана С. С.

14) Доручити т. Канторовичу негайно вжити заходів до скоршого просунення проекту, складе-
ного комісією т. т. Карлсона й Канторовича.

15) Питання про евакуацію жінок з дітьми доручити опрацювати т. т. Рохліну й Біргелю.
16) Повідомити т. Берковича**, що будь-яке направлення людей до ЦІТівських бараків повинно 

бути, безумовно, погоджено з представниками надзвичкому.

Голова урядової комісії в справах боротьби з епідеміями    Канторович 

Згідно: Постная  (підпис)

3/V-[19] 33 р.

Резолюція: «тов. Вороб’євському для виконання. 3/V-[19] 33 р.» 

ДАХО. — Ф. Р-1962. — Оп. 1. — Спр. 281. — Арк. 147, 147 зв., 148. — Засвідчена копія. Машинопис. Рукопис.

* Червоний Хрест.
** Заступник начальника Харківського обласного управління міліції.
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№ 30

Ухвала Харківського обкому КП(б)У про виконання постанови ЦК ВКП(б)  
про організацію трудових поселень ОДПУ

3 травня 1933 р.

ОСОБАЯ ПАПКА          БЮРО ОПРОСОМ

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ КП(б)У
Протокол № 24, пакт 5 від 3.V-1933 р.

СЛУХАЛИ:
Постановление ЦК ВКП(б) от 17.ІV-1933 года об организации трудовых поселений ОГПУ.

УХВАЛИЛИ:
1. Во исполнение решения ЦК ВКП(б) поручить т. Кацнельсону представить данные количества 

лиц выселяемых на трудпоселение из сельских местностей области и необходимые требования 
на обеспечение выселяемых контингентов продовольствием и простым сельхозинвентарем.

2. Поручить Фракции Исполкома и т. Капелинскому изыскать внутри области необходимые 
фонды для удовлетворения выселяемых продовольствием и простым с/х инвентарем по заявкам 
ОблГПУ.

3. В связи с крайне напряженным положением с тяглом в области, просить ЦК ВКП(б) освобо-
дить Харьковскую область от обеспечения выселяемых контингентов лошадьми и разрешить ком-
пенсировать деньгами на покупку лошадей.

4. Предложить отделу кадров Обкома т. Канторовичу совместно с ОблГПУ в секретном порядке 
произвести подбор кадров: инженерно-технических, административных, медицинских и культур-
ных для мобилизации таковых на работу в трудпоселения ОГПУ.

(шість підписів)

ДАХО. — Ф. П-2. — Оп. 3. — Спр. 3. — Арк. 32. Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 31
Зі стенограми виступу секретаря Харківського обкому КП(б)У П. П. Постишева  

на засіданні секретаріату Харківського міськпарткому КП(б)У щодо роз’яснення 
харківським робітникам тяжкого становища на селі

7 травня 1933 р.

<…> Есть настроения вокруг села, что вы думаете, вы это утаите, что детей мы собираем 
200–300–400 душ в день в городе. Из сел нам подбрасывают. Ну, ведь всякий знает, что от добра 
подбрасывать детей не будут. У крестьян в этом году очень тяжелое положение. Я был и сегод-
ня на Канатке, видел, как там вокруг хлеба собрали целую кучу. Разве вы думаете, этого рабочие 
не видят, что тут засекречивать. Почему открыто не ставить перед рабочими этих вопросов, не ре-
агировать на это. Вот кто-нибудь выступил или записку подал, почему так просто этого не разъяс-
нить. Я ведь читал колхозникам на слете то, что мне ГПУ дало, мне дает ГПУ, а я взял и прочел. Мне 
дали совершенно совершенно* секретную информацию ГПУ, которую они среди них набрали, а я 
взял да им и прочел, только не сказал, что ГПУ за вами следило и слушало. А я им говорил, что вы 
говорите то-то и то-то, и все это разъяснял. <…>

Вот теперь в деревне тяжелое положение, почему тяжелое положение, от чего сейчас у нас 
в городе есть ряд трудностей в связи с деревней. Опять нужно это разъяснить.<…>

И, по-моему, политически рабочие гораздо грамотнее, чем в исследовательских институтах. 
Поэтому тут из ин-тов брать не нужно. Нужно пропагандистов и массовиков создавать из самих 
рабочих, агитколлективы и т. д. Вот лекцию прочесть они смогут, а массовую работу вуамлинов-
цы вести не смогут. Какую массовую работу он поведет, если он не будет знать жизни рабочих. 
А вот заставьте его подготовиться и прочесть о международном положении — пожалуйста, про-
честь о том, как Гитлер победил националистов, почему Гинденбург сдал позиции, к этому он 
сможет под готовиться, собрать материалы, факты и подготовиться к докладу о событиях в Китае, 
в Японии, он это сможет сделать. По вопросу о конкуренции на мировом рынке — также прочтет, 
и то нужно посмотреть в тезисы. <…>

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 107. — Арк. 58–60, 62. — Копія. Машинопис.

* Так у документі.
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№ 32

Постанова Правління Укрколгоспцентру  
про порядок постачання сільських вчителів

29 жовтня 1932 р.

ХАРКІВСЬКИЙ
КОЛГОСПСОЮЗ
ХI-1932 р.

«ПРО ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ВЧИТЕЛЯМ»
Постанова Правління Укрколгоспцентру

від 29 жовтня 1932 року.

У зв’язку з надходженням ряду запитань від колгоспів, про порядок постачання вчителям сіль-
сько-господарських продуктів, пояснити:

1. У районах суцільної колективізації (що мають не менш як 68% колективізації) постачання вчи-
телям с. г. продуктів по всіх селах забезпечують цілком колгоспи і при загальному розподілі нату-
ральної частини урожаю, і при попередньому авансуванні.

Це стосується і суцільно колективізованих сіл не суцільно колективізованих районів, і взагалі тих 
сіл, де вчителі є члени колгоспів. Незалежно від наявності вироблених трудоднів, учитель та його 
родина обов’язково забезпечується хлібом за Державними цінами у межах визначених Урядом 
норм. А коли учитель, або його родина вироблять в колгоспі певне число трудоднів — вони одержу-
ють належне їм на трудодні, так натурою, як і грішми.

2. У селах районів не суцільної колективізації де вчителі не є члени колгоспів — колгоспи беруть 
участь у постачанні вчителям пропорційно, тобто в розмірі, що відповідає рівневі колективізації 
цього села.

3. Усі потрібні підрахунки і утворення спеціального річного фонду с. г. продуктів, для постачання 
вчителям, колгоспи повинні закінчити не пізніше як 25-го листопада.

Надруковано в газеті «Комуніст» 1-го листопада.
85 пр.
Хар. ОКС

ДАХО. — Ф. Р-1714. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 66. Копія. Склограф.
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№ 33
Постанова об’єднаного засідання президії ЦКК КП(б)У та колегії НК РСІ 

про розбазарювання конфіскованих тварин у Балаклійському районі Харківської області

1933 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Объединенного заседания Президиума ЦКК КП(б)У

и Коллегии КК УССР
по вопросу о массовом разбазаривании скота,
поступающего в порядке натуральных штрафов
по Балаклеевскому р-ну Харьковской области.

(внесено Гр[уппой] Заготовок и торговли
проведено опросом 29/IV-1933 г.).

Президиум ЦКК и Коллегия НК РКИ констатирует:
1. Постановлением СНКома УССР от 21/ХII-32 г. и последующими директивами СоюзНКСнаба 

от 13/I-33 г. был установлен порядок, согласно которому весь скот, поступающий в порядке на-
туральных штрафов, подлежит передаче государственным заготовительным организациям для 
использования в порядке централизованных планов снабжения.

2. Произведенным обследованием установлено, что в Балаклеевском районе Харьковской об-
ласти указанные постановления грубо нарушаются.

Только по 13-ти сельсоветам (из общего количества [из] 48 с/с) незаконно продано и частично 
обращено на местное снабжение 101 корова, 8 телят, 8 овец, 1 свинья, 196 кур, что по ориенти-
ровочным подсчетам составляет 420 ц[ентнеров] живого веса, или 31,4% по отношению к плану 
І квартала. При выполнении квартального плана за апрель на 2,1% сдачи в счет централизованных 
заготовок было бы выполнение плана II кв. до 38%.

3. Президиум ЦКК и Коллегия НК РКИ отмечают, что установленные факты массового разбаза-
ривания скота в Балаклеевском районе могли иметь место в результате преступной бездеятель-
ности районных организаций (РИК, НКСнаб, РайРКИ) и грубого нарушения закона со стороны ряда 
сельсоветов.

На основании изложенного, Президиум ЦКК и Коллегия НК РКИ постановляют:
1. Предложить Харьковской ОблКК РКИ виновных в разбазаривании штрафного скота, а также 

в преступном попустительстве этим незаконным действиям, привлечь к строгой ответственности.
2. Предложить НКСнабу дать директиву своим местным органам произвести массовую про-

верку правильности использования штрафного скота.
3. Предложить всем ОблКК и РайКК РКИ установить тщательный контроль с точным соблюде-

нием постановления СНКома УССР от 21/ХII-32 года о порядке использования штрафного скота 
и в случае его нарушения, привлекать виновных к строгой ответственности.

Данное постановление опубликовать в печати.

ПРЕД. ЦКК — НАРКОМ РКИ    (СУХОМЛИН)

ЦДАВО України. — Ф. 539. — Оп. 11. — Спр. 596. — Арк. 140. — Копія. Машинопис.
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№ 34

Заява колективу учителів Озерської семирічної школи  
про незадовільне постачання продуктів

14 травня 1933 р.

До Обл. КК РСІ
Від колективу учителів

Озерської семирічної школи
Кишенківського району

Харківської області

14/V

ЗАЯВА

Прохаємо негайно вжити заходів і винних притягти до судової відповідальності за пряме зну-
щання над учителями в справі постачання продуктів харчування. Особливо за сучасних умов до-
рожнечі на приватному ринку, коли десяток картоплі коштує в наших умовах 10–12 крб., а учителя 
одержують 70–90 крб. на місяць. А особливо уявіть становище сімейного учителя. Не дивлячись 
на такі труднощі, наші райорганізації систематично зрізують пайки, а саме:

в січні м-ці одержали хліба по 6 кг на робітника, 3 кг на утриманця.
В лютому теж по 6 кг на робітника та 3 кг на утриманця.
Такий стан обумовлювали недостачею продуктів з місцевих ресурсів. Але з березня м-ця учи-

телі Кишенківського району взяті на централізоване постачання, де мається точна директива в рай. 
постач. відділі, що норма хліба 12 кг на місяць, цукру 600 г, риби 1 кг та 50% на утриманця. Але 
рай. постач. відділ систематично врізує ці норми, а саме: за березень місяць одержали по 10 кг 
на робітника та 5 кг на утриманця. За квітень по 8 кг на робітника та 4 кг на утриманця. Цукру на сі-
чень та лютий зовсім не получили. Р.П.В. (райпостачвідділ — Укл.) мотивує тим, що цукор пішов 
на весняну сівбу. Ми в це не віримо. За березень та квітень цукру одержали по 400 г на роб[ітника] 
та 200 на утриманця.

Як бачите, норми зрізані. Риби та конд[итерських] виробів ми зовсім за цей рік ні жодного грама 
не одержали.

Такий стан з постачанням ставить учителя в надзвичайно тяжкі умови праці. Кожен учитель знає 
і ладен залишити роботу в школі і стати хоч би чорноробом в р-ні, де постачання далеко краще. Ми 
також цілий рік не одержували ні городини, ні картоплі, ні буряка. Отже, уявіть наш мат[еріальний] 
стан, коли кіло олії 50 крб., один буряк 3–4 крб., а десяток картоплі 10–12.

А тут плюс «поліпшене» нашими районовими шкідниками постачання вчителям.
Прохаємо в найкоротший час дати відповідь та виправити ці хиби на травень, та притягти до су-

ворої судової відповідальності шкідників Кишенківського рай. постач. відділу.
Чекаємо від вас відповіді на нашу заяву.

Колектив учителів Озерської школи

(чотирнадцять підписів)

Повідомлення про вжиті вами заходи надсилайте по адресі: с. Озера Кишенківського району 
Харківської області, Озерська школа

ДАХО. — Ф. Р-1356. — Оп. 1. — Спр. 1040. — Арк. 71–72. Оригінал. Рукопис.
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№ 35
Постанова президії ХМКК і колегії РСІ на доповідь  

«Про санітарний стан робочих потягів і вокзалів Харківського вузла»

15 травня 1933 р.

Додаток до протоколу № 42

§ 3 від 15/V-33 р.

П О С Т А Н О В А
ОБ’ЄДНАННОГО ЗАСІДАННЯ ХМКК КП(б) ТА КОЛЕГІЇ РСІ НА ДОПОВІДЬ
ПРО САНСТАН РОБОЧИХ ПОТЯГІВ ТА ВОКЗАЛІВ ХАРКІВСЬКОГО ВУЗЛА.

Президія ХМКК та колегія РСІ відмічають, що не дивлячись на постанову РНК УСРР від  
14/Х-1932 р., про оздоровлення санітарного стану вокзалів та робочих потягів Харківського вузла, 
та всупереч накреслених заходів протиепідемічного значення на залізницях, робочі потяги та вок-
зали Харківського вузла перебувають зараз в антисанітарному стані. Безпритульні та бездомні 
елементи ще й досі знаходяться та ночують в приміщеннях вокзалів. Контролю за безквитковими 
та безпритульними бракує. Прибирання вокзальних приміщень ст. ст. Люботин, Н. Баварія, Мере-
фа, Козача Лопань — недостатнє. Прибиральників не вистачає, а там, де є, працюють безконтроль-
но та без нагляду. Приладдя для прибирання бракує (віники, щітки, тряпки тощо). Баків для води 
на перонах забезпечено лише на 65–70%. Санстан баків незадовільний. Нема відповідальних осіб 
за сан. стан вокзалів (крім Харків-Пасаж.). Дезінфекція вокзалів провадиться недостатньо.

Наявність сквозного графіка руху робочих потягів сприяє зіпсуванню останніх, затримує їх ре-
гулярне прибирання та дезінфекцію. Прибирання потягів має багато недоліків: вікна, відхідники, 
підлоги, стіни, після прибирання залишаються зі слідами бруду. Велика частина робочих потягів 
за існуванням сквозного графіка прибирається (сухо) без обтирання пилу зі стін, лав та вікон. В ро-
бочих потягах ночують безпритульні, охорона парків достатньо не встановлена. Під час руху потя-
ги не прибираються за відсутністю провідників. Нагляду за порядком в потягах немає, з приводу 
чого потяги в середині — пасажири забруднюють, засмічують, запльовують, тощо. Є також випадки 
хуліганства. Ніякого відокремлювання потягів, або вагонів для робітників немає. Вагони переван-
тажуються пасажирами без всякого розрахунку. Посадочних бригад для цих потягів немає. Куль-
турно-освітня та політична робота в потягах не провадиться. Недостатньо втягнуто громадських 
сануповноважених до оздоровлення потягів.

Перевірочними даними Південної залізниці на місцях встановлено, що існуюче становище з по-
тягами спричиняє великі матеріальні втрати для залізниці.

Так, за 1932 р. тим контролем, який зараз є та встановлений, як незадовільний та недостатній, 
було виявлено 322 977 безквиткових пасажирів (на суму 3 323 853 крб.), за 1-й квартал 1933 р. вже 
виявлено 64 124 чол. безквиткових [пасажирів] на суму 1 328 571 крб. Ці цифри фактично більші, 
не всі потяги контролюються та не за всяким рейсом.

Ремонтування потягових составів за 2 квартала 1933 р. коштує 316 481 крб. проти передбаче-
ного 224 434 крб. Решта 92 027 крб. являється зовсім зайвими та цілком може бути пояснена на-
явністю того псування по тягових составах, яке має місце зараз. Таких зайвих витрат за рік можна 
припустити майже 7 164 684 крб. тільки по Харківському вузлу. Це становище може, та мусить бути 
усунено.

Встановлення належного контролю, постійного обслуговування потягів провідниками та збіль-
шення вагонного парку для підміни може коштувати 3 000 000 крб. та цілком виправдовується ви-
щезазначеними зайвими витратами залізниці.

Виходячи з наведеного, Президія ХМКК та Колегія РСІ УХВАЛЮЮТЬ:
1) Враховуючи, що існуюча зараз система сквозного графіка робочих потягів приводить до їх 

зруйнування, запропонувати Дирекції Південної зал. під особисту відповідальність тов. СВІРИКОВА 
не пізніше 25/V-1933 р. опрацювати питання в бік перебудови його системи праці.
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2) а) Дирекції Південних залізниць під особисту відповідальність т. ОСИЦЬКОГО, не пізніше  
5/VI-1933 р. дати категоричну директиву начальникам депо: Харків-Південний, Люботин, Н. Бава-
рія, Мерефа, Казача-Лопань — встановити ретельно вогке прибирання на кінцевих станціях тих 
потягів, які по графіку не встигають бути прибрані на ст. Харків-Півд., покласти на них сувору відпо-
відальність за сан. стан потягів та прибирання їх на тих станціях, де потягові состави мають ночівлю 
та підлягають генеральному вбиранню.

Встановити збиральників провідників під час руху робітничих потягів — з розрахунку один про-
відник на один вагон.

б) Не пізніше 25/V-1933 р. відокремити певну кількість потягів для робітників Харківських під-
приємств, окремих вагонів, та заборонити в них проїзд інших пасажирів. На вагонах зробити від-
повідальні таблички. Відокремити в робочих потягах вагони для жінок та дітей й червоноармійців. 
Встановити по всіх вокзалах Харківської смуги суворий порядок, щодо непропуску безквиткових, 
безпритульних та бездомних елементів в вагони та вокзали.

г) Не пізніше 25/V-1933 р. встановити достатню охорону потягів в парках, не припускаючи но-
чівлю в них безпритульних, рішуче усунути безладдя з заготівлею збирального матеріалу (віники, 
відра, щітки, тряпки, тощо), та встановити відповідний штат збиральників вокзалів, чим самим рі-
шуче знищити незадовільний стан останніх.

Не пізніше 20/V — встановити відповідальні вбиральні бригади на 1, 2, 5, та 6 платформах Хар-
ків-Півден. залізниці для прибирання потягів сквозного графіку на час його існування.

3) Дорсанвідділу під відповідальність т. ПУШНІ, протягом декадного терміну домогтись нала-
годження ретельної дезінфекції потягів, пильно стежити за виконанням всіх вимог, що стосуються 
до їх оздоровлення, встановити обслуговування потягів та вокзалів прикріпленими лікарями та се-
реднім лік. персоналом.

4) Не пізніше 25/V-1933 р. під особисту відповідальність т. ПУШНІ накреслити заходів, щодо 
посилення роботи сандозорчих пунктів, стежити аби всі потяги були оглянуті на хворих і підозрілих 
пасажирів та своєчасно їх ізолювати.

5) Звернути увагу фракції Облпрофради на потребу допомоги залізницям в боротьбі з неохай-
ністю та хуліганством в потягах, на розгорнення культурно-освітньої роботи, для чого через проф-
спілки виділити не пізніше 25/V-1933 р. громадських сануповноважених — з тих, що їздять.

6) Начальнику II-го експлуатаційного району поставити питання перед Дирекцією залізниць про 
виділення потрібної кількості вагонів підмінного парку.

Ленінському РКК-РСІ не пізніше 15 червня на засіданні Президії РКК заслухати наслідки вико-
нання цієї постанови.

ГОЛОВА ХМКК   (підпис)   ТОМАШУН

ДАХО. — Ф. П-12. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 181–183. — Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 36
Постанова президії Харківського облвиконкому 

 про затвердження розподілу риби між колгоспами Харківської області  
для стимулювання обробітку цукрового буряку

20 травня 1933 р.

«Про розподіл риби між колгоспами Харківської области  
для стимулювання обробітку цукрового буряку»

1. Поданий від облЗУ розподіл між районами 3 357 центн. риби для видачі колгоспникам для 
стимулювання обробітку цукрового буряку затвердити.

2. Зобов’язати облспоживспілку забезпечити одержання районами риби в такій кількості і строки:
  До 25/V —  1 000 центн[еров]
  2/VI —   1 657 — « —
  10/VI —  700 — « —
3. Зобов’язати райвиконкоми в 24 години з моменту одержання риби розподілити її між колгос-

пами з розрахунку 1,8 к[и]л[о]гр[амов] на гектар засіяної площі цукрового буряку колгоспів.
4. Рибу видавати виключно колгоспникам, які працюють на обробітку цукрового буряку з розра-

хунку 1,8 к[и]л[о]гр[амов] на один гектар обробленого цукрового буряку.
5. Зобов’язати облЗУ в 24 години розробити інструкцію про порядок видачі риби колгоспам, 

керуючись постановою РНК УСРР з 13/V-33 р., та розіслати її на місця.

Заст. голови Харківського обласного виконавчого комітету   С. Загер

Секретар Харківського обласного виконавчого комітету    Г. Ісаков

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 3. — Арк. 10, 10 зв. — Засвідчена копія, склограф. Машинопис.
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№ 37
Медико-організаційні заходи з організації громадського дитячого харчування  

в уражених сільських місцевостях, а також налагодження щодекадного  
сигнально-оперативного обліку смертності *

Травень 1933 р.

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОРАЖЕННЫХ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ

1. Обратить особенное внимание на помощь наиболее страдающему раннему и дошкольному 
детству.

2. С этой целью форсировать массовое открытие яслей.
3. Там, где почему-либо происходят задержки с открытием яслей, — срочно открывать вре-

менно через кухню организующихся яслей питательный пункт для детей ясельного и дошкольного 
(до 8 лет) возраста с 100%[-ным] охватом всех детей.

4. Там, где открытые ясли по недостаточной емкости не могут дать приюта всем детям соответ-
ствующего возраста, организовать вокруг яслей полное (3–4 раза на день) питание готовой пищей 
всех остальных детей, в яслях не находящихся. При этом стараться кормить на месте, не давая 
на дом, так как в последнем случае пища нередко не попадает малым детям.

5. Больным — не могущим прийти или быть доставленными в ясли детям — пища обязательно 
должна доставляться на дом и под ответственность зав. яслями.

6. Зав[едующая] яслями наравне с выделяемой при сельсоветах специальной тройкой по ока-
занию продовольственной помощи населению вообще должна отвечать за проведение обще-
ственного питания всех детей раннего и дошкольного возраста, охваченных или не охваченных 
яслями, посещающих ясли или находящихся дома по болезни или истощению, живущих на терри-
тории данного колхоза, — детей колхозников, единоличников и раскулаченных семей.

7. В свою очередь, в такой же мере зав. школой отвечает за общественное питание всех детей 
школьного возраста, посещающих или почему-либо не посещающих школу, и за своевременное 
взятие на учет тяжелобольных, истощенных, находящихся дома детей.

8. Для помощи в организации питания больных детей всех возрастов должна быть организова-
на и использована местная общественность (ячейки УЧХ, Др. дет.** и проч.), а также комсомоль-
ская организация.

9. Должно быть проведено в яслях, садках и школах дифференцированное питание в зависи-
мости от физического состояния (рекомендованные нами нормы, минимальные, ориентировоч-
ные при сем прилагаются). Истощенные дети кормятся обильнее, иногда чаще и качественно раз-
лично.

10. При всех яслях организовать так называемые «санаторные группы» из наиболее истощен-
ных, отечных детей, поставить их в наиболее благоприятные условия питания и обслуживания. 
Госпитализация (в участковых больницах) тяжело истощенных детей проводится лишь в исключи-
тельных случаях.

11. Детей школьного возраста кормить обязательно не раз, а два раза в день, тяжело истощен-
ных три раза.

12. Надо организовать общественное стационарное питание для взрослых в месте их житель-
ства (а не только полевое).

13. При всех детских консультациях обязательно организовать молочные кухни (пищевые стан-
ции).

14. Организовать так работу сельских, детских консультаций, чтобы они не менее 2 раз в 6-дне-
вку и 3 раз в 7-дневку выезжали на периферию в различные сельсоветы для налаживания и про-
верки общественного питания детей всех возрастов и ясельного дела.

15. В случае большого количества беспризорных (сирот) раннего возраста стать на путь либо 
организации для них отдельной группы при яслях (с круглосуточным пребыванием), либо от-
крывать закрытые дома.
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16. В особенно пораженные районы направлять студенческие бригады (желательно старших 
курсов фак[ультета] Охматдета), предварительно проинструктированных в Одессе и в район. цен-
тре (для учета местных условий) с распределением их на весь угрожаемый период в наиболее по-
раженных и отдаленных от медучреждений сельсоветах.

(Инструкция для работы студентов при сем прилагается).
17. Направить в те же наиболее угрожаемые районы на необходимый срок для руководства работой 

студентов по одному опытному педиатру-общественнику (с организационным и Охматдетским опытом).
18. Тяжело больных и истощенных взрослых, которым не может быть обеспечен дома необхо-

димый уход, как правило, госпитализировать.
19. Для правильного учета детского населения и правильного распределения продуктов в РИКе 

должен обязательно иметься отдельно по каждому сельсовету повозрастной список детей (коли-
чество детей от 3 лет, от 4–7 лет, от 8–16 лет).

20. Срочно наладить во всех сельсоветах каждого района отдельно по каждому населенному 
пункту сигнально-оперативный учет смертности ежедекадный по следующей схеме.

Умерло:
1. Дети:   2. Взрослые:
До 1 года   колхозники
от 1–3 лет  единоличники
от 4–7 лет  рабочие
от 8–16 лет  служащие
   проч.
21. Организовать в каждом селе баню общественного пользования (через УЧХ).

Приложение: 
1) Нормы питания.
2) Инструкция для работы студентов-медиков.

Ориентировочные минимальные нормы питания

Суточный паек для детей от 6 месяцев до 1 года
Дети от 6 месяцев до 1 года должны получать кроме грудного молока молочную кашу (жела-

тельно манную или рисовую, допустимо смоленскую или измеленное пшено).
В случае необходимости второго прикорма детям до 9 месяцев дается молоко с отваром 

2/3 молока и 1/3 отвара сахара, с 9 месяцев — цельное молоко.

Суточный паек для детей от 1–4 года
Необходимый минимальный рацион продуктов. Пища дается 4 раза на день.
Калорий 1100.
1) Хлеб (не суррогатный) 100 гр.
2) крупа, пшено, ячмень, кукуруза 30 гр.
3) овощи (бурак) 150 —»—
4) масло коровье или растительное 15 —»—
5) молоко цельное 400 —»—
6) мясо 30 —»—
или рыба свежая 80 —»—
7) сахар 30 —»—
8) мука подболточная 15 —»—
9) пряников 15 —»—
Для тяжело истощенных детей к указанному набору продуктов довести:
1) жиры до 30 гр.
2) мясо до 60 —»—
3) сахар 40 —»—
4) томат 30 —»—
5) рыбий жир 15 —»—
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Суточный паек для детей от 4–8 лет
Необходимый минимальный набор продуктов.
Пища дается 3 раза на день.
Калорий 1350.
1) Хлеб (не суррогатный) 300 гр.
2) крупа 70 —»—
3) молоко 200 —»—
4) масло коровье (или растительное) 20 —»—
5) мясо 30 гр.
или рыба свежая 60 гр.
6) сахар 30 —»—
7) мука подболточная 15 —»—
8) овощи (бурак) 150 —»—
9) мед 10 —»—
Детям от 4–8 лет тяжело истощенным довести:
1) жиры до 40 гр.
2) мясо —»— 70 —»—
3) сахар —»— 40 —»—
4) томат —»— 40 —»—
5) рыбий жир —»— 20 —»—
Дрожжи (сухие) добавляются к пище тяжело истощенных детей:
1–4 лет — 10 гр.
4–8 —»— — 15 —»—
Дрожжи даются в два приема.

Суточный паек для детей от 8–16 лет
Необходим минимальный набор продуктов.
Пища дается два раза на день (за исключением тяжело истощенных)
Калорий — 1200.
1) Хлеб 350 гр.
2) крупа 75 —»—
3) сахар 20 —»—
4) мука подболточная 20 гр.
5) масло коровье или растит[ельное] 30 —»—
6) мясо 50 —»—
или рыба свежая 80 —»—
7) овощи 150 —»—
Тяжело истощенным школьникам довести количество:
1) жиры — до 50 гр.
2) мясо —»— 75 —»—
или рыба свежая до 120 гр.
3) сахар до 30 гр.
4) томат —»— 50 —»—
5) рыбий жир —»— 30 гр.
Тяжело истощенным школьникам пища дается 3 раза на день.

Суточный паек для взрослых работающих
Необходимый минимальный набор продуктов.
Пища дается 3 раза на день.
Калорий 2400.
1) Хлеб 600 гр.
2) крупа 100 —»—
3) мука подболточн[ая] 50 —»—
4) мясо 100 —»—
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или рыба 200 —»—
5) жиры растительн[ые] 60 —»—
6) овощи 200 —»—
7) сахар 15 —»—
Нормальный суточный паек.
Калорий 3400.
1) Хлеб 800 гр.
2) крупа 100 —»—
3) мука подболточн[ая] 50 —»—
4) мясо 200 —»—
или рыба 350 —»—
5) жиры растительн[ые] 50 —»—
6) картофель 200 —»—
7) бурак 150 —»—
8) капуста 100 —»—
9) сахар 40 —»—
10) творог 50 —»—
Взрослым тяжело истощенным и отечным довести количество:
1) жиры до 60 гр.
2) мясо —»— 150 —»—
3) сахар —»— 30 —»—
4) молоко —»— 200 —»—
5) томат —»— 50 —»—
Допустить как временную меру на ближайшее время использование подсолнечной макухи 

в качестве примеси к муке.
Добавление макухи проводится следующим образом:
Макуха дробится на кусочки, превращается в муку и просеивается. 1/3 идет в отход на корм 

скота, а остальная часть используется в качестве примеси к обычной муке в количестве не больше 
¼ общего веса.

Детям до 16 лет хлеб выпекается не из суррогатной муки.

ИНСТРУКЦИЯ
для студентов о медико-санитарной работе

1. Прибывающие студенты поступают в распоряжение райздравинспектора, который распре-
деляет их в наиболее пораженные села.

2. Основным содержанием работы студентов должно быть:
а) подворное выявление тяжело истощенных больных детей и взрослых и систематическое на-

блюдение за организацией правильного их питания и лечения;
б) контроль за приготовлением и раздачей пищи;
в) текущее наблюдение за правильным питанием ясельных, школьных и колхозных столовых;
г) своевременная информация райздравинспектора о положении на месте;
д) организация и наблюдение за санитарным состоянием дет[ских] учреждений, столовых, ку-

хонь, бань и проч;
е) инструктаж персонала яслей по уходу за детьми;
ж) установление и строгое проведение гигиенического режима в яслях и в школах;
з) проведение всех профилактических мероприятий и прививок для борьбы с инфекционными 

заболеваниями в дет. учреждениях и у взрослых;
и) выявление нужд яслей и школ в продуктах, оборудовании, белье;
i) организация массовой работы среди родителей для общественного контроля над работой 

яслей и школ;
й) проведение с матерями и школьниками сан. бесед.
3. Консультация (врачи консультации) должны путем систематических выездов инструктиро-

вать на местах студентов в их работе по наблюдению за яслями и школами.
4. Студенты обязаны следить за правильным учетом смертности.
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5. Студент должен иметь в своем распоряжении (получить из сельсовета) списочный состав 
детей с указанием возраста.

6. Студенты должны организовать при сельсоветах ячейки Кр[асного] Кр[еста], создав из чле-
нов ячеек актив, который необходимо обучить элементарным приемам санитарии и ухода за боль-
ными (перевязка, оказание первой помощи).

7. Организовать при колхозах примитивные аптечки.

ДАХО. — Ф. Р-1962. — Оп. 1. — Спр. 978. — Арк. 219–224. — Копія. Машинопис.

* Розроблені на виконання таємної постанови колегії Наркомату охорони здоров’я УСРР від 19 травня 1933 р. «Про 
стан дитячих будинків» [у м. Одесі].

** Товариство «Друзі дітей».
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№ 38

Заселеність Харківської області на 1933 рік

1933 р.

ТЕРИТОРІЯ, ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЩІЛЬНІСТЬ ЛЮДНОСТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТИ
(на 1 січня 1933 року)
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Всього В т. ч. 
міської

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Харківська м/р 2001,2 885471 710843 2,7 15,4 81,7 476
2 м. Харків - 672339 672339 - - - -
3 Кременчуцька м/р 1087,8 151162 69060 1,5 2,4 45,7 139
4 Полтавська м/р 1259,2 191892 100399 1,7 3,1 52,3 152
5 Сумська м/р 810,8 105686 48847 1,1 1,7 46,2 130
6 Балакліївський 2250,2 129369 - 3,0 2,1 - 57
7 Барвінківський 971,2 37636 - 1,3 0,6 - 39
8 Білопільський 1341,9 134473 19496 1,8 2,2 14,5 100
9 Близнюківський 1416,4 47795 - 1,9 0,8 - 34
10 Богодухівський 1126,7 98652 14796 1,5 1,6 15,0 87
11 Бригадирівський 953,6 63299 14796 1,3 1,9 - 66
12 Валківський 1342,9 116459 - 1,8 1,9 - 87
13 Велико-Багачанський 941,6 74925 - 1,3 1,2 - 80
14 Велико-Бурлуцький 1480,4 83656 - 2,0 1,4 - 57
15 Велико-Писарівський 832,7 78671 - 1,1 1,3 - 94
16 Вовчанський 1243,6 85055 18179 1,7 1,4 21,4 68
17 Гадяцький 1493,7 121848 9322 2,0 2,0 7,7 82
18 Глобинський 1323,2 92017 - 1,8 1,5 - 70
19 Градизький 1355,3 93963 - 1,8 1,5 - 69
20 Драбівський 1138,6 79605 - 1,5 1,3 - 70
21 Двурічанський 1057,0 49989 - 1,4 0,8 - 47
22 Диканський 1529,2 107130 - 2,0 1,7 - 70
23 Зіньківський 1185,5 95537 9940 1,6 1,5 10,4 81
24 Зміївський 1154,0 75999 6231 1,5 1,2 8,2 66
25 Золочівський 968,6 74267 - 1,3 1,2 - 77
26 Ізюмський 1995,7 107885 14232 2,7 1,7 13,2 54
27 Карлівський 1388,0 73281 - 1,9 1,2 - 53
28 Кишеньківський 934,6 55333 - 1,2 0,9 - 59
29 Кобеляцький 844,9 63330 10147 1,1 1,0 16,0 75
30 Красноградський 1779,0 109585 12708 2,4 1,8 11,6 62
31 Краснокутський 1006,6 75949 - 1,3 1,2 - 75
32 Краснопільський 1107,5 86910 - 1,5 1,4 - 78
33 Куп’янський 2265,1 120830 22661 3,0 2,0 18,8 53
34 Лебединський 1362,4 102914 16399 1,8 1,7 15,9 76
35 Липецький 568,1 39321 - 0,8 0,6 - 69
36 Липово-Долинський 968,8 73674 - 1,3 1,2 - 76
37 Лозівський 1190,3 52103 17593 1,6 0,8 33,8 44
38 Лохвицький 989,3 69426 9118 1,3 1,1 13,1 70
39 Лубенський 1290,7 122657 22371 1,7 2,0 18,2 95
40 Миргородський 1593,9 130990 15137 2,1 2,1 11,6 82



864

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 Миропільський 791,2 64748 - 1,1 1,0 - 82
42 Нехворощанський 685,7 47030 - 0,9 0,8 - 69
43 Нововодолазький 639,3 56448 - 0,8 0,9 - 88
44 Н. Георгіївський 1498,0 90429 4137 2,0 1,5 4,6 60
45 Н. Санжарський 1037,8 77148 4323 1,4 1,2 5,6 74
46 Оболонський 612,1 40487 - 0,8 0,7 - 66
47 Олексіївський 1444,8 83223 - 1,9 1,3 - 58
48 Онопріївський 826,8 49686 - 1,0 0,8 - 60
49 Опішнянський 903,5 77544 8603 1,2 1,2 11,1 86
50 Оржицький 849,9 55496 - 1,1 0,9 - 65
51 Охтирський 1286,1 114102 28685 1,7 1,8 25,1 89
52 Петрівський 1563,5 62244 - 2,1 1,0 - 40
53 Печенізький 694,0 45507 - 0,9 0,7 - 65
54 Пирятинський 1392,3 98675 11011 1,9 1,6 11,2 71
55 Решетилівський 1008,6 78216 - 1,3 1,3 - 78
56 Сахновщинський 1877,7 78475 2285 2,5 1,3 2,9 42
57 Семенівський 680,8 46442 - 0,9 0,8 - 68
58 Старо-Салтівський 508,9 35176 - 0,7 0,7 - 69
59 Тростянецький 788,5 62248 6763 1,1 1,0 10,9 79
60 Уллянівський 1246,7 107238 - 1,7 1,7 - 86
61 Хорольський 1099,5 93084 10105 1,5 1,5 10,9 85
62 Чернухинський 988,5 78317 - 1,3 1,3 - 79
63 Чугуївський 857,5 73720 21013 1,1 1,2 28,5 86
64 Чутівський 1038,8 55472 - 1,4 0,9 - 53
65 Яготинський 1066,4 85271 - 1,4 1,4 - 80

РАЗОМ:* 74937,1 6115165 1244404 100 100 21,2 83

* підсумок правильний лише у розрізі території (Упор.)

Народне господарство Харківської області. Статистичний збірник на 1 січня 1933 року. — Харків, 1933. — С. 191–192.
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№ 39
Обіжник Харківського облвідділу народної освіти до районних відділів  

щодо термінового надання для доповіді на бюро обкому КП(б)У характеристик учителів  
з «соціально чужим походженням»

10 червня 1933 р.

Таємно

До зав[ідувача] райВНО

Маючи в складі вчителів области 13% осіб з соціяльно чужого походження, бувших білогвар-
дійців і т. д., облВНО ще в березні місяці запропонував всім Зав[ідувачу] РВНО подати конкретну 
характеристику на вчителів, що в час жорстокої клясової боротьби провадили відверту та замаско-
вану ворожу роботу.

Частина зав[ідувача] РВНО такий матеріял подали, але в більшости загального порядку з не-
достатньо чіткою характеристикою й головним чином з даних не шкільної роботи. Зовсім мало 
й цілком незадовільно висвітлено факти ворожої та шкідливої роботи окремих вчителів в шкільній 
роботі, де якраз було менше контролю громадскости і де було в зв’язку з цим більше можливостей 
сіяти шкоду. ОблВНО потрібен чіткий, повний матеріял з ясною характеристикою кожного випадку 
шкідливої роботи окремих вчителів В[ашого] району так в школі, як і поза її межами так, як на це 
реагував РВНО.

Цей матеріял, в зв’язку з доповіддю облВНО на бюро Обкому, пропонується надіслати спішно, 
найпізніш 16 червня.

Зав[ідувач] облвідділу наросвіти   Книжний

Керівник сектору кадрів    Ярош

Згідно:

Резолюція: «Е. Л. Дати цю директиву всім зав. райВНО та пропонувати дати характерист[ику] 
вчителям. А. Убийбатько. 13.VI.»

ДАХО. — Ф. Р-917. — Оп. 1. — Спр. 580. — Арк. 37. — Копія, склограф. Машинопис, рукопис.
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№ 40

Таємна ухвала Харківського обкому КП(б)У про видачу продовольчої допомоги  
сільським комуністам і комсомольцям

29 червня 1933 р.

ОСОБАЯ ПАПКА

БЮРО
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ КП(б)У

Протокол № 27, пакт 30 від 29/VІ-1933 р.

СЛУХАЛИ:
О выдаче продовольственной помощи сельским коммунистам и комсомольцам (тов. Посты-

шев)
УХВАЛИЛИ:
1. Выделить для оказания продовольственной помощи сельским партработникам 20 тыс. пу-

дов хлеба в порядке безвозвратной ссуды. Распределение этой продссуды по районам поручить 
произвести оргинструктору совместно с Политсектором ОблЗУ, а внутри района по отдельным се-
лам и колхозам — Секретарю РПК совместно с Нач. Политотделами.

2. Для оказания продпомощи комсомольским работникам села, отпустить в порядке безвоз-
вратной ссуды 7000 пудов. Распределение по районам поручить произвести обкому комсомола, 
внутри района секретарям райкомов комсомола совместно с Зам. Н-ков Политотделов по комсо-
мольской работе.

ДАХО. — Ф. П-2. — Оп. 3. — Спр. 3. — Арк. 94. Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 41
Таємне розпорядження секції Охматдит Харківського міськздороввідділу лікарям  

та завідувачам дитбудинків щодо надання підібраним дітям імен

1 липня 1933 р.

З приводу того, що по деяких будинках до цього часу не всі діти мають прізвище та ім’я, про-
понується негайно опросити всіх дітей та записати їх. Дітям, що не знають своїх імен та прізвищ, 
надати негайно такі та записати в журналах, щоденниках та історіях розвитку та хороби.

Ім’я та прізвище треба записати на браслетках з церати.
Лікарі дитбудинків повинні в 2-денний термін придбати шприці, камфору, кофеїн та подушки 

з киснем для дитбудинків.
Ще раз нагадую про необхідність надсилати до Охматдиту відомості про рух дітей, захорюван-

ня та смертність за формою, що до цього додається.
Попереджую, що це розпорядження має дуже велике значення й до нього треба поставитися 

надзвичайно пильно та серйозно.

Інспектор Охматдиту   Ходова

ДАХО. — Ф. Р-1962. — Оп. 1. — спр. 978. — Арк. 120. — Копія, склограф. Машинопис.
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№ 42

Стенограма засідання особливої наради при побутовій секції Харківської міської ради,  
присвяченого надзвичайному стану дитячої безпритульності і смертності на Харківщині

4 липня 1933 р.

СТЕНОГРАММА
Особого совещания при Бытовой секции Городского Совета

по вопросу о борьбе с беспризорностью
от 4-го июля 1933 года.

Тов. РОГОЗИН (Горком комсомола).
Товарищи, я считаю, что сегодняшнее совещание должно было принять несколько другую 

окраску, и доклад должен был бы делать начальник Управления детскими площадками тов. Рябов 
для того, чтобы информировать о состоянии детских городков. Я буду только приводить конкрет-
ные факты по борьбе с детской беспризорностью.

Положение с детьми сейчас такое: мы имеем детей в детских городках, имеем детей на транс-
порте и, частично, имеем детей в районах милиции. В основном приток детей с тяжелым состоя-
нием здоровья. Когда они попадают к нам, мы зачастую не можем их обслужить, чем еще [более] 
усугубляется их положение.

О развороте работы. Уже 2 мес[яца] происходит работа по изъятию беспризорных детей, и мы 
можем сейчас подвести итог тому, что ГПУ проявило большую активность, [и] благодаря мобилиза-
ции всей нашей общественности имеются бараки для детей, которые имеют приличный облик. Мы 
имеем Салтовские,  ЦИТовские бараки*, но мы имеем и тяжелые участки. Возьмем, например, Ша-
тиловку, Павловский детский дом, дом на ул. Революции в Пушкинском училище. (15-[я] Совшкола 
на Панасовке существовала не как распределитель, а как постоянное детское учреждение).

На чем необходимо заострить внимание? Сейчас у нас велика смертность. Мы отвечаем 
за 18000 детей, за 18 тыс. детских жизней, которые возложены на нашу с вами совесть.

Что конкретно сделал Городской Совет для того, чтобы все эти 18 тыс. жизней спасти? Должен 
сказать, что смертность велика. Какие причины? Потому, что дети приходят к нам в совершенно 
истощенном состоянии, с острой формой безбелковых отеков, с тифом, корью, скарлатиной, ко-
клюшем, с острой формой желудочных заболеваний — колиты, поносы и т. д., с хирургическими 
заболеваниями. Все это заставляет уделить особое внимание детям, которые положены на нашу 
совесть. Сейчас, входя в барак и глядя на детей, видишь просто живые скелеты. Кто был в детском 
городке? Почти никто. А там вы можете увидеть такую картину: 140 детей лежит на 13-[ти] крова-
тях, дети страдают острым поносом, нуждаются груднички в смене пеленок, старшие — в уборке, 
в подаче судна. Они обгажены, не обмываются, обгаживают других. Вот пример, вхожу в клуб стро-
ителей и вижу, что там темно. Спрашиваю, почему нет света, мне отвечают — перегорели лам-
почки. Я нажал выключатель, зажег свет и это впервые за три дня появился свет. Такое халатное 
отношение к детям приводит к тому, что дети мрут, и мрут отчаянно.

Что мне пришлось видеть? Один ребенок закрыл рот и нос другого ногой, и тот чуть не погиб. 
Девочка лежит в кале, вся эта грязь на ней присохла и загноилась. Все это говорит о том, что всю 
нашу чуткость, все наше внимание мы должны отдать детям, но это еще не сделано.

Какое состояние в Шатиловском городке. Я хотел бы, что, правда, малореально, но я хотел бы 
это совещание провести в 2–3-х бараках и посмотреть, что делается на месте. Ребенок изможден 
до того, что не может двигаться, а санитарка, которая обслуживает детей, которая невероятно кра-
дет, невероятно обижает детей, ночью сидит и вяжет шапочку. В это время плачет ребенок, беспре-
станно просит: «пить, пить», но санитарка не двигается с места. Спрашиваю: «Почему вы не идете 
к ребенку?». «А он все равно умрет», — отвечает она.

Городок на Павловке. 276 детей переброшены в детский городок. Охматдет очень долго отвое-
вывал у пионерского клуба помещение. Центральный пионерский клуб не хотел давать комсомолу 
помещение для этого дела, и что же получилось? Охматдет, получив на руки мандат Чрезвычайной 
Комиссии, выселил клуб и получил 2 комнаты необорудованные, без воды и канализации. В этом 
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детском доме было 46 смертей. Хозяйство клуба никто не поменял, причем тут же находятся и лоша-
ди, тут же конюшня. Когда шел дождь, не могли даже пищу готовить для детей. Результаты ясны. Это 
помимо того, что у нас недостаточно смотрят за этим, еще иногда имеем преступное, безобразное 
отношение к мандатам, которые выдает Чрезвычайная Комиссия.

Что мы имеем на транспорте? Харьковский транспорт имел 13 вагонов и одну воспитательни-
цу, что дети переходят из одного барака в другой и доходят до 10-го барака, а там никто не выжи-
вает. Это, конечно, не так, но это говорит, что там недостаточно сделано.

Или такой пример. ТПО** отпускает ведро каши на 300 детей, в том числе и на персонал. Я ви-
дел, как раздают пищу: по одной ложке на человека. 80[-ти] чел. каши не хватило, причем персонал 
отказался от своей порции, но детям все равно не хватило. Когда обсуждался вопрос о том, что 
нужно повысить калорийность пищи, улучшить ее качество и принять все меры к тому, чтобы как 
следует кормить детей, — так органы снабжения что предложили нам? Они предложили нам шпар-
ки. Вы знаете, что такое шпарки?

Это то, что дают детям. Утром — чай с камсою, днем — манную кашу и вечером камсу с чаем. 
Дети с кровавым поносом, и это нам предлагают давать детям. При всей возможности можно 
было бы при чутком и внимательном отношении переключиться на это дело и заняться им.

По вопросу массового обслуживания. Сейчас по постановлению Чрезвычайной Комиссии 
у нас создана больничка на 3500 коек, которая оборудована. Имеется 1000 больных в ЦИТовском 
городке, имеется изолятор, но что делает милиция. Она подвозит грузовой машиной к ЦИТовско-
му городку детей. Начальник городка, не имея разнарядки, не может принять этих детей. Милиция 
открывает машину, сбрасывает к воротам детей, отпускает машину и уезжает. Я бы сказал, что 
милиция выполняет свои обязанности уголовно.

Теперь следующее. Например, у меня есть бригада при Горкоме комсомола по учету детей. 
Что мы выявляем. Сейчас в городках около 18000 детей. Я не работник Управления детских город-
ков, я не член Чрезвычайной Комиссии — я член Городского штаба при Горкоме комсомола по со-
действию борьбе с детской беспризорностью. Сейчас не доклад, мы выступаем в прениях, с тем, 
чтобы сказать — какие требования мы предъявляем к Советской власти и что нужно нам сделать.

В отношении милиции. Проверяя учет, мы находим, что среди подобранных детей имеется 
большой процент харьковских детей. Мы имеем факты, когда дети родителей, которые работают, 
например: отец на ХПЗ, мать тут же, на фабрике-кухне, а ребенок попадает в детский городок. На-
пример, такой факт: ребенок идет с бабушкой, милиционер берет ребенка, тянет к машине и гру-
зит его. Этого ребенка затягивают в коллекторы, причем переодевают его в такую одежду, чтобы 
он был похож на наших детей. А потом нам самим приходится таких детей забирать оттуда и отво-
зить к маме и папе.

Дальше — что мы имеем. 24-го числа были мобилизованы дворники. На пл. Дзержинского ми-
лиция делает вот что: два милиционера и 2 дворника берут двух детей, поднимают шум на всей 
площади Дзержинского, затем собирают 80 детей таких же. И это называется, что обеспечивают 
нам успех работы [!] Это — по вопросу милиции.

Относительно снабжения. Недавно ЦИТовский городок пришел с плачем, что им два дня 
не дают хлеба. Дело в том, что хлебозавод, который помещается на Основе, из-за того, что завхоз 
не предоставил ящиков, не отпустил в течение 2-х дней хлеба, и дети остались на голодной диете. 
Правда, есть такое правило, что если не привезут вовремя ящиков, то хлеба не дают. И получается, 
что дети, которые нуждаются в поддержании здоровья, из-за какого-то бюрократа — они остают-
ся без хлеба. Дальше. Есть у нас БАЛАБАН — это негодяй, которого в Горсовете нецелесообраз-
но держать. Он в течение большого времени срывает нашу работу тем, что все машины, которые 
мобилизованы Горсоветом, постепенно раздает хозяевам назад, то говорит, что машины заняты, 
то что-нибудь другое.

Еще относительно снабжения. Дети, которые нуждаются в диетпитании, не получают сухого 
хлеба, т. к. не позаботились посушить сухарей. Вместо этого дается мягкий, сырой хлеб, который 
забивает желудок, который без дела пролежал, процвел и теперь выброшен.

Комсомол организовал систему шефства. Тов. ВЕНГЕРОВСКИЙ, когда будет говорить о том, 
что делается в городке, пусть скажет, как включился комсомол. Комсомол имеет определенные 
бараки, но комсомол не получает поддержки от райсоветов. Когда комсомол обращается на то 
или иное предприятие, когда нам необходимо обеспечить больничку мягким инвентарем, то нам 
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приходится просить. И когда нам приходится сталкиваться с членами Президиума, то мы ничего 
не получаем. Это получается из-за того, что целый ряд хозяйственников теряет чутье и забывает 
о тех задачах, которые стоят перед нами в отношении ответственности за детскую жизнь.

Относительно «ДД»***, «Допомоги», «Красного Креста» и других организаций — они, может 
быть, хотят что-нибудь сделать, но эффективность их работы сводится к нулю по детской беспри-
зорности. Беру на себя полную ответственность сказать, что их работы мы совершенно не чувству-
ем. Кое-где они сортируют бригады и дают медперсонал, но в большинстве случаев они ничего 
не делают. Они переросли из советских торговцев в советских торгашей и зачастую калечат рабо-
ту. Я на это обращаю ваше внимание.

По вопросу конкретных предложений. Сейчас нам нужно обеспечить нормальное состояние 
детских городков. Каждый райсовет должен к каждому детгородку прикрепить группу своих депу-
татов, которые должны нести непосредственную ответственность за состояние [этого] детского 
городка, он должен нести ответственность перед своим райсоветом и перед горсоветом в целом 
за то, что делается в городке. Это значит, что пользуясь своим мандатом и имея желание работать, 
он сможет вырвать в соответствующих организациях то, что нужно для городка, он может выпро-
сить то, что нужно, и он может [сделать], чтобы городок был поставлен на ту ногу, на которую нуж-
но его поставить. Нам продержаться осталось еще немного. Нам нужно, чтобы наша рабоче-кре-
стьянская красная милиция приняла больше ответственности на себя за то, что она делает. Нельзя 
допустить, чтобы трупы скапливались в огромной массе, и чтобы не хватало для их вывозки машин. 
Если не хватает машин, то необходимо возбудить ходатайство и заставить Горсовет выделить для 
этой цели машины.

Дальше — нельзя, чтобы в наши детские городки, где у нас должны быть дети в возрасте 
до 14-ти лет, привозили 18-летних парней и проституток. А мы там имеем целую команду таких 
детей. Для этого есть особые меры и формы работы, и никак мы не можем детский коллектив 
совместить с таким контингентом людей. На это надо обратить внимание. Нам нужно обратить 
внимание на то, чтоб изъятие детей с улиц не проходило так, как оно проходит, а чтобы изъятие 
детей с улиц проходило систематическими облавами при помощи общественности. […]

По вопросу питания — необходимо, чтобы определенные группы были прикреплены к трестам 
питания. У нас ужасные хищения. В каждой столовке мы имеем воровство. Например, в ЦИТов-
ском городке вылетела рама потому, что за раму цепляются и через нее получают пищу. […]

Когда мы приходим к горсовету и просим оказания помощи в обеспечении необходимым ин-
вентарем, то нам ничем не помогают.

Тов. ПЕЧЕНЕЖСКИЙ (Краснозаводский Райсовет). Товарищи, говорили очень много, но само-
го существенного не сказали. Где будут браться фонды, чтобы кормить наших детей [?] Горснаб 
для всех детей выделил фонды: 8 тыс. овощей, 6 тонн томату, патоки, крахмалу, сухих фруктов 
и 25 т рыбы. Горснаб не позаботился о том, чтобы это было получено. Мы получили только муку 
и крупу. Все остальное, как например овощи и кондитерские изделия, за которыми нужно послать 
человека, пока не получено, и пока это прейдет, то у нас будет не 40 чел. детей умирать в день, 
а больше. Мы этот вопрос ставили перед Горснабом.

В отношении выпечки хлеба. Товарищ говорит, что Краснозаводский завод дает исключитель-
но сырой хлеб и не дает белого хлеба. Когда вы нам выписали белую муку для выпечки хлеба? 
Теперь только нам выдали муки, и мы сейчас же приступили к выпечке хлеба. Затем мы получили 
25 тонн бычков, однако по коммерческой цене, вследствие чего мы вынуждены были отдать пред-
приятиям, которые согласились их взять. Нам было выделено 1500 кг колбасы, мы эту колбасу 
получили, но врач запретил ее давать детям, и мы вынуждены были отдать другим организаци-
ям. Нам выдали для всех детей 18 тонн круп, но для того, чтобы обеспечить питание, мы выдали 
не 18 тонн, а 26 тонн. Мы брали и у ХЭМЗа, и у ХПЗ. Мы написали, чтобы нам выделили еще фонды, 
и нам ответили, что выделяют вторично, а оказалось, что вторично только обещали и по тем же 
самым нарядам, а мы уже все съели.

Тов. ЦИМБЕРОВА (Ленинский райсовет). У нас до 7 тыс. чел. Мы получили детей в ужасном 
положении. Часть детей страдает и по вине Горснаба, и по нашей вине. Часто, когда мы получаем 
наряды, нам трудно договориться с Горснабом о получении тех продуктов, которые нам нужны. 
Некоторые работники Горснаба настолько твердолобые и бездушные к детской беспризорности, 
что когда вы просите накормить 2,5 тыс. детей, которых нужно держать на строгой диете, — то мы 
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получить необходимых продуктов не можем. Мы не можем получить ни риса, ни манной крупы, 
а получаем чечевицу. Горснаб выделяет норму на одноразовое питание, а детям нужно дать 4 раза 
или 3 раза кушать. Конечно, та норма, которую выделяет Горснаб, может удовлетворить только 
одну третью часть наших детей. До сих пор сдвиг не намечается. Когда мы просим, чтобы нам дали 
продукты на 10 дней раньше для того, чтобы мы могли дать детям разнообразное питание, то этого 
не делают. Дают сразу или пшено, или горох, или гречку. Вот это — болезненное состояние, ибо 
если нас удовлетворяют количественно, то качественно мы совершенно не удовлетворены, и это 
влияет на состояние детей. По сравнению с тем, что было раньше, мы имеем большой сдвиг. Мы 
перерабатываем кровь, дети начинают становиться на ноги. У нас есть тяжелые больные, кото-
рые нуждаются в строгом диетическом питании, а вы имеете такие случаи. Сегодня такой факт: 
не выделили нам молока для детей и утром заявили, что хлеба не даем. Конечно, нам не так легко 
не дать, мы, конечно, поехали и хлеб получили. У нас не было таких случаев, чтобы дети были без 
хлеба.

Нам необходим контроль над расходованием продуктов, так как кому не лень, тот [и] берет. Что 
ест обслуживаемый персонал по городкам, об этом уже не говорится, но самое ужасное это то, что 
крадут. У нас были случаи, когда подкапывали ямы и выносили целые корзины с мясом. В ЦИТов-
ском городке работает 17 комсомольцев, а толку нет от их работы. Нужно какую-то систему там 
ввести. Теперь там новые люди и, может быть, будет лучше.

Теперь тормозом в работе является то, что у нас закрыли ссуду из-за дебиторской задолжен-
ности. Необходимо этот вопрос уладить. Поставить вопрос перед Горснабом, чтобы те продукты, 
которые нам выделяются, их нам давали не по столовой ложке каждый час. Я должна сказать, что 
мы тоже берем с рабочих пайков и даем детям. Если вы говорите, что вы будете бить за это, то все 
равно — вы будете бить за то, что сидят голодные дети, или за то, что мы берем с рабочих пайков. 
С 1-го числа и по сегодняшний день не выдали крупы рабочим, а перебросили для детей, иначе 
нечем было бы кормить детей. Но это, товарищи, не выход из положения. Нужно увеличить норму, 
чтобы питание было 3 раза в день, а не 1 раз. Нужно добиться у Горснаба аккуратной выдачи мо-
лочных продуктов.

Относительно жиров. Мы получили конопляное масло, а мы выдали из децзаготовок сливочное 
масло. Разве можно больным детям дать такие жиры, как Вы нам дали.

Тов. РЯБОВ (Управление Городков). Наше совещание созвано поздно, т. к. сегодня ровно 2 ме-
сяца, как мы существуем. Мне кажется, что цель этого совещания, отметив наши недостатки, как 
можно скорее их выправить, чтобы практически оказать помощь в нашей работе. Вы знаете, что 
недавно тов. ПОСТЫШЕВ заинтересовался и все время интересуется обслуживанием беспризор-
ных детей и теперь вопросом смертности. Смертность в наших городках очень велика, и если она 
будет держаться до декабря м-ца, то потеряем больше половины детей. Это — недопустимо. Надо 
приложить все усилия, чтобы с этим вопросом раз и навсегда покончить.

Какой основной недостаток в нашей работе. Вопрос упирается в основной фактор, который 
мешает обслуживать детей — это питание. То, что дается детям — совершенно недопустимо. Ведь 
это дети больные, которые голодали, которые ели всякую гадость и потому и надо подойти осто-
рожно к ним.

Я сам работник ГПУ, и мне тот хаос, который имеется в снабженческих организациях, совер-
шенно не понятен, я не могу в нем разобраться. Каждая организация пишет протокол, обещает 
дать и ничего не дает. Вот позавчера было заседание в Горснабе. Там заявили, что молоко вы 
будете получать первые — вне всякой очереди, первые — по сравнению со всеми другими органи-
зациями, что Вы будете получать норму, да еще столько, сколько нужно будет. Я ничего не пони-
маю — почему это не выполняется. Мне надоело арестовывать, передавать в КК и т. д.

Второй вопрос. Обещали дать белого хлеба. Сказали, что есть 5 тыс. французских булок. Я зво-
ню по телефону в Харнарпит, в Горснаб, а булок нет. Это прямо издевательство. Придется всех 
посадить и только. Или это несуществующие продукты, или же волокита, ибо пишут, что занаряжи-
вают определенное количество продуктов, а в результате дети сидят без сахара. В то время, когда 
все врачи говорят, что сахар — это спасение, что мясо — необходимо, — всего этого нет, начинают 
варить крупу и зеленый борщ, чего детям нельзя давать.

Недавно нам нужно было по распоряжению тов. ПОСТЫШЕВА — забрать 2 тыс. детей. Нуж-
но организовать питание. В час ночи я поехал на квартиру заведующего, потом к заместителю, 
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 от  заместителя — к повару и т. д., и т. д., — всю ночь объезжал всех необходимых лиц, и к 6-ти ча-
сам утра организовал питание. Прихожу днем во время обеда и застаю такую картину: дети сидят 
возле мисок и не могут есть, т. к. нет ложек. Чай пьют из мисок. Я поехал в КК. Неужели Дзержин-
ский район, который имеет в своем распоряжении столько столовых — не может взять ложек для 
детей. Только потому, что Дзержинский район не может свести своих счетов, он не дает ложек. 
Я считаю, что на сегодняшний день питание находится в отвратительном положении. Если уже от-
пускаются продукты, то отпускаются недоброкачественные, отпускаются суррогаты.

Так кормить и бороться со смертностью нет возможности.
Я считаю, что Горсовет должен обратить самое серьезное внимание на снабжение городков пи-

танием. Нужно, чтобы каждый городок имел определенный ассортимент продуктов для того, чтобы 
составлять определенное меню. Городки не имеют возможности составлять меню, т. к. у них быва-
ет только один продукт сразу — или гречка, или пшено. Я понимаю наши трудности, но я не пони-
маю, — почему нельзя забронировать продукты для детей.

Значит, первый вопрос — это вопрос районизации планомерного снабжения детских городков 
соответствующим ассортиментом продуктов для того, чтобы иметь возможность вырабатывать 
определенное меню для детей.

Второе. Вы знаете, что наши городки вырастают стихийно. Мы не можем предвидеть потоки 
детей. Если поток уменьшается, то мы не нуждаемся в открытии нового городка, а если поток уве-
личивается, то мы вынуждены открывать. Мы — организация временная. Мы питаемся средства-
ми, которые отпускаются правительством и частично теми организациями, которые вносят свою 
долю в это дело.

Следующий вопрос. Это вопрос санитарно-гигиенических условий, вопрос о снабжении бе-
льем, полотенцами, простынями и т. д. Если кто-нибудь посмотрит, что представляет собой это 
хозяйство, то он увидит жуткую картину. Большинство городков не имеет всего этого. Дети спят 
на матрацах. Нужно подумать о том, чтобы наши городки были соответствующим образом обору-
дованы. Здесь не говорится о роскоши.

Теперь у нас есть задача, во что бы то ни стало забрать 800 детей-грудничков. Нужно их устро-
ить в бараках. О бараках я договорился, но нужны раскладушки, одеяла и белье. Здесь нужна ши-
рокая общественная помощь, чтобы я мог сегодня этих 800 детей забрать. Они лежат в вагонах 
на дорогах. Они падают с полок, убиваются. Нужна конкретная срочная помощь.

Теперь укажу на крупнейший недостаток в нашей работе, и думаю, что присутствующие пред-
ставители милиции и санэпида — помогут ликвидировать ряд безобразных явлений. Существует 
Холодногорская баня, которая подвергает санитарной обработке детей. Надо сказать, что, к со-
жалению, эта санитарная обработка никуда не годится. Детей привозят вшивыми. Там творятся 
безобразные вещи, буквально уголовного порядка. Если попадается ребенок в хорошей одежде, 
то вещи его забираются, а отдается взамен ему тряпье. Это возмутительнейшее явление, на кото-
рое нужно обратить серьезное внимание. Милиция должна занять не последнее место в ликвида-
ции этого явления.

Несколько слов о работе милиции. Я работаю 3 месяца на этой работе. Должен сказать, то, что 
делает милиция, трудно передать. Ловят харьковских детей, например — идет ребенок, его берут, 
бросают в машину, привозят среди вшивых детей. Что же я делаю. Мне приходится отсортировы-
вать харьковских детей, отбирать их, спрашивать их адрес и отправлять. Беру 50 харьковских де-
тей, даю милиции и говорю: «Вот Вам адреса, отвезите детей по домам». Что же делает милиция. 
Она их выпускает и говорит: «Идите себе домой». И получается, что потом опять их ловят по ули-
це, опять они попадают в машину со всеми беспризорными детьми. Этих детей даром дергают. 
Этому должен быть положен определенный предел. Если уже допущена ошибка и взят харьков-
ский ребенок, то необходимо привезти его к отцу и сказать, чтобы он больше не отпускал ребен-
ка. Существует организация «ДД». Пусть при подборе детей с улицы сажают представителя «ДД», 
сортируют детей и харьковских детей отправляют домой. В 6-м районе делается что-то ужасное. 
На вопрос подбора детей и сортировки — необходимо обратить особо серьезное внимание. Мы 
делаем контрреволюционное дело, и кто-то за это поплатится.

Дальше. Приводят детей в городок. Есть установка, что переростков мы не принимаем, что 
принимаем только дошкольников и школьников, а переростки должны отправляться на работу. 
Есть организации, которые этим ведают. Они получают наряды и отправляют на работу. Нам же 
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дают 18-летних парней, девушек. В одном бараке, где 400 детей, находятся девушки по 16 лет — 
проститутки. Причем это делается возмутительным образом. Их хватают на улице и приводят в го-
родок. В этом отношении должен быть самый широчайший контроль. Нельзя подбрасывать детей, 
не договорившись об этом.

Как мы обеспечены кадрами. Это основной вопрос, ибо для того, чтобы бороться со смертно-
стью, нужны педагоги и штат медперсонала. У нас педагогов не хватает. Теперь обком мобилизо-
ван и бросает в городки. Думаю, что это дело будет сдвинуто с мертвой точки… В отношении педа-
гогов положение обстоит плохо, т. к. педагоги пошли в отпуск. Нужно, чтобы Президиум Горсовета 
заставил УБИЙБАТЬКО мобилизовать в срочном порядке преподавателей и бросил их в городки.

Как же нам помогают организации в этом отношении. С самого начала мы ориентировались 
на комсомол. Я бы сказал, что комсомол очень хорошо помогает работать. Вот Краснозаводский 
район хорошо помогает, а Ленинский — плохо. Должен сказать, что хуже Ленинского района никто 
не работает. Райсовет вначале помог. Тов. САВИНА пошел, достал врача, сестру и педагога. Се-
годня он не явился. На 1500 детей там работает всего 5 комсомольцев. […]

Последний вопрос. Приток детей в Харьков не убывает. За эти дни мы будем иметь колос-
сальные цифры. Позавчера я разместил 300 детей, а сегодня — 600 детей. Мы не можем угнаться 
за цифрами. Что нужно сделать. Сейчас нужно помочь в том отношении, чтобы часть наших детей 
забирали на работу, нужно чтобы часть детей, хотя бы начиная от 10-ти лет, послать на работу. 
Нужно заставить хозяйственные организации, всякие тресты, всякие ОРСы, которые имеют свое 
хозяйство, — заставить взять этих подростков на работу. Я пробовал давать таких детей на работу, 
но хозяйственники смотрят — здоров ли или нет. Если ребенка подкормить там, то он будет рабо-
тать. Это надо сделать, иначе мы через 4 дня захлебнемся, если сейчас не будет оказана помощь 
для того, чтобы забрать этих детей.

Тов. ВАКСМАН /Гор. КК РКИ/. Очень много есть стенограмм, но я уверен, что никто этих стено-
грамм не читает, ибо если бы кто-нибудь прочел эти стенограммы, то он бы кричал караул.

Вот у меня есть свежие материалы о том, что делается на Основянских бараках. И это уже по-
сле тех стенограмм. Что там делается. Там по несколько дней лежат трупы; больные находятся 
вместе со здоровыми. Облмилиция отделывается только тем, [что] впихивает туда больных. Когда 
вызвали ответственного работника из Облмилиции, то он сказал, что я постараюсь забрать завтра.

Теперь следующее. Мы говорили и говорим, но в конце концов надоело это. Сейчас оконча-
тельно решили переключиться в отношении принятия мер к тем, которые приводят к смертности 
детей, [решившись] на то, чтобы их самих подвергнуть этому. Другого исхода нет. Например, кто 
должен, главным образом, отозваться в этом вопросе — «Допомога», Горсанэпид, Горздравотдел. 
Как они включились [?] Недавно было совещание. Председатель Горсанэпида выступает и гово-
рит, что это не наше дело, что его дело только тогда, когда заболевает тифом — убрать его и толь-
ко. Как здравотдел включился. Вот Охматдет. Его разогнать надо, и мы его разгоним так, что вы 
ни одного человека не найдете. Другого выхода нет. Раз вы не беретесь за дело, раз сейчас мы 
имеем большую смертность, то мы иначе поступить с вами не можем. Мы думали, что авось они 
осознают это дело и возьмутся за работу. В каждом переулке валяются трупы, а их не убирают. 
Я лично был свидетелем того, как на Конном базаре лежал ребенок и сосал грудь мертвой мате-
ри. Разве милиция этого не видела. Милиция занимается не тем, чем надо. А Охматдет знает со-
стояние бараков, а чиновники Здравотдела — знают, а «Допомога» знает? Никто не знает. Сидят 
в аппарате — и все. Горснаб отпускает фонды на авось, совершенно не зная, есть [ли] они, трест 
получает наряды Горснаба, которые в большинстве своем являются необоснованными, их не про-
веряют, по ним ничего не получают, а потом только кричат.

Каждый снабженческий трест не пришел жаловаться, когда не получил продуктов, он пошел 
в Горснаб, а Горснаб наряды не выдал. Разве за это не надо бить [?]

В части фондов. В каком бы положении мы не находились в продовольственном отношении, 
но мы еще в состоянии сделать то, что нужно для столь важного вопроса, чтобы оградить такую 
смертность детей. Мы всегда можем для этого найти фонды. Вы не смеете урывать у рабочих, 
которые борются за выполнение промфинплана. Надо иначе выкраивать. Сколько у нас имеется 
резервных продуктов по летней оздоровительной кампании. Здесь не все количество детей ох-
вачено. Было бы преступлением, и любая организация дала бы вам санкцию взять эти излишки 
продуктов и перебросить для этой цели. […] Товарищи, было создано много комиссий, чтобы про-
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вести этот серьезный участок работы. Но надо прямо сказать, что комиссия на комиссии сидела, 
и толку было мало. Вот представитель Горкома комсомола сказал, что ГПУ проделало очень много, 
но проделано ни больше и ни меньше, чем КК РКИ. Кто первым появился на ЦИТовских бараках, 
кто первым поставил вопрос и давал сигналы о том, что будет [?] Вы думаете — мы этого не пред-
видели [?] Мы ставили вопрос, но чинуши, которые сидят в организациях, не повернулись так, как 
надо. Они для себя считали это позором. Вот в части кадров. Кто борется? Посмотрим на борцов. 
Вот борец тов. ВЕНГЕРОВСКИЙ, работал по линии Собеза, бросили туда — он поехал и завернул 
дело. Немного у нас есть таких преданных товарищей. Я это говорю не потому, что хочу его хва-
лить, а потому что это так.

Как профсоюзные организации мобилизовались на это дело? Мобилизовались — недопусти-
мо. Там корень зла. Возьмите рабочие поезда. Сколько они привозят детей в город. Вот недавно 
на Президиуме КК мы обсуждали состояние рабочих поездов. Мы внесли предложение о полной 
реконструкции рабочих поездов и поста [но] вили ликвидировать скользящий график. Контроля 
нет. Вагоны набиты битком. Маленькие дети бросают своих родителей, а железная дорога не про-
сматривает состава своих пассажиров. В этом корень зла. А охрана железной дороги — поступает 
лучше милиции? Нет — одинаково. Милиция ловит, как собак в будке, а там иначе, мать пошла 
купить билет, посадила ребенка, приходит, а ребенка нет, его уже подобрали.

Что касается самого населения города, нашего актива и профорганизации, то они совершенно 
бездеятельны. […]

В части транспорта. Что представляют собою Салтовские бараки. Это пропускной пункт. Туда 
прибывают дети обработанные, их подкрепляют, их приводят в человеческий вид, дети становятся 
уже веселыми и оттуда их направляют в детские городки. Большая задержка получается, когда 
пропускают через пункт новых подобранных детей. Их выгружают. Что же делает милиция — она 
сейчас же их опять хватает. Неужели мы не можем достать необходимое количество грузовиков 
и прикрепить их за этими бараками. Задержка получается и на станции, и в бараках. Транспортная 
секция Горсовета знает одно дело — это экономить бензин. Вы его с трудом получите. Как включи-
лась транспортная секция Горсовета? Она даже не изволила явиться.

Относительно райсоветов. Райсоветы в этот вопрос недостаточно включились. Даже на сегод-
ня не знают положения бараков в своем районе. […]

Тов. ПЛОТНИКОВ /Бытовая секция/. Мы работаем в течение 3-х месяцев на этой работе. Само 
собой понятно, что если включился в это дело Павел Петрович****, — значит тут плохо. Тов. РЯ-
БОВ говорит, что за месяц мы должны ликвидироваться. Но если поставить вопрос тов. РЯБО-
ВУ — можем ли мы выпустить этих детей на работу, можем ли мы отпустить их в соответствующие 
организации, то, конечно, мы не можем. Значит, говорить о ликвидации за 2 месяца нельзя. Что 
это разрешается в чрезвычайном порядке — это понятно. Мы привыкли видеть, что в таких случаях 
принимаются чрезвычайные меры, а здесь этого не видно. Если мы будем говорить о плановости, 
то здесь этого не видно. Если мы пойдем ко всему тому опыту, который у нас имеется, как, напри-
мер, картина «Путевка в жизнь». Ее пустили для привития детям любви к труду, ибо все дети, кото-
рые к нам приходят, вспоминают ее, все они хотят работать. […]

Если сейчас стоит задача охватить 18000 маленьких детей, находящихся в безвыходном по-
ложении [в] столице Украины, где есть сотни и тысячи врачей, — то [нет], к сожалению, на сегод-
няшний день врачей, которые отвечали бы за какую-нибудь сотню детей. Нужно поставить этот 
вопрос на утверждение Президиума Горсовета, а также вопросы, которые необходимо решать, как 
вопросы транспорта, врачей [,] Гормилиции и проч., в чем Президиум Горсовета должен помочь. 
Мы сегодня вызвали все районы, однако многие не явились.

По линии массовой. Нужно добиться через Горком комсомола получения средств. Ведь на се-
годняшний день средств тоже не достаточно. Будет верный путь, если мы поставим вопрос о том, 
чтобы собрать средства. Это — карандаши, платья, игрушки, которые имеются у детей и которые 
им не нужны.

Относительно работы милиции. Надо сказать, что вопрос милиции надо разобрать более су-
губо. Ведь на сегодняшний день это большой важности политическое дело. Вот возьмите такой 
случай. Возле такого большого завода, как ХПЗ, как раз когда идет смена рабочих — возле ворот 
лежит труп. Все рабочие проходят мимо. Труп не убирают.
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Верно то, что надо либо разгрузить городки, либо добиться прекращения притока в город. 
Я вам приведу пример того, кто сеет нашу беспризорность. Приезжают дети из домов, в которых 
они воспитываются по 10 лет. Им дают справки, что они пробыли там 10 лет и что они переросли, 
и что их направляют на работу на завод. Вот позавчера пришли 9 девушек, которые пробыли 13 лет 
в детском доме. Я им написал письмо на ХПЗ, чтобы их приняли в Фабзауч. ХПЗ отвечает, что за от-
сутствием мест в бараке принять не может. Направил на ХЕМЗ. То же самое, не приняли и вернули 
обратно. Вот вам отношение хозяйственных организаций. […]

Надо к каждому району милиции прикрепить для подбора детей члена Совета и члена «ДД». Их 
надо прикрепить в обязательном порядке, чтобы они отвечали за эти безобразия. Член Совета бу-
дет слушать крики ребенка, и он сможет вмешаться и выяснить вопрос на месте. У нас есть случаи, 
когда женщина бросила конвейер и 4 дня искала своего ребенка. Тут большой недостаток в рабо-
те. Мы должны создать авторитетную комиссию и выработать порядок того — кто за что отвечает.

Относительно питания. Этот вопрос, очевидно, хорошо не стоял там, где нужно. ВУЦИК знает 
это дело. Очевидно, надо обратиться в ВУЦИК и в Совнарком. Наконец, можно дойти до тов. ПО-
СТЫШЕВА, чтобы он помог.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Комиссию в составе тт. КЛЮХИНА, ВАКСМАНА, ЗУНДЕЛЕВИЧА, РЯ-
БОВА, РОГОЗИНА, СЕМЕНОВА, ГЕЛФАГТ — для выработки конкретных предложений по вопросу 
борьбы с детской беспризорностью и 5-го числа представить на утверждение Президиума Горсо-
вета.

* ЦИТовские бараки (рос.) — робітниче містечко Центрального інституту праці, пристосоване під табір голодуючих
** ТПО — типовое потребительское общество (рос.)
*** «ДД» — товариство «Друзі дітей», підпорядковувалося Всеукраїнському товариству охорони дитинства та спри-

яння комуністичному вихованню
**** Павел Петрович — П. П. Постишев

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 1806. — Арк. 237–257. Оригінал. Машинопис.
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№ 43
Лист наркома охорони здоров’я УСРР С. І. Канторовича до особливоуповноваженого 

Центральної надзвичайної комісії по м. Харкову професора В. М. Когана-Ясного  
щодо необхідності упорядкування хлібних черг

9 липня 1933 р.

Лично.

Проф. Когану-Ясному В. М.

Копия — горсовет — т. Гинзбургу.

Нужно немедленно взяться за упорядочение очередей. Не пускать в очереди детей. Дать ре-
шительные указания милиции прекратить те безобразия, которые она сейчас себе позволяет, за-
ставляя людей в очередях держаться крепко друг за друга и не допускать разрывов между отдель-
ными лицами, стоящими в очередях. Этим милиция сильно помогает сыпному тифу.

За последнее время увеличилось количество заболеваний сыпным тифом среди детей. 
Объясняется это тем, что дети, благодаря окончанию занятий в школах, сейчас в большом коли-
честве становятся в очереди. Между прочим, за последнее время сильно увеличилось количество 
несчастных случаев от трамваев.

Я Вас убедительно прошу заняться этим делом, ибо оно приобретает характер эпидемии.

Наркомздрав УССР   Канторович

Резолюція: «До протоколу Чрезсанкому. 22.VII».

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 400. — Арк. 54. — Оригінал. Машинопис, рукопис.
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№ 44
Рішення секретаріату Харківського міськпарткому КП(б)У  

про зобов’язання вчителів шкіл Харківської приміської смуги  
залишитися під час літньої відпустки на селі. Витяг із протоколу від 26 липня 1933 р.

Липень 1933 р.

Зобов’язати фр[акції] міськради та міськвідділу наросвіти провести роботу серед вчителів при-
міської зони з тим, аби вони використовували свій відпуск безпосередньо на селі, залучивши їх 
до активної участи в збиральній кампанії та хлібоздачі.

Секретар ХМПК    Алексеєв

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 112. — Арк. 42. — Оригінал. Машинопис, рукопис.



878

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

№ 45
Рішення секретаріату Харківського міськпарткому КП(б)У щодо припинення 

на підприємствах м. Харкова збору речей для дітей колгоспників. Витяг із протоколу

26 липня 1933 р.

Слухали: 3. Про кампанію Товариства «Друзів дітей», що провадиться по підприємствах по збо-
ру речей одягу, взуття та постільного приладдя для дітей колгоспників.

Ухвалили: 3. Визнати за недоцільне проведення в місті по квартирах збору речей для дітей кол-
госпників. Запропонувати всім РПК та ЗПК припинити збір речей по підприємствах та установах 
для дітей колгоспників.

Секретар ХМПК    Алексєєв.

Витяги т. т. Всім РПК, ЗПК, фр. ОРПС, обл. ДД, відділам МПК, МК ЛКСМУ, МКК.

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 112. — Арк. 39. — Оригінал. Машинопис, рукопис.
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№ 46
Витяг з протоколу наради комісії Харківської міськради  

у справах збиральної кампанії про порядок помолу хліба з нового врожаю

27 липня 1933 р.

Слухали: 1. Про помол хліба.

Ухвалили: 1. Вважати за потрібне надіслати до голів всіх сільрад Харківської приміської смуги 
таку Директиву:

«З метою забезпечення від розбазарювання хліба з нового урожаю з боку одноосібників, аж 
до повного виконання річного пляну та боротьби з можливістю від ухилення хлібоздачі одноосібни-
ками — дозволяється перевадити помол на млинах одноосібникам лише за довідками від сільрад 
в кількости не більше 30 фунтів — одного пуда на місяць на одного їдця.

Для тих колгоспів, що будуть сумлінно виконувати свої зобов’язання хлібоздачі дозволяється 
до закінчення річного пляну хлібоздачі перемолювати так для колгоспів, як і для колгоспників без 
будь-яких заборон в розмірі 10%, що їх видано в рахунок натуравансу».

Ще раз попереджую про цілковите виконання правил обліку одержання мерчука, ведення кви-
танційних книжок при млинах та систематичної перевірки з боку сільради і правлінь колгоспів.

2. Запропонувати інспекторам перевірити виконання сільрадами директиви про боротьбу 
з тайним помолом (відбирання крупорушок, жернових кам[е]нів та інш., а також опечатка сільрада-
ми млинів, які не включені до пляну помолу).

3. Зобов’язати сільради у спеціяльно заведених книгах вести облік всіх дозволів, що сільради 
видають на помол одноосібникам.

4. Щоб найкраще застосувати контроль за правильністю помолу, прикріпити інспекторів по хлі-
боздачі до млинів, що знаходяться на терені району їхньої діяльности.

5. Просити міську прокуратуру з’ясувати на місті факти таємного помолу в артілі ім. Смірнова 
та притягти винних до відповідальности.

6. Зобов’язати всі колгоспи, що проводять перемол зерна так для своїх потреб, як і для кол-
госпників одержувати дозвіл на помол від сільради.

Доручити тов. Ізраїлевій погодити це питання з обласним партійним комітетом. <…>

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 138. — Арк. 149, 150. — Копія, склограф. Машинопис.
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№ 47
Протокол наради у відділі комунального господарства Харківської міськради  

щодо реорганізації цвинтарного господарства м. Харкова,  
перетворення деяких кладовищ на парки

1 серпня 1933 р.

Слушали: О реорганизации кладбищенского хозяйства — закрытии некоторых существующих 
и отводе участков для новых кладбищ (информ. представ[итель] УГП т. Селезнева).

В информации продемонстрирован план существующей дислокации кладбищ и проектиру-
емых новых отводов. Было заявлено, что комиссия в составе представителей УГП, санэпида, сан-
треста и Гипрограда взамен закрываемых Городского, Лютеранского, Кузинского, Старо-Еврей-
ского, Кириллово-Мефодиевского и Магометанского кладбищ наметила участки по Змиевскому 
шоссе и в районе 9-го Кирпичного завода, а также рядом с Ново-Еврейским кладбищем по Коню-
шенной ул. для магометанского.

Участки были осмотрены т. т. Гальпериным и Гербовым и первые два из них были забракованы 
по Змиевскому шоссе ввиду отдаленности его и близости к Утильзаводу, а в районе 9-го Кирпич-
н[ого] завода — через отсутствие подъезда к участку.

Последним осмотром предложено отвести участки за крематорием и по Конюшенному шоссе 
за Еврейским кладбищем.

Постановили:
Учитывая существующую дислокацию кладбищ, имеющиеся постановления о закрытии неко-

торых городских кладбищ и о превращении их в зеленые массивы — парки, а также имея ввиду на-
личие свободных земель на функционирующих кладбищах и возможность их расширения, считать 
целесообразным (см. схему):

3. Журавлевское кладбище сохранить для захоронения, однако не расширять его в связи с бли-
зостью жилища.

4. Ст[аро]-Павловское — закрыть, т[ак] к[ак] оно расположено среди земель, отведенных под 
застройку.

5. Ново-Павловское — временно для захоронения сохранить, расширения не производить 
в связи с тем, что внизу, в Сар[жи]ном яру, расположены скважины.

6. Ново-Еврейское по Конюшенной улице сохранить для захоронения и перенести сюда захо-
ронение с Старо-Еврейского кладбища на Холодной Горе № 7.

10. Ивано-Лысогорское кладбище — сохранить для захоронения.
12. Магометанское кладбище по Чугуевскому шоссе — закрыть и перенести на земли рядом 

с участком № 6 (Ново-Еврейское кладбище).
13. Основянское — временно сохранить.
14. Новоселовское — сохранить как кладбище, допустив некоторое расширение его территории.
15. Диканевское — сохранить для захоронения, расширив в случае надобности за счет смеж-

ных земель.
16. Верещаковское — сохранить без расширения.
17. Григоровское — закрыть.
18. Залютинское — сохранить для захоронения, расширив его за счет смежных земель.
Что касается новых кладбищ взамен закрываемых Городского, Лютеранского, Кузинского, Ев-

рейского, Караимского, Кирилло-Мефодиевского — то участок за Крематорием не может удов-
летворить требованиям, предъявляемым к кладбищам, т[ак] к[ак] через него пройдет трамвайный 
спуск на Журавлевку (трасса уже разбита в натуре и площадь участка незначительна — до 2 га).

Участок рядом с Кирпичным заводом отвести будет лучше, произведя замощение улицы 
до 2 к[и]л[о]м[етров]. К замощению привлечь Кирпичный завод, бедствующий из-за отсутствия 
мостовой.

Считать целесообразным отвод участка, выбранн[ого] последней комиссией по Конюшенной 
ул., т[ак] к[ак] участок подлежит по схеме города зазеле[не]нию и застраиваться не будет.
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Считать целесообразным отвод участка и по Змиевскому шоссе рядом с Утильзаводом. Не-
обходимость участка в этом районе очевидна, т[ак] к[ак] Кирилло-Мефодиевское кладбище за-
крывается. Основянское и Верещаковское — нельзя расширить. Близость Утильзавода решающе-
го значения иметь не может, т[ак] к[ак] сам Утильзавод в будущем должен быть вынесен в другое 
место.

Председатель    Иванов

Секретарь

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 282. — Арк. 50, 50зв. — Копія. Машинопис.
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№ 49

Постанова Харківського облвиконкому  
«Про боротьбу з нездачею хліба куркульськими господарствами»

9 серпня 1933 р.

П О С Т А Н О В А № 457
Президії Харківського Обласного Виконавчого Комітету

з 9/VIII-1933 року.
«Про боротьбу з нездачею хліба куркульськими господарствами».

Відмічаючи нездачу хліба куркульськими господарствами в установлені терміни, що є сабота-
жем найважливішого заходу партії й Уряду, Президія Облвиконкому ухвалює:

1) Зобов’язати РВК, сільради й Райуповноважених по заготівлям при РНК негайно перевірити 
виконання зобов’язань з хлібоздачі куркульськими господарствами і всі справи про куркульські го-
сподарства, що не здали хліба в установлені терміни, передати прокуратурі для притягнення до су-
ворої відповідальності за арт. 58 ч. 2 Кримінального Кодексу.

2) Судовим інстанціям розглядати ці справи протягом 48 годин.

Заст. голови Харківського
Обласного Виконавчого Комітету (Фєдяєв)

Тво Секретаря Харківського
Обласного Виконавчого Комітету (Трифонов)

Тираж 150 прим.
9/VIII-33р.

ДАХО. — Ф. Р-1391. — Оп. 1. — Спр. 60. — Арк. 205. Завірена копія. Склограф.
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№ 50
Постанова президії Харківської міськради про закриття чотирьох міських кладовищ  

та перетворення їх територій на парки

19 серпня 1933 р.

Питання: Про впорядкування кладовищної справи по м. Харкову.

Постанова. Зважаючи на заповнення цілої низки кладовищ і з метою забезпечення своєчасного 
впорядкування кладовищ і перетворення їх в районові парки, — президія міськради ухвалює:

закрити з І/VІІІ і перетворити на районові парки такі кладовища: Старо-Єврейське, Кузінське, 
Магометанське;

Ленінській і Червонозаводській райрадам почати негайно прокладати доріжки, встановлювати 
там скамейки, забезпечити світлом і т. інш.

Замісць Кирило-Методієвського кладовища відвести в районі Конюшенної вул. за Єврейським 
кладовищем місце для нового кладовища.

Управі Генерального планування в 5-денний термін оформити відвод місця під нове кладовище.
Сантрестові негайно розпочати влаштування на відведеному місці кладовища з тим, аби пусти-

ти його до експлуатації не пізніше 1 жовтня.
З метою забезпечити можливість поховання мерців до впорядкування нового кладовища, за-

пропонувати президії Червонозаводської райради обміркувати справу про можливість переведен-
ня поховання на Журавлівському та Основ’янському кладовищах.

2. Вважати за потрібне відвести за крематорієм місце для нового кладовища.
Запропонувати управі планування в п’ятиденний термін визначити місце для кладовища й вста-

новити трасу, що веде до цього кладовища.
Запропонувати сантрестові приступити негайно до устаткування цього кладовища з тим, щоб 

не пізніше 1 жовтня пустити його до експлуатації.
З метою забезпечення можливости переведення поховання в Нагірному районі до впорядку-

вання кладовища, вважати за потрібне відвести спеціяльні місця для цього на Міському та Люте-
ранському кладовищах з тим, щоб перевадити там переховання, не порушуючи пляну майбутнього 
парку, причому негайно розпочати роботу по перетворенню заповнених частин кладовища в парк.

Дзержинській й Червонозаводській райрадам негайно розпочати роботи по перетворенню Ки-
рило-Методієвського й Нагірного кладовищ в районові парки, не руйнуючи самих могил.

Запропонувати управі генплянування поширити територію кладовищ в Залютіно, Новоселівці 
та Верещаківці.

3. Запропонувати сантрестові, разом з міськсанепідом, протягом декади розробити та подати 
на затвердження президії міськради проект постанови про дозвіл громадянам переносити могили 
з кладовищ, що їх закривається, згідно з цією постановою, до інших кладовищ, а також про порядок 
переведення цього переносу.

Заст. голови Харківської міської ради

Секретар Харківської міської ради    Козаков

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 269. — Арк. 273, 273 зв. — Оригінал. Машинопис, рукопис.
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№ 51
З довідки відділу постачання Харківської міськради  

про забезпечення м. Харкова хлібом

28 вересня 1933 р.

СПРАВКА
О состоянии хлебопечения транспортировки хлеба по хлебным пунктам и муки на предпри-

ятиях Хароблпромхлеба

Контингенты, состоящие на централизованном снабжении.
По данным выданных заборных документов, фактическое количество трудящихся по г. Харько-

ву (без транспортной кооперации), состоящих на централизованном снабжении, составляет:

Основн. Прочих Всего:
По ОРСам 91459 87235 178694
Промцентр — « — 1-му списку 95585 84385 179970
— « — 2-му — « — 156098 189119 345217
Сезонников 13615 — 13615
Всего: 356757 360739 717496

Потребная норма хлеба в день по г. Харькову.
На учете количества выданных документов из существующих норм снабжения общая дневная 

потребность по г. Харькову в среднем составляет:
планового — 450 тонн;
коммерческ. — 172 — « — ржаного хлеба;
— « — 55 — « — пшеничного
— « — 70 000 шт. батонов
Военведу — 20 тонн
и разным организац. из давальческой муки хлеба — 10 — « —.
Всего: 707 тонн хлеба и 70 000 штук батонов
Из общей потребности в хлебе Хароблпромхлеб плановый хлеб отпускает полностью, коммер-

ческого вместо 227 тонн выделяет 180–200 тонн и батонов вместо 70 000 всего 50 тыс. <…>
Количество выпекаемого хлеба.
<…> Хлебовыпекающие предприятия производят в сутки за данными Хароблпромхлеба 

на 25 сентября с/г. — 680,0 тонн хлеба (в среднем в сентябре с/г. выпечка хлеба составляла 640–
650 тонн в сутки).

Из этого количества хлебозаводы выпекают в сутки 357 тонн хлеба,
— « — механизированные пекарни — 47 — « —,
— « — кустарные предприятия (Хароблпромхлеба, Красн. Пекаря, 8 Марта, ХПРЗ) — 261 — « —
Основянский завод […] выделяет Харпромхлебу — 15 — « —
Всего: 680 тонн хлеба.
Из общего количества кустарных предприятий 9 пекарень выпекает 50 000 штук булочек и пе-

карня Вукопромхлеба — 7 000 штук булочек.
Исходя из общей потребности в хлебе в сутки 710 тонн и учитывая, что производственная база 

Хароблпромхлеба обеспечивает потребность в среднем в количестве 640 тонн, недовыпечка про-
тив потребности в количестве 70 тонн хлеба покрывается за счет уменьшения отпуска коммерчес-
кого хлеба Хаторгу. <…>

О выдаче белого и черного хлеба.
Во исполнение директивы обкома КП(б)У выдача белого и черного хлеба по г. Харькову нача-

лась 15 августа с/г.
В связи с тем, что предприятия Хароблпромхлеба неравномерно и беспланово выпекают белый 

и черный хлеб, причем не соблюдаются календарные сроки выпечки, к тому отсутствие потребно-
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го количества дрожжей окончательно срывает снабжение населения хлебом в% 50 белого и 50% 
черного хлеба.

Причем наблюдается явление, когда отдельные хлебные пункты по районам не получа-
ют на протяжении декады белого хлеба, что вызывает нарекания потребителей, прикрепленных 
к этим пунктам. <…>

г. Харьков   Горснаботдел

ДАХО. — Ф. Р-408. — Оп. 8. — Спр. 287. — Арк. 253–255. — Оригінал. Машинопис, рукопис.
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№ 52

Таємна ухвала Харківського обкому КП(б)У про організацію прийому переселенців

23 жовтня 1933 р.

ОСОБАЯ ПАПКА

БЮРО
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ КП(б)У

Протокол № 43, пакт 4 від 23.Х-1933 р.

СЛУХАЛИ:
Телеграмма ЦК ВКП(б) и СНК Союза о переселенцах (тов. Постышев)
УХВАЛИЛИ:
1. Для организации приемки, размещения по районам области из ЦЧО и разрешения всех, свя-

занных с этим вопросом, образовать комиссию под председательством тов. Шелехеса в составе 
тов. Ильина, Купчинского Федяева, Нуса, Мойсеенко, Ваньяна и Татарникова.

Для организации приема и размещения переселенцев на местах создать аналогичные комис-
сии в районах.

2. Для сопровождения переселенцев в пути, выделить специальных начальников эшелонов. 
На станции ж. д., куда будут прибывать переселенцы, командировать специальных людей для ор-
ганизации встречи.

3. В районах и селах, куда будут направляться переселенцы, развернуть сейчас массовую об-
щественно-политическую работу в направлении подготовки колхозников и колхозниц к должному 
приему переселенцев.

4. В помощь тов. Мойсеенко, направляемому ЦК КП(б)У по переселенческим делам, в ЦЧО 
дать тов. Соколова.

На Харьковском вокзале организовать справочное бюро для ходоков переселенцев. При этом 
бюро организовать агитпункт и пункт обслуживания переселенцев. То же самое на главных стан-
циях области.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КП(б)У

ДАХО. — Ф. П-2. — Оп. 3. — Спр. 3. — Арк. 155. Оригінал. Машинопис. Рукопис.



888

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

№ 53
Обіжник Харківської міської споживспілки щодо норм відпуску продуктів  
на жовтень 1933 року, а також додаткових продуктів до Жовтневих свят  

окремим категоріям населення та дітям

30 жовтня 1933 р.

Всем ЗРК РРК ЗСК и ЗР Горпотребсоюза

В связи с поступающими запросами отдельных кооперативных организаций о нормах продук-
тов на октябрь м-ц настоящим вторично сообщаем нормы нормированных продуктов, установ-
ленных регулирующими органами на октябрь месяц, и дополнительных продуктов, установленных 
к Октябрьским праздникам отдельным категориям населения и детям.

По 1-му списку По 2-му списку централиз.
основным иждивенцам основ. иждив.

Сахар 800 гр. 600 гр. 500 400
Крупа макароны 1000 — « — 400 — « — 1000 300
Рыба 600 — « — — — —
Масло растит. 400 — « —х) — 200 —
Мясо 1000 — « —х) 500 детям хх) — —
Консервы 1 кор. ххх) — —

Примечания: 
х) Мясо, масло растительное выдается первому списку по 8 предприятиям гор. Харькова: Свет шахтера, Подвесдор, 

ХАЗ, Велозавод, завод Шевченко, ВЗО и Электросеть.
хх) Мясо выдается первому списку по таким предприятиям: Красная нить, УПО, ДВОУ, Свет шахтера, Реммаштрест, 

Вторая швейная фабрика им. ОСО, Радиозавод, КОФОК, Кутузовка, Подвесдор, Связь, Велозавод, Шевченко, Красный 
Октябрь, Большевичка Украины, Оружейник, ф-ка им. Балицкого, ВСО, ХАЗ, Милиции, парттысячникам, персональным 
пенсионерам, Автосборочный завод, Станкострой и завод Поршень. Только детям.

ххх) Консервы будут выданы в размере 50% обеспечения наиболее важных предприятий г. Харькова.

По 2-му списку
Нецентрализов.
Сахар основн. 600 гр ижд. 400 гр.
Крупа-мак. — « — 500— « — — « — —
Примечание. Плановые, но не нормированные продукты, как-то: кондизделия, чай, мыло хозяйственное и проч. 

выдаются по нормам, установленным в каждой отдельной кооперативной организации, в зависимости от полученных 
нарядов по всем спискам.

Нормы выдачи основного пайка студентам на октябрь месяц
Наименование
продуктов

1-й список 2-й список
основные иждивен. основн. иждивенцы

1. Крупа — макар. 1000 гр. 400 1000 —
2. Сахар 800 — « — 600 600 400 гр.
3. Кондизделия 1000 — « — — 1000 —
4. Рыба 800 — « — — 800 —
5. Консервы 1 кор. — 1 кор. —
6. Маргарин 200 гр. х) — 200 гр. х) —

Примечание. [х)] Вместо маргарина будет выдаваться масло растительное. За октябрь и ноябрь м-цы.

Нормы выдачи дополнительного пайка к октябрьским праздникам, установленного студентам, 
учителям, научным работникам и работникам искусства.
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На основных работников
1. Муки белой 1000 гр.
2. Кондизделий 500 — « —
3. Сельди 500 — « —
4. Масло сливочное 200 — « —
5. Сыр 200 — « —
6. Макароны 1000 гр.
7. Колбаса и коп. 400 — « —
8. Сахар 400 — « —
9. Консервы 1 кор.
Примечание. Настоящие нормы установлены для этих категорий населения для 1-го и 2-го списков. Для студентов, 

учителям, научным работникам и работникам искусства только для первого списка.

Нормы выдачи дополнительных продуктов к октябрьским праздникам,  
установленные для детей.

1. Муки 1000 гр.
2. Сахар 400 — « —
3. Конд. изделий 400 — « —
4. Манной крупы 400 — « —
5. Сельдей 400 — « —
6. Масло сливочн. 200 — « —
7. Сыр 200 — « —
Примечание. Нормы выдачи продуктов для детей установлены для всех списков.

Предлагается всем ЗРК РРК вывесить во всех магазинах указанные нормы выдачи нормиро-
ванных продуктов с указанием цены отдельных продуктов и стоимость таковых. Объявление долж-
но быть написано крупным разборчивым почерком и вывешено на видном месте.

Заворгсектором   Савинский

Завпродгруппой   Таршис

ДАХО. — Ф. Р-2757. — Оп. 1. — Спр.11. — Арк. 75, 75 зв., 76. — Копія, склограф. Машинопис.
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№ 54

Цілком таємна постанова Харківського облвиконкому про розподіл хлібних фондів  
переселеним до Харківської області

24 листопада 1933 р.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

С[овершенно] секретно

«О распределении 21.000 пудов хлеба из переселенческого
хлебного фонда СНК и 20.000 пудов из Украинского хлебного фонда

по районам»

1. Для помощи тем колхозам, которые сами не могут создать хлебных фондов для выдачи пе-
реселенцам из расчета 3 центнера на семью, — распределить 21.000 пудов хлеба из переселен-
ческого хлебного фонда СНК и 20.000 пудов из Украинского хлебного фонда, всего 41.000 пудов 
по районам следующим образом:

Двуречанскому району - 1.500 цнт

Краснокутскому -»- -  950 -»-

Близнецовскому -»- -  441 -»-

Тростянецкому -»- -  600 -»-

Вел. Бурлукскому -»- -  600 -»-

Сахновщинскому -»- -  2.150 -»-

Красноградскому -»- -  300 -»-

Барвенковскому -»- -  180 -»-

ВСЕГО: -  6.721 центнер

2. Отпущенные фонды расходуются только по решению Райисполкомов и выдаются только тем 
колхозам, которые сами действительно не в состоянии выделить из своих ресурсов необходимые 
хлебные фонды для переселенцев.

3. Обязать Райисполкомы прибывшим переселенческим хозяйствам выдавать полностью 
по 3 центнера хлеба на семью немедленно по прибытию, предупредив переселенцев, что пересе-
ленцам-колхозникам дальше никакой хлебной помощи со стороны государства оказано не будет.

4. Обязать тов. ПОЛТОРАЦКОГО дать указания своим зернопунктам о беспрепятственной вы-
даче хлеба для переселенцев по решениям Райисполкомов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ШЕЛЕХЕС)

СЕКРЕТАРЬ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ИСАКОВ)

24/ХІ-33 г.

(десять підписів)

ДАХО. — Ф. П-2. — Оп. 3. — Спр. 3. — Арк. 158–159. Оригінал. Машинопис. Рукопис.
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№ 55

Таємний лист Харківського облвиконкому про припинення застосування репресій  
до районів, які виконали заготівельні завдання

25 листопада 1933 р.
Одержано
27/XI 1933 р.
Вх. № 569с
ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ         СЕКРЕТНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ        Экз. № 
25/XI-1933 года
№ 3673 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙИСПОЛКОМА

В прошлом году за саботаж выполнения мероприятий Советской власти на селе на ряд райо-
нов, сельсоветов и колхозов наложены были репрессии в виде занесения их на черную доску, было 
запрещено завозить товары в отдельные районы, запрещена была выдача товаров отдельным са-
ботирующим выполнение заданий колхозам, наконец, было снято название колхозов, в частности 
по Изюмскому району у колхоза «Коммунист» было отнято это название, и другие меры.

В связи с тем, что в этом году по области мы добились огромных успехов в деле хлебосда-
чи, имеем большие успехи по целому ряду районов и колхозов в выполнении озимого сева зяби 
и других с.-х. работ, — Президиум Облисполкома поручает Вам представить сведения на Ваши 
колхозы, сельсоветы, на которые были наложены репрессии, согласно постановлению Совнарко-
ма УССР от 20/XI 1932 года, сообщив нам, с какого сельсовета, района в результате успешного 
выполнения заданий правительства и партии эти репрессии должны быть сняты.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАРЬКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА     (ФЕДЯЕВ)

      Верно: печать

Отпечатано 64 экз.

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 4. Копія. Склограф.
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№ 56
Витяг із протоколу засідання партколегії  

Харківської міської контрольної комісії КП(б)У щодо виявлення на ХПЗ робітників  
без паспортів з вимогою звільнити усіх осіб, які не отримали паспортів  

і не прописані у м. Харкові або в 50-кілометровій зоні

4 грудня 1933 р.

Слушали:
Заслушав бригаду обл. милиции г. Харькова о проведенной проверке паспортизации на за-

воде ХПЗ с 26/Х-1933 г. по 25/ХІ-1933 г., проведенной проверкой было установлено, что на заводе 
ХПЗ имеется 557 чел. без паспортов, из коих 184 чел. приняты уже после проведения паспорти-
зации, чем нарушено постановление СНК СССР от 28/ІV-1933 г. Причем из числа беспаспортных 
выявлено — 38 чел. уголовного кулацкого и контрреволюционного элемента, а также в цеху было 
обнаружено 23 чел., которые не имеют паспортов, 14 чел. имеют временные удостоверения, срок 
коим истек. Отсутсвовали учетные карточки на 63 чел. рабочих.

<…>

Постановили:
1. Указать зав[едующему] отд[елом] кадров в ХПЗ тов. Хастовичу за нарушение постановления 

правительства от 28/ІV-1933 г. прием рабсилы без паспортов, а также недопустимо крайне плохо 
поставленная система учета и приема рабсилы на завод, за невыполнение постановлений Пре-
зидиума ХГКК от 5/ІV-1933 г. п. 2 § 4 протокол № 35 об упорядочении системы приема рабсилы 
на завод, принимая во внимание, что все беспаспортники уже уволены.

2. Предупредить тов. Хастовича, что в случае повторения приема без паспорта будет привле-
чен к строжайшей партийной ответственности вплоть до исключения из партии.

3. Предложить начальнику 8-го отделения РК милиции тов. Крылову в течение декады прове-
рить всех лиц, не имеющих паспортов или не прописанных, работающих на ХПЗ, и разрешить во-
прос о выдаче паспорта, прописке такового или отказе в паспорте.

4. Обязать дирекцию ХПЗ в течение 10 дней уволить всех лиц, не получивших паспортов, а также 
лиц, не прописанных в г. Харькове или в 50 клм. зоне, в соответствии с постановлением СНК СССР 
от 28/ІV-1933 г.

Постановление объявить в печати.

За секретаря ПК ХГКК    Калугов

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 120. — Арк. 58, 58 зв. — Оригінал. Машинопис, рукопис.
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№ 57
Обіжник Епідемічної комісії при Раднаркомі УСРР до місцевих надзвичайних комісій 

по боротьбі з епідеміями та відділів охорони здоров’я щодо маскування протиепідемічних 
заходів під боротьбу за чистоту

25 грудня 1933 р.

Не підлягає оголошенню

До ……… облвиконкому
Облнадзвичкому по боротьбі з епідеміями

До … облздороввідділу
До Харківського Міськздороввідділу

На місцях облвиконкоми, міськради, райвиконкоми в обов’язкових постановах щодо боротьби 
з епідеміями, в оголошеннях, наказах та інших документах, що вміщається в пресі та взагалі ого-
лошується, зазначають зростання висипнотифозних захорувань. Отже, епідкомісія при РНК УРСР 
пропонує в документах, які підлягають оголошенню (зокрема, що даються в пресі тощо), не зазна-
чати зростання висипнотифозних захорювань, а формулювати постанови, накази, повідомлення 
тощо з погляду боротьби за чистоту, за санітарне впорядкування тощо.

Голова Епідкомісії при РНК УРСР  Хармандарьян

Відповідн. секретар    Барінський

Згідно

ДАХО. — Ф. Р-1962. — Оп. 1. — Спр. 281. — Арк. 390. — Засвідчена копія, склограф. Машинопис, рукопис.
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№ 58

Постанова РНК УСРР про порядок використання майна осіб,  
виселених у зв’язку з паспортизацією

2 січня 1934 р.

У.С.Р.Р.        До всіх РВК та М/рад
Харківський Обласний      Харківської обл.
Виконавчий Комітет
.... 4/1....1934 р.       При цьому надсилаємо В/ до відома
№ 6        копію постанови РНК УСРР з 2/1–1934р.
        за № 8 — Про майнові права осіб, що
        виселяються в зв’язку з паспортизацією.

Зав. Секретаріату Президії
Харківського Обл. Виконавчого Ком-ту

/Капітановський/

«ПРО МАЙНОВІ ПРАВА ОСІБ, ЩО ВИСЕЛЯЮТЬСЯ
В ЗВ’ЯЗКУ З ПАСПОРТИЗАЦІЄЮ»

Щоб урегулювати права осіб на майно, що залишається в місцевості, з якої виселяються в зв’яз-
ку з паспортизацією — Рада народних комісарів УСРР постановляє:

1. Особи, які виселяються в зв’язку з паспортизацією з певних місцевостей, не позбавляються 
прав на належне їм майно, в тому числі й на те, що перебуває в місцевості, з якої провадиться їх ви-
селення, зокрема прав на їх будинки і інше власне майно. Вони можуть, на власний розсуд, продати 
це майно або, залишивши за собою, передати будь-кому в оренду, в управління тощо.

2. Коли особи, що виселяються, залишать це майно без належного догляду і протягом 3-х мі-
сяців не вживуть відповідних заходів до господарського його використання, то на загальних підста-
вах, за позовом райвиконкомів і місцевих рад, суд може визнати його за негосподарське майно і 
передати за призначенням, зазначеним у постанові ЦВК і РНК СРСР з 28-го травня 1927 р. — «Про 
порядок використання конфіскованого від умерших та нічийого майна» (З.З. СРСР 1927 р. № 32, 
арт. 322).

Ці позови не оплачуються єдиною державною оплатою.
3. Землі сільсько-господарського призначення, рівним чином не здійснені права на дільниці 

міських земель, які надано під умовою забудови, втрачаються особами, що виселяються в зв’язку 
з паспортизацією. Сільські, селищні і міські ради по належності зобов’язані після виселення зазна-
чених осіб відібрати від них ці землі й дільниці міських земель.

Заст. Голови Ради
Народних комісарів УСРР    (В. Порайко)

Керівник Справ
РНК і ЕН УСРР     (Л. Ахматов)

Печатка

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 3. Завірена копія. Склограф.
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№ 59

Цілком таємна постанова РНК УСРР  
про порядок розподілення хліба померлих колгоспників

12 січня 1934 р.

Копія

Ц. Таємно

Экз. № 

ПОСТАНОВА № 5
РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР від 12/I-1934 р.

«Про сплату за трудодні померлих колгоспників членам їх родин»

Вважаючи на наявність фактів, що в низці колгоспів хліб, що належить за трудодні померлим 
колгоспникам, не видається родинам цих колгоспників, — роз’яснити всім Райвиконкомам, що 
хліб, який належить до видачі за трудодні на випадок смерті колгоспників, — треба видавати чле-
нам родин, що перебували на його утриманні.

В разі відсутності утриманців хліб надходить в розпорядження правління і його може бути по-
вернено до загального фонду розподілення або зараховано до фонду взаємодопомоги відповідно 
до рішень загального зібрання.

ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР   (В. ЧУБАР)

КЕРІВНИЧИЙ СПРАВ РНК І ЕН УСРР    (Л. АХМАТОВ)

ЗГІДНО: Печатка

Резолюція: «Читав 31/I-34 (підпис)»

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 12. Завірена копія. Склограф.
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№ 60
Із виступу А. А. Хвилі (Олінтера), першого заступника наркома освіти УСРР,  

на Харківській об’єднаній 2-й обласній та 4-й міській конференції КП(б)У.  
Витяг зі стенограми конференції

13 січня 1934 р.

<…> Нове керівництво Харківської обласної парторганізації на чолі з тов. Постишевим забез-
печило не лише перебудову по лінії сільського господарства. Воно забезпечило не лише перемогу 
по лінії колективізації, роботи індустрії — нове керівництво Харківської парторганізації забезпечило 
перемогу по лінії будівництва української радянської культури.

Це будівництво йшло не так, як раніш. Воно йшло не шляхом безпринципної боротьби, воно 
йшло не шляхом утворення якихсь групировок по лінії літератури, мистецтва, що ми мали раніш — 
це будівництво української радянської культури йшло під прапором дійсно принципової ленінської 
боротьби з ворогами партії, це будівництво підіймало справу української радянської культури на ви-
щий щабель. І, коли вороги зараз за кордоном з особливою ненавистю говорять про ім’я Пости-
шева, ширять різні наклепи, то ми у відповідь ворогам можемо сказати одне, — лише на основі цієї 
більшовицької боротьби можливо було дальше будівництво української радянської культури. І коли 
вороги так сичать проти тов. Постишева, значить, це є ще одне свідоцтво, особливо яскраве, що 
тов. Постишев правильно в саме серце, в саму голову, по більшовицькому б’є клясового ворога, 
організовує партію на таку боротьбу. (оплески). <…>

Ми з наших шкіл вигнали багато клясових ворогів. Тов. Постишев казав тут про клясову бороть-
бу й говорив, яку жорстоку боротьбу нам треба було витримати по лінії різних наукових установ, 
шкіл і т. інш., щоб очистити їх від націоналістів. Але ще багато різних клясових ворогів під різною 
машкарою є в наших школах.

Наше завдання далі продовжувати цю боротьбу так, як вчив нас тов. Сталін. <…>
Товарищі, зараз в фашистських друкованих органах провадиться шалена кампанія останнім ча-

сом, особливо проти тої роботи, яка проводиться у радянській Україні. Ось газета «Діло», в якій ві-
дома українська фольклористка [І.] Рудницька пише про те, куди йдуть гроші, які українські фашис-
ти збирають на «допомогу голодуючим на Подніпрянській Україні». Ось що вона пише: «Хто знає 
режисерів і куліси Женевського театру, цей оцінить як слід українську перемогу».

Значить, ті гроші, які збирають начебто на «допомогу голодуючим», йдуть на те, щоб ширити 
наклепи проти радянської України, готувати інтервенцію, це б то готувати на радянській Україні го-
лод. Ми повинні це питання підняти і показати всім трудящим дійсних організаторів інтервенції, які 
хотять, щоб на Україні голод був. <…>

Ті величезні зрушення, які ми маємо, ту велику дійсно більшовицьку роботу, той прекрасний 
більшовицький провід, який ми маємо, забезпечить те, що ми під прапором Леніна, Сталіна вико-
наємо те прекрасне гасло, яке нам дав тов. Постишев (оплески).

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 125. — Арк. 274–276, 278–281. — Копія. Машинопис.
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№ 61
Відомості про участь харківської міліції у поверненні «розкраденого і захованого 

класовими ворогами хліба», наведені у привітанні РСМ Харківській об’єднаній  
2-й обласній та 4-й міській конференції КП(б)У. Витяг зі стенограми конференції

13 січня 1934 р.

<…> Робітничо-Селянська міліція — озброєний загін пролетарської диктатури, спаяне єдиною 
волею, віддано справі робітничої кляси, уважно прислухається до голосу нашої партії, що кличе 
багатомільйонні маси трудящих Радянського Союзу під великим прапором Леніна — Сталіна пере-
могти у другій соціялістичній п’ятирічці по побудові безклясового соціялістичного суспільства.

Історичне рішення ЦК ВКП від 24.I- [19]33 року для органів Робітничо-Селянської міліції, як і для 
всієї партійної організації, з’явилося бойовим програмом у виконанні завдань партії в переламному 
1933 році.

Робітничо-Селянська міліція під безпосереднім керівництвом бойових органів ЧК ОДПУ на чолі 
з кращим чекистом і більшовиком В. А. Балицьким (оплески) по більшовицькі боролась за здійс-
нення цих величезних завдань. Вважала для себе це великою пошаною, великою гордістю те, що 
робітничий клас Радянського Союзу доручив органам пролетарської диктатури Робітничо-Селян-
ської міліції зі зброєю в руках охороняти наше соціялістичне будівництво, змінювати соціялістичну 
законність.

Робітничо-Селянська міліція пишається своїми перемогами, а ми, як і всі більшовики Харківщи-
ни, домоглися їх завдяки тому, що нами керує вірний більшовик, міцний ленінець, кращий соратник 
Сталіна Павел Петрович Постишев (оплески.)

Дозвольте докласти про слідуючі наші перемоги в 1933 році. В своїй роботі, в боротьбі з кла-
совим ворогом і його агентурою ми домоглися таких показників: повернено державі розкраденого 
і захованого класовими ворогами хліба від пролетарської держави 33150 пудів. <…>

… по охороні соціялістичного врожаю в 1933 році нами було організовано 7083 бригад[и], в яких 
брали участь 45 тис. чолов. Для організації цих бригад було надіслано 1010 кращих робітників з мі-
ліції і ОСОавіохемівських. <…>

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 125. — Арк. 286, 287. — Копія. Машинопис.
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№ 62
Із виступу начальника політсектора Харківського обласного земуправління  

Моїсеєнка на Харківській об’єднаній 2-й обласній та 4-й міській конференції КП(б)У.  
Витяг зі стенограми конференції

15 січня 1934 р.

<…> Организация политотделов Харьковской области во времени совпала с укреплением 
Харьковщины новым руководством во главе с Павел Петровичем. Надо сказать, что это январьское 
решение ЦК ВКП(б) было и является, бесспорно, по сию пору крупнейшей исторической вехой 
в жизни харьковской парторганизации. <…>

За время различных этапов сельскохозяйственных работ этого года в село были посланы, 
я только буду говорить о партийной работе, — областным комитетом партии секретарями кол-
хозных ячеек 590 товарищей, парторгами колхозов 464 товарища и парторгами бригад 400 това-
рищей. 1500 человек прошло через колхозы для укрепления партийной работы в колхозах. <…>

Параллельно с этим шла расчистка МТС от враждебных, классово-чуждых, петлюровских, на-
ционалистических элементов. По 91 МТС только внутри МТС вычищено 1739 этих враждебных 
классово-чуждых элементов. <…> Посмотрите, кто были эти люди: 104 заведующих производ-
ственной частью, 145 — агроперсонал, 169 — бухгалтера, 122 механика, 183 тракторист[а]-брига-
дир[а], 688 трактористов, 75 шоферов и 228 рабочих. <…>

Вторая главнейшая задача, поставленная перед нами ЦК ВКП(б), — сколотить беспартийный 
актив вокруг партийных и комсомольских ячеек. <…> Создание беспартийного колхозного актива 
предполагает борьбу внутри колхоза с антиколхозным и антиобщественным элементом, ибо, гово-
рит решение ЦК, нам нужно единство в колхозах, но не всякое единство, а такое единство в колхо-
зах, которое обеспечивает руководство и главенство большевистского ядра. <…>

По данным 91 МТC, вычищено 8780 человек. Куда они делись? Я сейчас назову, кого мы вычи-
щаем. Пред. колхозов вычищено 312 чел. по области, членов правлений 293, бухгалтеров и счето-
водов 230, кладовщиков 225, бригадиров 368. <…>

Отношение к колхозной собственности стало совершенно иным, и прав «Большевик» в своей 
передовой, когда он говорит, что новое в урожае 1933 года заключается не в дождике, не в урожае, 
данном нам в силу дара природы, а новое заключается в ином отношении к труду со стороны кол-
хозников, в ином отношении к колхозной собственности и в ином отношении к выполнению своих 
обязательств перед государством, что прекрасно иллюстрирует досрочное и полностью выполне-
ние плана хлебосдачи по нашей области.

Два года наша область не выполняла своих обязательств перед государством, а в этом году 
выполнила. <…>

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 125. — Арк. 331–337. — Копія. Машинопис.
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№ 63
Із виступу голови Красноградської районної контрольної комісії  

робітничо-селянської інспекції Ніренбурга на Харківській об’єднаній  
2-й обласній та 4-й міській конференції КП(б)У. Витяг зі стенограми конференції

15 січня 1934 р.

<…> У нас у Красноградському районі за 1933 р. було виключено з партії 132 чоловіка, або 
14–15% організації. Це відсоток надзвичайно великий. Але обставини роботи в районі вимагали 
дійсної більшовицької роботи, а всі ці люди були не на висоті більшовицьких вимог. <…>.

У нас у районі було викрито націоналістичне кубло в технікумі на чолі з кандидатом партії, був-
шим секретарем Полтавського Губкому і членом ЦК укапістів. <…>

Була в технікумі викрита формула такого змісту, що «1933 рік є вирішальний рік — або більшо-
вики переможуть, або загинуть, вірніше загинуть. 1933 рік — останній рік гноблення України Мо-
сквою». Підписався кадет. Але, коли мова йде про боротьбу з Радянською владою, то це однако-
во — або петлюровець, або кадет. <…>

ДАХО. — Ф. П-69. — Оп. 1. — Спр. 125. — Арк. 342, 343. — Копія. Машинопис.
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№ 64

Постанова Президії Харківського облвиконкому про набір робочої сили в 1934 році

21 січня 1934 р.

ПОСТАНОВА № 60 
ПРЕЗИДІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

з 21-го січня 1934 року.

Про оргнабір робочої сили в 1934 р.

Президія Харківського Обласного Виконавчого Комітету постановила:
1) Затвердити план організованого набору робсили на 1934 рік по районах в розмірах, визначе-

них планом (план додається).
2) Відповідальність за своєчасне і повне виконання плану організованого набору робсили по-

класти на голів райвиконкомів та директорів МТС.
3) Зобов’язати райвиконкоми не пізніше 3-го числа наступного за звітним місяцем надсила-

ти до сектору регулювання оргнабору робсили при Президії облвиконкому звітні зведення про пе-
ребіг реалізації нарядів на оргнабір робочої сили.

Заст[упник] Голови Харківського
Обласного Виконавчого Комітету     (Загер)

Секретар Харківського
Обласного Виконавчого Комітету     (Ісаков)

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 51. Завірена копія. Склограф.
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№ 65

План Президії Харківського облвиконкому набору робочої сили  
по районах області в 1934 році

21 січня 1934 р.
ПЛАН 

Оргнабору робсили по Харківській області в 1934 році 
(по районах)

(в тис.чол.)

№ 
п/п

Назва району План орг. 
набору

№ 
п/п

Назва району План орг. 
набору

1. Балакліївський 2,5 29. Лозівський 1,5
2. Барвенківський 1,4 30. Лубенський 3,0
3. Білопільський 3,0 31. Миргородський 3,0
4. Близнюківський 1,4 32. Нехворощанський 2,0
5. Богодухівський 3,5 33. Н[ово]-Водолазький 2,4
6. Бригадирівський 2,0 34. Н[ово]-Георгіївський 3,0
7. Валківський 8,0 35. Н[ово]-Санжарський 2,8
8. В[елико]-Богачанський 3,9 36. Оболонський 1,0
9. В[елико]-Писарівський 6,0 37. Олексіївський 2,0
10. Гадяцький 3,9 38. Онопріївський 1,5
11. Глобінський 1,6 39. Опішнянський 3,0
12. Градизький 4,0 40. Оржицький 2,3
13. Дворічанський 1,5 41. Петрівський 1,0
14. Драбівський 1,9 42. Печенізький 1,5
15. Диканський 5,0 43. Пирятинський 2,0
16. Зіньківський 2,9 44. Полтавський 1,5
17. Зміївський 2,0 45. Решетилівський 1,0
18. Золочівський 1,6 46. Семенівський 0,3
19. Ізюмський 1,5 47. Ст[аро]-Салтівський 2,0
20. Карлівський 0,8 48. Сумський 3,3
21. Кишеньківський 2,8 49. Ульянівський 3,5
22. Кобеляцький 0,7 50. Харківський 3,0
23. Червоноградський 2,6 51. Хорольський 1,5
24. Кременчуцький 1,9 52. Чорнухінський 2,9
25. Куп’янський 1,0 53. Чугуївський 0,9
26. Лебединський 2,9 54. Чутівський 3,2
27. Л[ипово]-Долинський 3,0 55. Яготинський 3,0
28. Липецький 1,0

Всього по Області 124.400.

Заступник Голови Харківського
Обласного Виконавчого Комітету    (Загер)

Секретар Харківського
Обласного Виконавчого Комітету    (Ісаков)

Тир.160
25/1–34р.

ДАХО. — Ф. П-11. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 52. Завірена копія. Склограф.
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№ 66

Цілком таємна постанова Харківського облвиконкому про негативні настрої,  
пов’язані із запланованими змінами адміністративних меж районів Харківської області

31 січня 1934 р.

Одержано
3/II-1934 р.
Вх. № 69/с
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ         ТАЄМНО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ          Пр. № 
31/I-1934 року
№ 0022 

ДО ВСІХ ГОЛІВ РАЙВИКОНКОМІВ

Останнім часом в ряді районів спостерігаються явища, які полягають в тому, що:
а) Представники РВК’ів з своєї ініціативи їздять до сусідніх районів, провадять розмови з робіт-

никами МТС, колгоспів, радгоспів, сільрад тощо — про приєднання їхньої території до своїх  районів.
б) Поширюються розмови про виділення або приєднання нової території, беручи за підставу 

висунуті перед Облвиконкомом проекти адміністративно-територіальних змін.
Харківський Обласний Виконавчий Комітет звертає увагу РВК на неприпустимість такого ста-

ну, бо він демобілізує місцевих робітників і дезорганізовує виробничу роботу районів, створюючи 
 нездорові настрої, особливо по тих селах, що, на думку РВК, мають перейти до інших районів.

Внаслідок цього по тих селах, що, за проектом РВК, треба приєднати до інших районів, робота 
РВК послаблюється, а сільради працюють самопливом.

Пропоную припинити всякі балачки про зміни границь районів і ніяких змін в територію районів 
по тих питаннях, що їх подано на розгляд Обл. Адмін. Тер. Комісії, не робити аж до остаточного 
вирішення Облвиконкому.

СЕКРЕТАР ХАРКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ    (ІСАКОВ)

ЗГІДНО: Печатка

Надруковано 64 екз.

Резолюція: «Ознакомить завотделами 4/III (підпис) Читав, прийнято к сведен. (підпис)»

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 19. Завірена копія. Склограф.
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№ 67

Рішення Харківського облвиконкому про збільшення лімітів вербовки для забезпечення  
робітниками з ЦЧО, Західної області РФ, БСРР радгоспів Харківської області

3 лютого 1934 р.

ПРОТОКОЛ № 3/51
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

Харківського Обласного Виконавчого Комітету
з 3 лютого 1934 року

п. 8. Про забезпечення радгоспів робсилою на 1934 р.
п. 8. 1) Затвердити удруге постанову Президії Облвиконконкому про обов’язкове виділення для 

рад госпів робсили згідно плану оргнабору, що його спущено.
2) Зобов’язати РВКи активно допомагати радгоспам в складанні умов на робсилу, попередив-

ши їх, що за невиконання рішень Президії Облвиконкому про забезпечення радгоспів робсилою, 
голів РВК’ів буде притягнуто до відповідальності аж до зняття з роботи.

3) РСІ систематично перевіряти виконання завдань ОВК щодо кожного району.
4) Ураховуючи напруженість стану з трудовими ресурсами області та потребу переведення для 

Харківської області додатково до власних ресурсів оргнабору з інших областей та республік в кіль-
кості 63000 чол., піднести клопотання перед РНК УСРР та СРСР про надання Харківській області 
лімітів на вербовку робсили з ЦЧО, Західної області, БСРР та областей України.

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 529, 530, 530 зв. Друкований примірник.
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№ 68

Із щоденника, вилученого при арешті літературного редактора «Укрдержнацменвидаву»  
Дороти Федербуш

1933 р.

Выписки из дневника Федербуш Дороты Абрамовны* (перевод с польского)

2.01.1933 г. Сегодня я была на собрании Профактива Союза печатников. Были представители 
из Москвы от ЦК Союза. Слушали выступления приезжих профбюрократов. Все они были хорошо 
одеты и хорошо выглядели, выступали также и плохо одетые — рабочие с измождёнными лицами. 
Выступали не совсем лояльно. Лояльно до рвоты выступали профбюрократы. Какого-то ГУРЕВИ-
ЧА — работника-ударника, обвиняют в контрреволюции за то, что он где-то кому-то сказал, что ра-
бочему в качестве новогоднего подарка повысили цену на обед. Представитель из Москвы говорил 
о рабочем типографии имени Фрунзе, который грозил бунтом и требовал, чтобы вместо вывоза 
хлеба за границу, часть его раздали голодным рабочим.

Много говорили о борьбе с прогулами и воровстве в кооперации.
Мне кажется, я в заколдованном круге. 16-й год революции, а люди голодают, факт. Моя хо-

зяйка ради того тоже голодает. А революцию, наверно, делали порядочные люди, теперь же у вла-
сти не совсем порядочные люди.

Когда-то говорила я с Ванькой** о том, что ради революции, чтобы получить счастье, улучшить 
существование. Он смеялся над этим. Сегодня я думаю иначе. Революция нужна для того, чтобы 
изменить производственные отношения и заменить их новыми. Это прогресс, а улучшение быта… 
само собой понятно, что относительное улучшение быта масс будет идти так же, как и при капита-
лизме, хотя бы по причине повышения технических знаний.

Вопрос в том, что только отдельные люди имеют действительную ценность. Меньшинство — 
золото, большинство — подлецы. Поэтому идеальных отношений никогда не будет. Всегда найдут-
ся те, что эксплуатируют слабейших. Борьба за существование только в другой форме, не в форме 
капиталистической собственности, прибавочной стоимости и т[ак] д[алее]. Никогда не будет ни-
какой свободы и равенства.

Наиважнейшее право человечества — это борьба за существование. Биологическая борьба 
за существование будет так же долговечна, как долговечно человечество. Сильные будут сверху, 
а слабые внизу или погибнут.

Сильные в различной форме: например, в малом масштабе сегодня на производстве — проф-
бюрократы и члены партии.

Партия — это сбор наисильнейших людей в нашем обществе. Они имеют власть. В большин-
стве выходцы из рабочих. Между ними есть порядочные люди (таких мало) и непорядочные (их 
большинство). Точно так же, как было всегда — ничего не изменилось.

Почему, например [,] в капиталистических странах власть находится в руках буржуазии, несмо-
тря на то, что её меньше, чем хлопов и рабочих. Угнетателей меньше, чем угнетённых и всё-таки 
угнетатели держат власть в своих руках.

У нас власть в руках трудящихся, и трудящийся живёт в нищете. Нужно уметь держать власть 
в своих руках, уметь властвовать.

Слышала я от некоторых людей, что нужно сделать новую революцию. Бессмыслица. Рево-
люцию сделают порядочные люди, а власть воз[ь]мут в свои руки наисильнейшие люди, чтобы 
 угнетать слабых. И так всегда, заколдованный круг. Только формы гнёта изменяются, а суть дела 
не меняется. Кто сильнее и хитрее, тот герой, тот имеет наибольшие привилегии.

Везде, во всей жизни, куда ни посмотришь, господствует право сильного. Оно свято. Кто хо-
рошо приспособился к обстановке, тот выдержит борьбу. Умение властвовать над людьми — это 
умение обманывать. Или религией, или… рабочей властью.

Из всего этого вывод, что самое интересное — это наблюдать, читать, заниматься искусством, 
литературой, философией, а бороться… за что? Может, мои настроения — это паникёрство в ре-
зультате затруднений. Нет, не в этом дело, я понимаю причину затруднений. Дело в том, что газеты 
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наши нагло врут, защищая святость линии партии (истинные догматы религии). Точно так же врут 
буржуазные газеты, защищая линию правительства своего класса.

Вопрос не в нашей зарплате, а во вранье. Почему они врут, что у нас повышена реальная зар-
плата рабочим, что повышен жизненный уровень у рабочих и крестьян, когда мы видим, что кре-
стьяне голодают, мы видим, что рабочий голодает. Моя хозяйка — рабочая лёгкой промышленно-
сти, получает 300 гр[амм] хлеба и 80 руб[лей] ежемесячно. Прямо страшно, поголовная голодовка. 
Трудящийся-служащий получает 200 гр[амм] хлеба, прямо смешно, и это называется повышение 
жизненного уровня [!]

Нужно иметь смелость сказать, что у нас плохо, а не врать бессовестно, что у нас повысился 
жизненный уровень. Дошло до того, что я газеты читаю с отвращением.

Я не возмущаюсь, я не настолько наивна, я только утверждаю, что газеты врут, имея опреде-
лённую цель обманывать глупую массу и держать её под властью. Впрочем, это правильно — мас-
са глупа, а единицы мудры.

Большая часть членов партии — это слепая масса, это шарманки, которые поют так, как их 
на учат, они не способны к самостоятельному мышлению, они исполняют просто приказ сверху, 
а те[,] вверху — мозг.

Борьба — движение, пока есть движение — есть жизнь. Когда замирает движение, замирает 
и жизнь.

Эрго — когда борьба умрёт, когда умрёт борьба в середине человеческого общества, челове-
чество дегенерирует, выродится и погибнет. Борьба и смерть родит жизнь.

Да здравствует борьба — жизнь. Да здравствует борьба за существование — жизнь. Да здрав-
ствует победа сильного над слабым. Да здравствует вечная борьба — жизнь.

3.01. Сегодня у нас собрание по вопросу об уменьшении зарплаты сначала техперсоналу, 
а затем редакторам. По всем данным, снизят зарплату на 30%. Это называется «фонды зарплаты 
ослабели и нужно их оздоровить».

На частном рынке ликвидированы лавки. Стоит вопрос о ликвидации частного рынка вооб-
ще, вместо этого будет доставлять нам продукты кооперация — консервы из гороха, компот, мёд 
и соль. Посмотрим, что будет дальше. Газеты кричат, что у нас всё в порядке. Если это так, то по-
чему ещё так плохо, спрошу я, как спросил один еврей.

Мой начальник разгневался на меня, за то, что я сказала, что если уменьшить техперсоналу 
зарплату, так можно сразу копать себе могилу.

Какие смешные эти лояльные партийцы, какие они глупые и бесчестные!
12.01. Доклад Сталина на пленуме, особенно первая его часть, разъяснили мне много вещей, 

которых я не понимала. Прежде всего[,] поняла необходимость сумасшедшей погони за машиной, 
даже во вред себе.

18.02. Имеем полный поворот в аграрной политике. Факт, что с коллективизацией очень плохо. 
Сталин говорит, что всё это по вине партийных организаций. Перекладывает всю вину на партор-
ганизации. Это грубое перекручивание, грубая подтасовка. Не в этом дело. За год нельзя сделать 
экономической революции. За один год можно вырезать буржуазию, но нельзя сделать глубокого 
изменения в системе сельского хозяйства.

Они на гвалт коллективизировали и восхищались [тем], что в таком-то районе коллективиза-
ция прошла на 100%. Не понимаю, как они не могли уяснить себе, что само голое объединение 
примитивных орудий земледелия ещё не есть коллектив.

Ведь ясно же, что там[,] где не было технических баз, высококвалифицированных специали-
стов, знающих сельское хозяйство — там ничего не могло получиться в наспех сколоченных кол-
лективах. Наш хлоп способен хорошо управлять десятигектаровым хозяйством, а не большим, 
примерно в 2000 га.

Как же здравомыслящий человек мог ожидать успехов в таких коллективах[?] А таких коллек-
тивов большинство.

Кроме того, ясно, что там[,] где хлоп добровольно не хотел идти в коллектив — он не будет 
работать. Отсюда и саботаж.

Дело не в ошибках отдельных парторганизаций, а в руководстве сверху. Главное — это нару-
шение принципа добровольности, провозглашённого Лениным.

То, что я написала, называется правым оппортунизмом…
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… Кроме того — я психолог. Я восприимчива к интеллигентным и знаю пределы чьим-то созна-
тельным слабостям…

22.02. Заметила я, что украинская интеллигенция боится ГПУ так же, как я польских шпи-
ков. Арестован директор [издательства] «РУХа» Березинский, в связи с этим[,] очевидно[,] было 
много арестов в Киеве, и напал на всех страх. Н.И.Е. спрашивал меня, не ходит ли за мной шпик. 
Лорка сегодня, идя со мной, говорила о том, как люди голодают, говорила шёпотом и оглядыва-
лась, не подслушивает ли кто-нибудь. Тьфу, какая позорная трусость. В Польше боялась шпи-
ков — здесь ГПУ.

Злят меня все эти интеллигенты, что мечтают о демократической республике, где они мог-
ли бы хорошо пожрать. Они не хотят социализма — бессильные проститутки.

01.03. Сколько раз я думала кинуть мой дневник в вагоне и всё-таки возвращаюсь к нему. Всё 
от одиночества. Нет друзей. Есть знакомые, которые относятся ко мне, как к легкомысленной де-
вушке…

28.06. 30% народа Украины вымерло от голода, т[о] е[сть] более 9–10 миллионов? Во время 
мировой войны за 4 года погибло 10 миллионов людей. Не имею никаких иллюзий[,] ни к каким по-
литическим системам. Смешно, чтобы я верила в то, что контрреволюционная организация, дей-
ствовавшая на Украине, создала такое море нищеты своей деятельностью в системе земледелия. 
Прежде всего[,] фальшивой была политика партии, а контрреволюционная организация могла сы-
грать очень небольшую роль. Наблюдая всё, что здесь делается, чувствую прямо органическое 
отвращение к политике. Не имею никакого уважения ко всем тем людям, что врут в глаза. Никого 
я не виню, всегда и везде так было и есть в политике. Были только другие формы.

Интересно, что сейчас нет следа так называемой этики. Отобран у людей Бог и страх перед 
загробной жизнью. Богом является социализм, коммунизм. Однако социализм принёс голод, мо-
лодёжь изголодалась и говорит: дайте нам есть, мы хотим наесться досыта. Что вы нам говорите 
о строительстве социализма, о будущем, когда мы сейчас голодаем.

Не может быть никакой этики, когда люди голодают. А голод — это массовое явление. Сытых 
очень мало. Что можно говорить человеку об этике, об идеалах, когда он голодает? Энтузиастом 
при голоде можно быть год, но не четыре. Говорите, что хотите, я не верю ни в какой энтузиазм 
людей постоянно голодных…

03.07. Арестованы: Лех и Лапинский***… Значит, если они провокаторы, то и дефензива так-
же знает об этом… Возможно ли, чтобы так широко была распространена контрреволюция?

* Федербуш Дорота Абрамівна польська політемігрантка, літературний редактор «Укрдержнацменвидаву» в Хар-
кові. Щоденник вилучений ДПУ при обшуку її квартири 9 серпня 1933 р., ухвалою судової трійки при колегії ДПУ УСРР 
23 лютого 1934 р. за участь у к.-р. організації Федербуш позбавлена волі у ВТТ на 5 років і подальша її доля невідома. 
Реабілітована 1991 р.

** Іван Чумак (Яворський) чоловік Федербуш, репресований у справі «Польської Організації Військової»
*** Лапинський-Михайлов Михайло Михайлович аспірант НДІ Польської пролетарської культури при АН УСРР, 

розстріляний 1 червня 1934 р. у Москві за справою «Польської Організації Військової»

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 6. — Спр. 462. — Арк. 25–35. Копія. Машинопис.
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№ 69

Витяг із показів Дороти Федербуш, наданих прокурору ДПУ УСРР Леву Крайньому  
про зміст щоденника, вилученого при арешті

4 лютого 1934 р.

— У Вас при обыске забрали дневник. Вот этот дневник Ваш? Вы его сами писали?
— Да, писала сама. После приезда в СССР мне многое было непонятно, на улицах валялись 

трупы — умерших от голода, но я никогда в жизни не могла пойти на активную контрреволюцион-
ную работу…

— Это было, безусловно, так. Приезжали люди из села, рассказывали о массовых голодных 
смертях. Говорили, что умерло 9 миллионов. Я не верила газетам. Противно было читать. Но это 
были только настроения.

— Какие же это настроения, когда весь дневник проникнут злобой против Советской власти?
— Я не знаю, как Вы считаете. Я не хочу оправдываться. Дневник я писала в моменты особенно 

сильного возмущения, но повторяю ещё раз, что это только настроение.
— Дневник даёт определённое представление о вашей физиономии (мова про політичне об-

личчя — упор.). Это контрреволюционное злопыхательство. Клеветнические выпады против пар-
тии, Соввласти и революции?

— Против революции нет. В 1917 году люди умирали, проливали кровь за революцию. Я о них 
ничего не писала.

— Об организации ПОВ вы знаете?
— Такая организация под руководством Пилсудского существовала в дореволюционное вре-

мя. Сейчас о такой организации ни в Польше, ни здесь не знаю.

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 6. — Спр. 462. — Арк. 47–53. Копія. Машинопис.
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№ 70

Рішення Харківського облвиконкому про надання переселенцям ЦЧО  
в безкоштовне та постійне користування безхазяйних господарств  

вимерлих внаслідок Голодомору в Харківській області

14 лютого 1934 р.

ПРОТОКОЛ 4/52
Засідання Президії

Харківського Обласного Виконавчого Комітету
з 14 лютого 1934 року

8. Про закріплення за переселенцями наданих їм будинків і садиб з надвірними будів-
лями в безкоштовне та постійне користування

8. 1) На підставі постанови РНК Союзу від 14 жовтня 1933 року, Президія Обласного Виконавчо-
го Комітету пропонує РВК та сільрадам до 1-го березня 1934 року оформити закріплення переда-
них переселенцям будинків, садиб та надвірних будівель в безкоштовне та постійне користування.

2) Передачу в постійне та безкоштовне користування будинків, садиб та надвірних будівель 
провадити за постановою сільських рад за поданням Правлінь колгоспів.

Рішення сільради передається в копії голові переселенської родини, форма постанови сільра-
ди додається.

3) Зобов’язати РВК в тих випадках, коли в одній хаті розміщено два господарства, відвести са-
мостійні хати й садиби кожному господарству окремо.

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 518, 519. Друкований примірник.
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№ 71

Цілком таємна постанова Харківського облвиконкому про підготовку довиборів  
членів сільських рад замість «вибувших»

20 лютого 1934 р.

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ         Ц. ТАЄМНО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ         Екз. № 
20/II 1934 року
№ 0065 

ДО ВСІХ РАЙВИКОНКОМІВ та МІСЬКРАД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В зв’язку з плинністю та вибуттям багатьох членів сільрад із тих сіл, де їх обиралось до сільрад, 
а також в зв’язку з очищенням складу сільрад від класово-ворожих елементів ми маємо по нашій 
області окремі сільради, де залишилась дуже незначна кількість членів сільрад, що надзвичайно 
утруднює роботу цих сільрад та позбавляє їх можливості утворювати відповідні секції та депутатсь-
кі групи та охопити своїм керівництвом всі галузі господарсько-культурного будівництва села.

Отже, на підставі роз’яснення Секретаріату ВУЦВК’у від 13/III-1933 року Облвиконком пропонує:
1. Визначити ті сільради в районі, де більшість членів сільрад вибула.
2. Розглянути питання про доцільність проведення довиборів членів сільрад по цих селах.
3. В разі, [коли] Райвиконком вважає за доцільне провести довибори в тій чи тій сільраді, над-

силайте відповідну постанову РВК, щоб санкціонувати довибори від Облвиконкому.
До того ж попереджуємо, що довиборів у масових розмірах припущено не буде, навколо дови-

борів спеціальної масової кампанії проведено не буде й не буде організовано для цього виборчих 
комісій; отже РВК має поставити питання про довибори в тій чи тій сільраді як виняток.

СЕКРЕТАР ХАРКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ    (ІСАКОВ)

ЗАСТ. ЗАВ ОРГВІДДІЛУ ОВК’у      (ХОМЕНКО)

ЗГІДНО: Печатка

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 21. Завірена копія. Склограф.
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№ 72
Доповідна записка Сахновщинського райвідділу ДПУ  

про опухання від голоду сім’ї переселенця П. С. Борисова

1 квітня 1934 р.

СЕКРЕТАРЮ Р.П.К.
тов. МИХАЛЕВИЧ

ГОЛОВІ Р.П.К.
тов. КОВАЛЕНКО

Штамп
1/IV-34 р.
№ 1949

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
«Про виявлені моменти опухання»

Не дивлячись на ухвалу Уряду про неприпустимість в цьому році будь де прод[овольчих] труд-
нощів, внаслідок яких би людність ощущала б голодовку, та згідно листу тов. ПОСТИШЕВА про не-
припустимість на ґрунті голодовок опухання людності, Директор Радгоспу ім. ТЕЛЬМАНА МАСИЧ 
(член КП(б)У) припускає в радгоспі харчування робітників зовсім нікчемними харчами приварка, 
зовсім нікчемний борщ та куліш і хліб з вики, якого видає робітникам всього лише по 400 грам. Вна-
слідок цього в радгоспі виявлено факт опухання одної сім’ї робітника БОРИСОВА Петра Сергійови-
ча (переселенець [з] Орловської губ.).

Цей факт має місце так:
Цього, 30/III-34 р. нами під час перевірки на ст. Сахновщина виявлено сім’ю із 3 осіб, яка валя-

лась на вокзалі зовсім безпритомна, виснажена, і жінка цієї сім’ї зовсім пухла.
При перевірці установлено, що це сім’я є переселенця Орловської губ. БОРИСОВА Петра 

Сергійовича, який нами із вокзалу забратий до Р/В ДПУ, а при допиті показав, що він, БОРИСОВ, 
з своєю дружиною та донькою 12 років, 17 лютого б. р. прибули до н/р-ну і влаштувались на роботу 
з дружиною в Радгоспі ім. ТЕЛЬМАНА. Там з дружиною працював на різних роботах до 29/III б. р. 
За цей час зарплатні в радгоспі не одержував ні він, ні дружина ні копійки, а на харчування одержу-
вали зі столовки радгоспу нікчемний приварок — борщ і куліш та по 400 грам хліба з вики. Через 
це, т. е. недоїдання та [вживання] нікчемних харчів ослабли, стали до роботи непридатні і сам БО-
РИСОВ захворів. Хворіючи три дні, директор радгоспу МАСИЧ заборонив видавати йому не тільки 
будь-яку допомогу, а навіть харчі. Хворий БОРИСОВ примушений був зовсім без харчів лежати три 
доби і, нарешті піднявшись, попрохав в дирекції розрахунку, щоб перейти на роботу до іншого міс-
ця, де б за роботу йому платили і харчували.

Директор МАСИЧ запропонував бухгалтерії переселенця БОРИСОВА з його сім’єю звільнити 
з роботи і при розрахунках видав на сім’ю із зароблених ними коштів всього лише 40 коп., а решту 
утримав за харчі, якими їх харчував, та 30 крб. за перевозку БОРИСОВА з сім’єю без всяких речей 
9 кілометрів із ст. Сахновщина до радгоспу.

Сім’я БОРИСОВИХ безпритомна, виснажена, і дружина пухла, цього дня, 30/III, добравшись 
до ст. Сахновщина, будучи на вокзалі, стала демонстрацією прямих к.-р. дій директора радгоспу 
МАСИЧА.

Вбачаючи в цьому аж ніяк неприпустимі політично-шкідливі живі агітації, породжені директором 
радгос пу МАСИЧЕМ, нами сім’я БОРИСОВА, по договореності з директором Радгоспу ім. XVII ПАРТ. 
КОНФЕРЕНЦІЇ, направлена до його з тою метою, щоб таки там окріпла, а після щоб і залишилася 
там на роботі.

Крім того, по Радгоспу ім. ТЕЛЬМАНА за директором МАСИЧЕМ виявлено другий факт подібної 
поведінки з робітником ГАВРИШ, 16-літній хлопець (батьки його розкуркулені).

ГАВРИШ працював в радгоспі з листопада м-ця 1933 року і до 29/III — зарплатні зовсім не одер-
жував. Працюючи на тяжких роботах, підірвався, получив грижу, захворів і за вказівками лікаря ГАВ-
РИШ від роботи відставлений, щоб зробити операцію.
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29/III ГАВРИШ у директора попрохав розрахунку з ним, після чого директор МАСИЧ запропо-
нував бухгалтерії розрахувати ГАВРИША і за 5 [місяців] утримав всі зароблені ним гроші, видав 
такому лише 8 крб. ГАВРИША з роботи вигнав.

Вбачаючи в діях директора МАСИЧА аж ніяк недопустимі, а навпаки політично-шкідливі факти 
поведінки з робітниками, особливо з сім’єю переселенця БОРИСОВА, яку призвів до виснаження 
та опухання, про що, безперечно, речі бути не може.

Доводимо сим про це до відома.

НАЧ. РАЙ. ОТД. ГПУ (підпис)    (КОЛЕСНИКОВ)

УПОВНОВАЖЕНИЙ (підпис)    (СОПІЛЬНЯК)

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 36, 37. Оригінал. Машинопис.
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№ 73

Таємна постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про зняття судимості з колгоспників»

16 квітня 1934 р.
Отримано
27/IV 1934 р.
Вх. № 254 с

Таємно
ПОСТАНОВА

Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
і Ради Народних Комісарів УСРР

«ПРО ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ З КОЛГОСПНИКІВ»

Зважаючи на те, що цілий ряд колгоспників, засуджених свого часу за дрібні побутові злочини 
або за невиконання ними, коли вони ще були одноосібниками, зобов’язань перед державою, що 
не мало злісного характеру, — тепер сумлінно і чесно працюють в колгоспах, — ВУЦВК і РНК поста-
новляють:

1. Зняти судимість з колгоспників, яких засуджено до видання цієї постанови до позбавлен-
ня волі не вище як на 5 років позбавлення волі або до будь-яких інших м’якших заходів судової 
репресії за невиконання ними під час перебування одноосібниками обов’язків перед державою 
щодо хлібозаготівель (якщо невиконання хлібозаготівель не було систематичним, підряд 2–3 роки, 
і не мало злісного характеру), контрактації, сплати грошових і натуральних податків, невиконання 
агромінімуму, за дрібні крадіжки і за дрібні побутові злочини, а також за злочини, скоєні вже в умо-
вах колгосп ного господарювання, якщо ці селяни відбули вже основні заходи соціальної оборони 
або дотерміново звільнені і тепер сумлінно й чесно працюють в колгоспах.

2. Зняттям судимості звільнюється цих осіб від усіх додаткових заходів соціальної оборони і, 
в тому числі, від позбавлення виборчих прав до рад, якщо позбавлення виборчих прав сталося вна-
слідок вироку суду, а також касається заборони видавати їм пашпорти.

3. Чинність цієї постанови не розповсюджується:
1) на засуджених за контрреволюційні злочини і особливо небезпечні злочини проти порядку 

управління; 2) на засуджених до позбавлення волі понад 5 років; 3) на рецидивістів; 4) на засудже-
них за невиконання хлібозаготівель, коли це невиконання було систематичним (підряд 2–3 роки) 
та мало злісний характер.

4. Для запровадження до життя цієї постанови утворити при районових виконавчих комітетах і 
міських радах, підпорядкованих обласним виконавчим комітетам, а також при обласних виконавчих 
комітетах і при Центральному Виконавчому Комітетові АМСРР комісії для знаття судимості в складі:

1) При обласних виконавчих комітетах під головуванням Голови обласного виконавчого коміте-
ту і членів: обласного прокурора, голови обласного суду, начальника обласного відділу державного 
політичного управляння і начальника політичного сектору обласного земельного управління.

2) В АМСРР — при Центральному Виконавчому Комітетові АМСРР під головуванням члена Пре-
зидії Центрального Виконавчого Комітету АМСРР і членів: Народного комісара юстиції АМСРР, 
голови Головного Суду АМСРР, голови Державного політичного управління АМСРР і начальника 
політичного сектору Народного комісаріату земельних справ АМСРР.

3) При районових виконавчих комітетах і міських радах, підпорядкованих обласним виконавчим 
комітетам, під головуванням голови районового виконавчого комітету чи міської ради і членів: міс-
цевого прокурора, народного судді, районового чи міського уповноваженого Державного політич-
ного управління і начальника політвідділу МТС.

5. Районові і міські комісії складають список колгоспників, що з них належить зняти судимість, 
перевіряють доцільність зняття через правління колгоспів та колгоспний актив і подають всі ма-
теріали зі своїм висновком до обласних комісій.

Постанови обласних комісій в справах щодо зняття судимості і відновлення виборчих прав є 
остаточними.

Копії своїх постанов про зняття судимості та списки осіб, з яких знято судимість, обласні комісії на-
правляють в двох примірниках: а) відповідному народному судові; б) Народному комісаріату юстиції.
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6. Обласним комісіям закінчити свої роботи до 1 липня 1934 р. і до 15 липня 1934 р. подати 
до Нарком юсту УСРР відчит про пророблену роботу комісій.

7. Зобов’язати народні суди на підставі постанов комісій про зняття судимості оформити знят-
тя судимості встановленим порядком та видати про це довідки тим колгоспникам, що з них знято 
судимість.

Печатка

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету — ПЕТРОВСЬКИЙ.
Заст. Голови Ради Народних Комісарів УСРР — ЛЮБЧЕНКО.
Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету — Ю. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ.
м. Харків
16 квітня 1934 р.
Вих № 79/т
Тираж 405 прим.

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 38, 38 зв. Завірена копія. Склограф.
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№ 74

Постанова РНК СРСР «Про норми обов’язкових поставок сільськогосподарських продуктів 
державі для розкуркулених господарств»

23 квітня 1934 р.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.
Выписка из протокола № 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 944. 23 апреля 1934 года.

ОПРОСОМ.

О нормах обязательных поставок с/х продуктов государству для раскулаченных хозяйств.

Установить, что раскулаченные хозяйства, у которых не имеется скрытых доходов, капиталов 
и имущества, производят обязательные поставки сельско-хозяйственных продуктов государству 
по нормам, установленным для единоличных трудовых хозяйств, но не имеют права на какие-либо 
льготы.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР    В. МОЛОТОВ.

Верно:

Тир. 70
29/V-34 р.

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 96. Завірена копія. Склограф.
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№ 75

Зведена відомість плану заселення вимерлих внаслідок Голодомору  
районів Харківської області у 1934–1935 рр.

16 травня 1934 р.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УССР НА 1934–1935 ГОД

№ 
п/п

Районы  
доселения

В них 
досел. 
колхо-
зов

Сво-
бодн. 
для за-
сел. хат

Тре-
бует 
досел. 
семей

В досе-
ляем. 
колх. 
пахотной 
земли

Приходится га Требуются стройматериалы
На 
трудо- 
способ.

На 
рабоч. 
ло-
шадь

Лесомате-
риал

Гвоз-
ди, 
клгр.

Стек-
ло,  
кв. м.Пило- 

лес
Кру-
гляк

1. Купянский 31 397 300 46984 5,7 16,0 30,0 30,0 900 900
2. Карловский 16 190 190 14274 5,5 11,3 19,0 19,0 570 585
3. Барвенковский 8 53 53 7042 9,6 17,7 5,3 5,3 159 159
4. Золочевский 13 174 137 10896 6,3 20,1 13,7 13,7 411 411
5. Глобинский 29 645 445 35420 5,9 17,0 44,5 44,5 1335 1335
6. Двуречанский 10 55 55 8684 4,3 22,2 5,5 5,5 165 165
7. В.-Бурлукский 8 94 80 6069 6,9 38,0 8,0 8,0 240 240
8. Лебединский 17 475 375 20908 2,8 12,4 37,5 37,5 1125 1125
9. Лохвицкий 23 300 230 22602 4,1 14,2 23,0 23,0 690 690
10. Нехворощан-

ский
17 288 235 15979 5,4 23,1 23,5 23,5 705 705

11. Балаклеевский 15 406 320 - - - 32,0 32,0 960 960
12. Красноград-

ский
18 163 130 15382 7,6 20,6 13,0 13,0 390 390

13. Диканьский 12 218 180 15166 5,5 18,9 18,0 18,0 540 540
14. Ахтырский 18 204 160 11206 3,4 13,3 16,0 16,0 480 480
15. Семеновский 6 197 160 10216 3,6 17,5 15,0 15,0 450 450
16. Змиевской 3 60 45 - - - 4,5 4,5 135 135
17. Сахновщан-

ский
19 267 215 18151 6,7 16,6 21,5 21,5 645 645

18. Краснокутский 19 210 180 18209 3,8 - 18,0 18,0 540 540
19. Опошнянский 14 204 160 10395 5,5 14,9 16,0 16,0 480 480
20. Решетиловский 13 172 140 13471 5,2 15,7 14,0 14,0 420 420
21. Н.-Санжарский 17 209 160 15398 4,7 22,8 16,0 16,0 480 295
22. Онуфриевский 6 71 55 7573 3,4 18,3 5,5 5,5 165 165
23. Волчанский 10 70 63 10151 3,6 6,3 6,3 6,3 189 189
24. Н.-Георгиев-

ский
5 265 200 10557 5,1 17,2 20,0 20,0 600 600

25. Козильщанский 13 194 160 13321 4,6 19,3 16,0 16,0 480 480
26. Пирятинский 8 50 50 - - - 5,0, 5,0 150 150
27. Драбовский 9 78 64 - - - 6,4 6,4 192 192
28. Кременчугский 21 751 246 22194 2,8 13,1 24,6 24,6 738 738

ВСЕГО 398 6460 4778 - - - 477,4 477,4 14322 14322

Тир.50
16/V-34г
№ 2

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 10. — Арк. 246. Копія. Склограф.
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№ 76

Роз’яснення Харківського облвиконкому про застосування таємної постанови  
ВУЦВК і РНК УСРР «Про зняття судимості з колгоспників»

17 травня 1934 р.

Получено
18/V 1934 г.
Вх. № 295 с
ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ         СЕКРЕТНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ        Экз. № 
17/V 1934 г.
№ 0308

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РАЙИСПОЛКОМОВ

ВУЦИК’ом и Совнаркомом Украины вынесено постановление о снятии судимости с колхозни-
ков (постановление прилагается).

Постановление ВУЦИК’а и Совнаркома имеет весьма важное политическое значение, о нем 
должны знать колхозные массы, должна быть развернута массовая работа в колхозах.

Областной Исполнительный Комитет предлагает немедленно создать районные комиссии 
и начать рассмотрение подлежащих дел с тем, чтобы облкомиссия могла закончить эту работу 
в срок, указанный постановлением Совнаркома.

Облисполком обязывает непосредственно Председателя РИК’а, являющегося председателем 
комиссии, самому вести всю работу, за которую он персонально отвечает.

К обсуждению лиц, внесенных в список для снятия судимости, надо привлечь колхозный актив 
и получить от него характеристику на колхозников.

Комиссия должна самым внимательным и детальным образом рассмотреть все судебные ма-
териалы, чтобы не допустить случаев использования постановления ВУЦИК’а и Совнаркома в ин-
тересах классово чуждых элементов.

Необходимо тщательно просмотреть все дела народных судов с тем, чтобы не было пропуще-
но ни одного осужденного, отбывшего основную меру социальной защиты, [к] коему должно быть 
применено постановление ВУЦИК’а и СНК от 16/IV-34 г.

В случаях отсутствия колхозника, с которого надо снять судимость, в данном селе–районе не-
обходимо принять все меры для выяснения его местожительства, и в случае ненахождения на та-
ких лиц давать списки в областную комиссию.

Прилагаемое постановление ВУЦИК’а и Совнаркома и инструкцию НКЮ основательно прора-
ботайте на комиссии, наметьте план проведения работы с обеспечением своевременной присыл-
ки материалов в областную комиссию при Облисполкоме.

Сроки присылки списков устанавливаются 20 июня. Списки высылайте частями, первая часть — 
10 июня, затем 15 и 20 июня.

Сообщите мне исполнение и информируйте о работе районной комиссии каждую пятидневку.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА      (ФЕДЯЕВ)

Печать

тир. 64

ДАХО. — Ф. Р-3683. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 70. Завірена копія. Склограф.
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№ 77

Відмова Харківського Облвиконкому мешканці Дергачівської сільради А. Ф. Яровій  
у поверненні хати, проданої 1931 р. за невиконання хлібозаготівлі

10 жовтня 1936 р.

Витяг з протоколу № 2014 
Президії Харківського Обласного Виконавчого Комітету 

від 10 жовтня 1936 р.

Скарга гр. Ярової Насті Федоровни, мешк[анки] Дергачівської с[ільської] р[ади] Харківського 
району про повернення хати.

Беручи до уваги, що хату гр. Ярової продано в 1931 р. за невиконання твердого завдання по хлі-
бозаготівлі, в проханні відмовити.

Заст. Голови Харківського
Обласного виконавчого комітету    (Г. Башкатов)

Тво. Секретаря Харківського
Обласного виконавчого комітету    (П. Жерновой)

Згідно: Печатка (підпис)

ДАХО. — Ф. Р-3858. — Оп. 6. — Спр. 23. — Арк. 191. Завірена копія. Машинопис.
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№ 78

Витяг із показів кримінальної справи М. К. Синькова  
про голод на Харківщині 1932–1933 років

16 січня 1937 р.

Синьков Михаил Константинович*, 1908 года рождения, ассистент кафедры химико- 
технологического института… Будучи допрошен по существу дела, обвиняемый показал сле-
дующее:

[…] Мои контрреволюционные взгляды начали формироваться примерно в 1931–1932 го-
дах, когда в связи с решительным курсом партии и правительства на коллективизацию сельско-
го хозяйства на улицах г. Харькова появилось много нищих и беспризорных. Появление послед-
них на улицах города вызвало у меня большое недоумение, которое потом, благодаря моим 
разговорам с рядом лиц по этим вопросам, превратилось в явно выраженное антисоветское 
настроение. Приходилось мне тогда говорить по этим вопросам со Львом Копелевым** (где он 
теперь, не знаю), с Любарским Люсей — также не знаю, где он (был товарищем Поляка, о ко-
тором расскажу ниже) и другими. Оговорюсь, что Любарский и Копелев разновременно были 
арестованы за троцкистскую деятельность и высланы. Они, возвращаясь из села, куда ездили 
для проведения сельскохозяйственных кампаний, рассказывали о голоде на селе, о том, что 
у крестьян забирают хлеб путем производства обысков. Кроме этого, я неоднократно слышал 
подобные рассказы и разговоры на квартире у моего отца, Синькова Константина Михайлови-
ча***. Со мною он сам на эту тему разговоров не вел, но я, присутствуя при его разговорах с его 
товарищами, слышал всякие «истории», которые производили на меня глубокое впечатление 
и способствовали формированию контрреволюционных взглядов. К этому времени относятся 
мои первые записи в дневнике, который я начал писать. Дневник отобран при обыске у меня 
на квартире.

Потом, уже когда мои контрреволюционные взгляды почти сформировались, я имел бе-
седы с рядом своих товарищей. Эти беседы можно расценивать как обсуждение положения 
в стране. Такие обсуждения у меня происходили с Раппом Юрием и Овечкиным Евгением Кон-
стантиновичем. Говоря друг другу о виденных и слышанных от других трудностях, голоде, мы 
расценивали это как результат неправильной политики партии и власти на Украине. Приходи-
лось мне говорить на эту тему с Зуниным. Вообще, мы часто занимались рассказами друг дру-
гу, а также и окружающим всяких антисоветских историй, рисующих обстановку в СССР в сгу-
щенных красках.

Вопрос: Вы занимались фотографированием нищих?
Ответ: Да, я сфотографировал одного нищего. Это было в 1933 году. Я сфотографировал 

этого нищего, чтобы иметь документ, свидетельствующий о тяжелой жизни в 1933 году.
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Вопрос: Дайте Ваши показания о контрреволюционных разговорах и высказываниях каждо-
го из причастных к Вашей контрреволюционной организации?

Ответ: Больше всех в контрреволюционном духе высказывался Рапп Юрий. Говоря о коллек-
тивизации, он почти буквально говорил: «Довели село до того, что и идти дальше некуда». После 
опубликования в прессе «6-ти условий тов. Сталина» он, Рапп, говорил, что Сталин ничего ново-
го здесь не сказал, что если бы то же самое сказал раньше Сталина кто-либо другой, то его или 
посадили бы, или не обратили бы никакого внимания. А так как это сказал Сталин, об этом стали 
шуметь и писать. Он очень часто говорил, что так как социализм для детей, то он ему, Раппу, 
не нужен, т. к. у него детей не будет. После прочтений романов «Успех» и «Семья Опперман»****, 
Рапп говорил, что, читая, он видел, что у фашистов те же порядки, что и у нас в СССР.

* Синьков Михайло Костянтинович асистент кафедри Харківського хіміко-технологічного інституту. Заарештова-
ний Харківським облвідділом НКВС 11 січня 1937 р. як член контрреволюційної організації правих, за відвідування неле-
гальних зборів, на яких в антирадянському дусі обговорював політику партії та рад. влади, за що на 5 років був позбав-
лений волі та відправлений до Північсхідтабу. Розстріляний 15 серпня 1938 р. у м. Магадан за ухвалою «трійки» по Дале-
косхідному краю. Реабілітований 1956 р.

** Лев Зіновійович Копелев відомий літературний критик і письменник, учасник правозахисного руху. Спогадам 
про хлібозаготівлю в Харківській області присвятив розділи книги «І створив собі кумира…» (1976).

*** Синьков Костянтин Михайлович, батько Михайла. Вплинув на погляди сина, про що свідчить питання слідчо-
го до Синькова-молодшого «В изъятом при обыске дневнике, в записи от 5/V-1932 г. Вы указываете, что «О» — значит 
«Отец», рассказывал о том, что «в его округе есть еврейские колхозы, население которых в настоящее время бедству-
ет неописуемо, люди буквально пухнут с голоду». У 1922–1932 рр. уповноважений наркомату пошти і телеграфів СРСР 
на Україні, потім голова міської ради Кривого Рогу. Начальник військової академії зв’язку, остання посада — начальник 
Свердловського обласного управління зв’язку, у 1935 р. знятий з роботи, був репресований. Розстріляний за вироком 
ВКВС СРСР 8 серпня 1938 р. у м. Горькому, РРФСР.

**** популярні в Радянському Союзі художні твори Ліона Фейхтвангера з трилогії «Зал очікування» (1930–1939), при-
свячені реальним подіям, пов’язаним із «Пивним путчем» і становленням нацистського режиму в Німеччині.

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 1. — Спр. 5276. — Арк. 31–33. — Оригінал. Рукопис.
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№ 79

Із щоденника, долученого до кримінальної справи викладачів вишів  
А. Я. Блюмкіна, А. Т. Бузаня, А-Й. Ю. Зуніна, М. К. Синькова

1932–1934 рр.

10/6–32 г. Обыватель язвит сейчас по поводу разрешения свободной колхозной торговли. 
«Допланировались». Нормы хлебозаготовок значительно снижены против прежних, благодаря 
чему заготовленные машины (а их немало заготовлено) стоят без дела. Так ли это в самом деле — 
сомневаюсь. Но то, что на селе положение чрезвычайно тяжелое — несомненно. Такого не упом-
нит история советской власти. Чем дальше от центра (от Москвы) тем тяжелее. На Украине есть 
места, которые оставляет население. В связи с этим вновь запахло военной опасностью. Аме-
рика прекратила свой вызывающий тон в отношении Японии и у нас в высших кругах настроение 
скверное. Приехал из научной командировки с Дальнего востока Н. Ч. Рассказывает много инте-
ресного. Армии там действительно немало сконцентрировано (что мы, дураки, что ли) и настрое-
ние боевое. Н.Ч., между прочим, имел беседу с Блюхером и тот ему сказал, что вопрос о войне —  
вопрос 2–3-х  декад. Поскольку этот срок прошел, и ничего не слышно, надо полагать, что пока 
опять откладывается. Надолго ли? […]

30/3–33 г. Весна знаменательна тем, что только и говорят что о хлебе. О том, что газетные 
столбцы заполнены только этим, и говорить не приходится. Постышев встряхнул украинскую пар-
тию весьма солидно. У меня такое впечатление, что нет такого крупного работника, который бы 
не побаивался его.

На селе, судя по рассказам приезжающих товарищей, творится что-то неслыханное… Крестья-
нин уперся и предпочитает подохнуть, но не покориться. Л.К. рассказывает случай, когда крестья-
нин, почти падая с ног, доплелся в сельсовет и заявил: — «Більше терпіти не можу. Ідіть, копайте 
яму». В яме у него оказалось 50 пудов зерна. За день до этого у него умерла жена от голода, и дети 
лежат опухшие. Голодающие крестьяне, пухнущие (буквально) с голоду, в огромном большинстве 
имеют закопанное зерно, но не хотят его сдавать. И не хотят работать. Невиданное в истории по-
литическое сопротивление многомиллионного класса мелких собственников, сопротивление ту-
пое, звериное и ожесточенное. Что-то будет?

ЦК укр. компартии работает как динамомашина. Мне иногда приходится поздно ночью прохо-
дить мимо него. Почти все окна освещены, и кажется, что если подойти ближе, то услышишь гул, 
как от машины. Это просто, величественно и вселяет надежды. Говорят, что заседания политбюро 
назначаются на 12 часов ночи.

Жизнь невыносимо тяжела. Народ угрюмый, ожесточенный и какой-то, я бы сказал, пассив-
ный. Работает не за страх, а за совесть очень небольшая прослойка. Большая же часть делает вид, 
что работает, и очень много треплется. Трепня вошла в плоть и кровь. С ответственностью могу 
сказать, что партия выносит гигантское предприятие реконструкции только на своих плечах.

31/3–33 г. Очень трудно писать подобные заметки. Огромная опасность впасть в ошибку. 
Дать неверный анализ. Тем более, что часто меняю мнение. Так, еще год назад я считал, что кре-
стьянин является жертвой политики партии, план которой (в отношении сельского хозяйства) был 
рассчитан на небольшую кучку энтузиастов. Теперь я твердо убежден в том, что крестьянин ока-
зывает упорное политическое сопротивление, граничащее с контрреволюцией. Виною тому (моим 
ошибкам) наша малая осведомленность. Мы знаем о том, что делается на селе со слов знакомых 
очевидцев, из которых каждый толкует по-разному. Местные газеты изобилуют общими местами 
и совершенно не представляют интереса. Единственные газеты, которые можно читать, это мо-
сковские «Правда» и «Известия».

Очень хочется педантично и четко работать, но в наше время не представляется никакой воз-
можности. Совершенно невозможно установить твердое расписание своего дня, ибо не знаешь, 
что будет завтра. 75% времени уходит на переговоры, заседания, совещания, различные передел-
ки планов, программ. Это вошло в систему и страшно утомляет, не говоря уже о непродуктивности 
этого. Очень прижилось слово «поломать». Каждый день что-нибудь «ломают»: ломают программу, 
проект какого-нибудь мероприятия, расписания лекций и т. д. И что самое странное, что все пони-
мают это, а все же создать систему не могут.
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1/4–33 г. Опять про село. Приехал В. Л., рассказывает интересные вещи. Люди умирают каж-
дый день, по 2–3 человека. Едят отходы буряка с сахарных заводов, мякину, вплоть до древес-
ных опилок. И все-таки в ямах есть закопанное зерно. В близлежащем колхозе, который выполнил 
план, обстоит все благополучно, даже не голодают. В. Л. отмечает, что, несмотря на убийственный 
голод и большую смертность, антисоветских настроений не наблюдается. Даже наоборот, в разго-
ворах проскальзывают такие нотки, что вот, мол, мы наказаны за свой собственный саботаж. Очень 
хотят сеять хлеб. Но сеять нечем. Надо полагать, зерно ввезут.

5/4–33 г. В январе мне пришлось быть в Москве. Первый раз за 4 года. Сколько этот город 
пожирает народных средств — уму непостижимо…

… В Москве живет три миллиона народу, из которых нужны, по-моему (то есть, рабочие заво-
дов, работники центральных учреждений и т. д.), не больше одного миллиона. 2 миллиона сидят 
паразитами на шее Советского Союза, пожирая огромное количество средств, в которых отказы-
вают населению индустриальных районов. […] Слишком много нашего брата топчется около этого 
теплого и «культурного» места. Предоставляя другим, часто малограмотным, но подлинно совет-
ским гражданам, сидящим на окраинах, выносить реконструкцию на своих плечах. Надо думать, 
что партия долго этого не потерпит.

10/4–33 г. Раскрыта ГПУ контрреволюционная организация по вредительству [на] электро-
станциях и стройках. Газеты переполнены этим.

ГПУ — это не люди, а какие-то черти в военных формах. Аппарат, работающий как волы 
и, по-моему, превосходящий по своим качествам все политически-охранные учреждения других 
стран; хотя и имеется глубокая разница между ними. Откинувши все надстройки, как-то прекрас-
ное снабжение, огромные привилегии, теплые места и т. д. ГПУ работает на фундаменте чекист-
ских традиций, являясь подлинным оком революции. Я думаю, что не ошибусь, если заявлю, что 
ГПУ это один из отделов ЦК партии. В этом и есть его особенность. Полиция капитал[истических] 
стран является наемником правительства, а ГПУ является органом Коммун[истической] партии.

В. Г.* является типичным чекистом. Он в беседах со мной посвящает меня (в пределах возмож-
ного) в то, как им приходится работать. Сейчас, например, ГПУ принимает активнейшее участие 
в полькампании и работает буквально днем и ночью. И, по-моему, они делают гораздо больше, 
чем командируемые на это рядовые партийцы, ибо система и дисциплинированность их работы 
чрезвычайно велика. Это люди регламента и минут, у них слова «нет» не существует, у них все по-
лучается.

13/5–33 г. Весь культурный мир Харькова взволнован трагическим событием. Застрелился 
писатель Хвильовий, являвшийся, несомненно, крупнейшим художником слова среди украинских 
писателей. По поводу его смерти ходят самые различные слухи и мнения. Говорят, что его затра-
вили, что он не выдержал «московско-постышевского нажима» и т. д. Я мало значения придаю 
этим мнениям. Считаю, что эксцесс был следствием внутреннего конфликта. По поводу сказанно-
го Постышевым о том, что культура на Украине идет под лозунгом «Национальная по содержанию 
и интернациональная по форме» (буквально), по поводу этого в литературных кругах острят сло-
вами Кулиша, что, мол: «Тетя Мотя заговорила». Острота меткая, но я все же думаю, что если тетю 
Мотю в данном случае олицетворяет Постышев, то она (тетя Мотя) далеко не плохая женщина. 
И в данное время поговорить ей на Украине не вредно и своевременно.

15/5–33 г. Когда идешь поздно вечером домой, то под каждой подворотней, под каждым 
крыльцом видишь спящих оборванных крестьян. Это они пришли в город за хлебом. Неслыханное 
бедствие эти крестьяне, часто они умирают прямо на улице, особенно дети. За городом, в бараках 
Красный Крест собрал 2000 детей, из которых каждый день умирают 20–25 человек. Вчера видел, 
как у нас под воротами умирал мальчик лет 12–13.

Я вспоминаю, как полтора-два года назад, мы, студенты, ездили в колхоз работать на поле. 
Работали весело, с песнями, с шутками. Молодежь.

На поле появилась кучка крестьянских парней, которые, лузгая семечки и поглядывая на нас, 
лениво переговаривались. Мы им задали вопрос: почему они не работают и почему вообще на поле 
ни одного крестьянина, кроме колхозного начальства, не видно. Один из них ответил: «Ви за нас 
попрацюєте!», — остальные засмеялись. Это был смех непримиримого врага, который вызвал 
во мне бурю возмущения и ненависти. И как же теперь этот побежденный и вымирающий враг 
жалок и ужасен в своем голодном нашествии на город. В каком огромном идейном недо умении 
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и растерянности я нахожусь сейчас. С одной стороны, я не могу простить тем парням их смеха, 
с другой стороны, я не могу без содрогания смотреть на умирающих детей. Интуицией я чувствую, 
что нужно делать так, как говорит Постышев, но одной интуиции мне мало, мне нужна четкая 
формулировка свершающегося [происходящего — упор.]. Газеты и собрания, безусловно, этого 
не дают. Нужен авторитетный товарищ, который в интимно-дружеской беседе привел бы мои мыс-
ли в порядок. Таким мог бы быть мой отец, но он почему-то предоставляет мне докапываться са-
мому. Может быть, это и лучше.

22/8–34 г. Рылся в ящике и наткнулся на эту тетрадь. Не писал целый год. Прочел с большим 
интересом. Считаю, что нужно продолжать. Постараюсь в двух словах охватить все, что было за год 
замечательного.

Огромный урожай и непреклонная политика партии сделали свое дело. Сейчас если еще не все 
налажено, то, во всяком случае, жить значительно легче и (это самое главное) чувствуется, что по-
строенная система стоит на невероятно мощном фундаменте. Страна имеет мощную индустрию, 
защищена мощной, самой сильной в мире армией, и правительство пользуется безмерным уваже-
нием и даже, пожалуй, преклонением со стороны граждан. Думаю, что не ошибаюсь в оценке. Весь 
этот год был отмечен победами. Радостно читать газеты. Весь мир, все страны открыто признают 
наше превосходство: начиная с наших полярных экспедиций и кончая спортивными мировыми ре-
кордами и харьковскими патефонами.

Был я на селе в великую осень 1933 года. Сам все видел: и как умирают, и как работают. Уди-
вительно, как пребывание там привело мои мысли в порядок. Сейчас спокоен. Очень хочется по-
дольше жить, чтобы побольше видеть.

Я теперь не сомневаюсь, что первый стратоплан полетит из нашей страны. Я ясно ощущаю, 
сколь неограниченны наши возможности.

Я начал учиться в 1 году пятилетки (первой) и окончил в последнем — являюсь, так сказать, 
детищем 1-й пятилетки. Теперь работаю.

Работать очень хочется.
Харьков уже больше не столица, здесь теперь значительно тише. Город похож на добродетель-

ную старую деву. Строго затянут в асфальт. Кружевные воротнички из цветочных клумб, подчерк-
нуто чист и размерен в движении. Для работника научного труда лучшего города не найти.

Очень хочется хорошо работать. Вот это прелюдия к [19]34–35 уч[ебному] году.
Дальше буду отмечать всякие события: как крупные, так и мелкие, как хорошие, так и досад-

ные.

* Черкалов Володимир Георгійович працівник ВЧК-ОДПУ-НКВС з 1924 року, співробітник Центрального апарату 
НКВС УСРР (1936).

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 1. — Спр. 5276, конверт. — Оригінал. Рукопис. №48
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№ 80

Протокол допиту інженера Промбудпроекту В. П. Сафонова,  
звинуваченого у недонесенні на колегу, який ознайомив його  

з інформацією про голод в СРСР

5 квітня 1935 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

С А Ф О Н О В А  В.П.*
5-го апреля 1935 г.

ВОПРОС: В своих предыдущих показаниях Вы показали, что Вам во время работы показывал 
к.–р. журнал, выходящий за границей, — СКЛЯРЕНКО Никифор**, в котором писалось о голоде 
в СССР.

Вы интересовались, каким образом попал этот журнал к СКЛЯРЕНКО?
ОТВЕТ: Я об этом у него не спрашивал.

ВОПРОС: Вам известно, что у нас, в СССР, к.–р. иностранные издания не распространяются 
легально?

ОТВЕТ: Да, мне об этом известно.

ВОПРОС: Значит, Вы знали, что СКЛЯРЕНКО этот журнал достал каким-то нелегальным спосо-
бом и почему Вы об этом никому не заявили?

ОТВЕТ: Я об этом не думал тогда, спешил на работу и не обратил внимания.

ВОПРОС: Как Вы оцениваете такое явление, когда член к.–р. организации СКЛЯРЕНКО Ники-
фор, арестованный НКВД, дает Вам к.–р. журнал, значит, Вы у него пользовались доверием, как 
человек, которому можно показать к.–р. журнал. Так ли это?

ОТВЕТ: Я не знаю – пользовался ли в его глазах доверием или нет.

ВОПРОС: Вы говорите, что Вы спешили на работу, когда Вам показывал СКЛЯРЕНКО журнал, 
значит, у Вас не нашлось времени заявить органам власти или директору «Стройпромпроэкта» 
(Промбудпроект — упор.) на СКЛЯРЕНКО как контрреволюционера?

ОТВЕТ: Я признаю в этом свою вину, что никому не сообщил об этом.

ВОПРОС: Значит, Вы признаете себя виновным по ст. 54-12 УК УССР в том, что не донесли ор-
ганам власти о совершенном СКЛЯРЕНКО к.–р. преступлении?

ОТВЕТ: Да, я признаю себя виновным по ст. 54-12 УК УССР в том, что я не донес органам вла-
сти о совершенном преступлении гр-ном СКЛЯРЕНКО, выражающемся в распространении им  
к.–р. иностранного журнала с клеветой на СССР о голоде в СССР.

ВОПРОС: Вы намерены давать откровенные показания о своей к.–р. деятельности?
ОТВЕТ: Я никаких к.–р. преступлений не совершал, кроме признаной мной вины в недоноси-

тельстве по ст. 54-12, в этом и признаю себя виновным, других преступлений не совершал. 
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ВОПРОС: Вы слышали отзывы о СКЛЯРЕНКО среди сотрудников, как о фашисте и антисовет-
ски настроенном человеке или нет?

ОТВЕТ: Нет, не слышал.

Протокол записан с моих слов и мне прочитан и мною прочитан. В. САФОНОВ

ДОПРОСИЛ:
ПОМ. НАЧ. СПО УГБ ХОУ НКВД    (ЯКУШЕВ)
Верно: (підпис)

ГДА СБУ, м. Харків. – Спр. 012579. – Арк. 263–264. – Копія. Машинопис. Рукопис.

* Сафонов Віталій Петрович, інженер Промбудпроекту. Заарештований секретно-політичним відділом Харківського 
облуправління НКВС 29 грудня 1934 р. як член терористичної диверсійної організації, яка готувала вбивства тт. Сталіна і 
Постишева, диверсії на залізничному транспорті. Харківським облсудом 1 червня 1936 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у ВТТ з пораженням прав на 3 роки. Реабілітований 1991 р.

** Скляренко Никифор Якович, технік Промбудпроекту. Заарештований секретно-політичним відділом Харківського 
облуправління НКВС 5 грудня 1934 р. як член к.-р. терористичного угруповання. Розстріляний у Харкові 24 липня 1935 р. 

за вироком військового трибуналу КВО. Реабілітований 1956 р. 
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ

№ 81
Витяг із листа-клопотання Олени Каплан до Йосипа Сталіна  

про звільнення репресованої матері

кінець 1930-х рр.

Отец дорогой и любимый!.. Я долго буду помнить, когда моя мама обвиняла отца, что из-за 
него умерла моя сестричка. Отец* был на хлебозаготовках, сестричка серьезно заболела и когда 
мать потребовала, чтобы он вернулся на несколько дней домой, он ответил, что поста оставить 
не может, дочурку спасайте всеми средствами.

ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 2. — Спр. 16. — Арк. 11 зв. — Оригінал, рукопис.

*Каплан Ізраїль Соломонович, колишній директор торгового універмагу № 1 у Харкові, розстріляний 20 січня 
1938 року в Києві; його дружина Каплан Клавдія Йосипівна, колишня касир Харківського облметалпостачу, рішенням 
особливої наради при НКВС СРСР від 29 червня 1938 року як «член родини зрадника батьківщини» була позбавлена волі 
на 8 років у Темниковському ВТТ.
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№ 82
Витяг з інтерв’ю Еліди Золотоверхої, дочки авторки щоденника  

про Голодомор 1932–1933 років на Харківщині

18 липня 2008 р.

В 1965 году в Волчанске Харьковской области, не дожив даже до семидесяти, ушла в мир иной 
бывшая учительница и бывшая зэка Александра Николаевна Радченко. Она была одной из десят-
ков тысяч тех, кому «повезло» в сталинское время — поздно (в победном 45-м) арестовали, потому 
и выжила в ГУЛАГе. Но отсидела за «антисоветскую агитацию» «десятку» практически от звонка 
до звонка — 9 лет и 11 месяцев.

А антисоветская агитация заключалась в том, что Александра Николаевна на протяжении почти 
двадцати лет вела дневник, куда записывала все, что считала важным для себя и страны. В том 
числе — о трагических днях 1932–1933 годов (семья Радченко в это время жила в Харьковской об-
ласти). Дневники, конфискованные НКВД, частично сохранились в архиве Службы безопасности 
Украины. Отрывки из них опубликованы в книге «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 ро-
ків в Україні в документах ГПУ-НКВД» (К., 2008. — С. 538–551; далее рукопись А. Н. Радченко цити-
руется по данному изданию).

В Изюме живет старшая дочь А. Н. Радченко — Элида Васильевна Золотоверхая. Несмотря 
на то, что тогда она была ребенком (1926 года рождения), она помнит и мамины рассказы после 
возвращения из вымирающих украинских сел, и просящих хоть какой-то еды знакомых и незна-
комых людей, и смерть голодного старика, который у них просил поесть (он не удержался, переел 
и почти сразу умер), и трупы под забором лесничества…

Из дневника А. Н. Радченко:
27 липня 1930 р. Колективізація насильством не пройшла. З початку посіву спалахнули бунти. Се-

ляни ненавидять владу за неподобства. Весняна заготівля хліба — це цілковите вимагання хліба. На по-
драх змітають хліб до останньої зернини. Далі селяни будуть, мабуть, голодати. Все це породило неза-
доволення і гнів. Насильницька колективізація скоту привела до повного знищення останнього. М’яса 
тепер немає. Появляється м’ясо дуже рідко по жахливо дорогій ціні. В кооперативах нема нічого. Цебто 
немає ні матерії, ні білизни. Чулок немає ніяких. Мила немає. Ниток немає й т. п. Нічого немає.

Що це означає, ніхто нічого не знає. Життя стало огидним для всіх й матеріально, й духовно. 
Правди немає. Всі брешуть один одному, починаючи з верхівки. Брешуть комуністи, брешуть без-
партійні. Кожному дорогий кусок черствого хліба, тому брешуть. Забалакати, крикнути, що роблять 
не те, що треба, бояться. Нема героїв. Нема ідейних, порядних людей. Владу ненавидять всі. Нена-
видять її і паперові комуністи, безпартійні, яких 90%. Гроші падають в ціні. Розмінних грошей немає. 
Що буде — побачимо.

26 лютого 1931 р., четвер. Ми, українці, переживаємо виключний момент в історії. Коли чита-
єш Л. Толстого, завжди розумієш його обурення мерзотністю, яку робила влада в той огидний час. 
Але тепер ті страхіття здаються мізерними порівняно з тим, що твориться в цей час…

За віщо страждають сотні тисяч ні в чім не повинних людей? Страждають діти за те, що їх батьки 
були здібними, енергійними працівниками.

«Розкуркулюють» так. Років три тому назад селянин мав дві корови, коняку, сіялку, молотил-
ку. Це — «перший кулак». Від нього відбирають все і виганяють в трьохденний термін, а за останні 
часи — в 24 години, взимку, геть з дому. Найчастіше батьків забирають до тюрми.

Останній час вживають ще таких методів «розкуркулювання». Проводиться м’ясозаготівля. 
Накладають на «куркуля» зобов’язання (а «куркуль» має тільки одного коня та одну корову) здати 
державі 20 пудів м’яса та 400 крб. грошей. Виконати це треба за 24 години. Звичайно, що селянин 
цього виконати не може. Наслідок — відомий.

Селянина виганяють з дому і забирають у нього все. В селі Хотімлі 600 дворів, 80 дворів намі-
чено «розкуркулити». В селі Велика Бабка (оба эти села на Харьковщине: первое в Волчанском, 
второе — в Чугуевском районе — авт.) 600 дворів. На це село наклали вивезти на м’ясозаготівлю 
400 голів худоби.
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25 березня 1931 р., середа. …Кажуть люди, що сьогодні розкуркулюють в селі Велика Бабка, 
в 8 кілометрах від нас. Коли розкуркулюють, то в той же час гонять з хати в тому, в чому стоїш. В од-
ній селянській сім’ї зняли піджак і чобітки з дитини 7 років. Всі обурені. Але відкрито свого обурення 
не проявляють. Добре відомо, що досить найменшого підозріння в тому, що той або інший селянин 
незадоволений, йому вмить доводять «план до двору», цебто розпродують майно, а його самого 
забирають в далекі місцевості. Незрозуміла і жахлива політика.

Ненависть дійшла до самого високого рівня. Такого життя ще ніколи ні при жодній владі не було. 
Каутський пише, що уряд СССР своєю політикою родить контрреволюцію. Це він пише, коли живе 
за кордоном. А що він написав би, якби побачив все, що робить радянська влада? Її ненавидять, 
шлють їй прокляття всі — цебто 90% населення. Одні комуністи тільки роблять вигляд, що захища-
ють політику.

5 апреля 1932 г., вторник. Голод, искусственно созданный голод принимает кошмарний ха-
рактер. Почему выкачивают до зерна хлеб — никому не понятно, и теперь, когда уже видят ре-
зультат такой выкачки, все-таки продолжают требовать хлеб на посев, вообще посевной материал. 
А когда крестьянин возмущенный восклицает, что у него забрали весь хлеб на хлебозаготовку, ему 
отвечают вопросом: «А зачем ты весь отдал, надо было иметь в виду, что сеять чем-то надо», и на-
чинаются бесчисленные переговоры. А дети голодают измученные, худосочные, мучимые глистой, 
т. к. едят одни буряки, и те выйдут вот-вот, а до урожая еще четыре месяца. Что будет?!

30 октября 1932 г., воскресенье. В бессонные ночи чего только не передумаешь. Вспоми-
нала я, как вернулась с лавки, всем с удивлением рассказывала, что привезли массу обуви «аж 
полторы полки», нарочно записываю, т. к. дети в будущем не поверят нам о скудности предметов 
первой необходимости. Не поверят, что месяцами не ели белого хлеба, да и о черном или ржаном 
часто напоминали не разбрасывать кусочки, т. к. голодные потом будем сидеть. Ах, как отврати-
тельно жить. Затеяли вторую пятилетку. В городах страшная нужда в продуктах, будут голодать 
люди в этот год. Что-то будет, выдержим ли? Хватит ли терпения у людей?

20 ноября [1932 г.], воскресенье. В Харькове творится ужас голода. Воруют детей и прода-
ют колбасу из человеческого мяса. Заводят обманом взрослых людей (больше полных) под пред-
логом продажи обуви. Даже в газетах об этом писали, успокаивая, что принимаются меры, но… 
дети все исчезают.

23 марта 1933 года, четверг, вечер. …По дороге в Зарожное в поле, у самой дороги, увиде-
ли мы мертвого старика, оборванного, худого, сапог на нем не было. Очевидно, он упал в изнемо-
жении и замерз или сразу умер, сапоги кто-то снял.

…Въезжая в Бабку, мы нагоняли мальчика лет 7-ми, спутник мой крикнул, но мальчик шел ша-
таясь и будто не слыхал; лошадь настигла его; я крикнула; мальчик свернул с дороги нехотя; меня 
тянуло взглянуть в лицо ему. И жутко страшное, никогда неизгладимое впечатление оставило 
выражение этого лица. Очевидно, выражение глаз такое же бывает у людей, когда они знают, что 
должны вот скоро-скоро умереть и не хотят смерти. Но это был ребенок. Нервы у меня не выдер-
живали. «За что? За что, дети?».

Я плакала тихонько, чтобы не видел мой спутник. Мысль, что я не могу ничего сделать, что мил-
лионы детей гибнут от голода, что это стихия, привела меня в полное отчаяние.

У сельсовета встретили старика с таким же лицом, как у мальчика…
…Несколько дней назад приходил рабочий конник — лицо уже пухло, руки пухлые. Говорит, что 

ноги тяжелые, спокойно приготовился умирать. «Детей жаль», — говорит. «Они ничего не понима-
ют — не виноваты». Кое-чего дали ему.

Апрель 1933 г. Факты голода. Люди умирают по несколько человек в день в каждой деревне, 
и это по всей Украине. … Нельзя записать всех фактов, какие ежедневно наблюдаешь.

Глазами человека того поколения
— Элида Васильевна, кроме тех ужасов голодной смерти, которые описывает ваша мама, 

меня особенно поразило ее утверждение, что 90 процентов населения Украины ненавидит совет-
скую власть. Нам-то в свое время официальная пропаганда твердила прямо противоположное…

— Да, мама знала настроение селян и всегда об этом говорила. Ее папа даже все время одер-
гивал — беду, мол, накличешь.
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Может быть, искусственный голод 1932–1933 гг. и был задуман для того, чтобы таким жутким 
способом окончательно сломить волю украинского народа к сопротивлению.

— Как сложилась судьба вашей семьи после ареста Александры Николаевны?
— У отца (он только-только вернулся с войны) были очень большие неприятности на работе. 

Да и всем нам пришлось трудно без мамы. Правда, потом сестры — Вера и Дина — вышли замуж, 
обе за военных (сейчас живут в России: одна в Москве, другая в Волгограде). Я же приехала рабо-
тать на Изюмский приборостроительный завод, здесь вышла замуж, да так и осталась…

— Вы не знаете, почему ваша мама после 1931-го начала вести дневник на русском языке?
— Наверное, потому, что так ей было легче. Ведь она (родилась в Ахтырке, девичья фамилия 

Евтушенко; а папа из Волчанска) закончила в Сумах институт благородных девиц, а там, насколь-
ко я понимаю, преподавание велось на русском. Тем более что она была учительницей русского 
языка и литературы.

— Когда ваша мама освободилась, наверное, дневник она уже не вела?
— Конечно, нет. Она же еще при советской власти на свободу вышла…
Кстати, те дневники, которые сохранились в СБУ, — маленькая доля того, что было. Когда маму 

по доносу арестовали (это случилось в населенном пункте Городок Каменец-Подольской, нынеш-
ней Хмельницкой области), во время обыска мне удалось часть дневников спрятать. Когда я про-
читала их, то пришла в ужас. За то, что мама написала о Сталине, нас могли всех расстрелять. И я 
сожгла дневники…

А еще дневники мамины однажды нас спасли… Папа был лесничим и наша семья часто меняла 
место жительства. Война застала нас в Черновцах. Когда вслед за румынскими на Буковину при-
шли немецкие войска, нас хотели расстрелять вместе с евреями. Но кто-то из немцев, прочитав 
при обыске мамины записки, сказал, что это ценный материал, и нас отпустили…

Освободилась мама больной, начались проблемы с сердцем. Последние годы жизни она ув-
леклась рисованием (она вообще была очень разносторонним человеком). Картины свои разда-
ривала. Жаль, что до сих пор на маминой могиле нет не только достойного ее, а вообще никакого 
памятника. У меня таких денег нет, может быть, государство поможет?

— Как Александра Николаевна воспринимала послесталинскую действительность — хру-
щевскую оттепель, разоблачение культа личности?

— Она была огорчена, что настоящей свободы все равно не было.
— А вы? Вот вы, Элида Васильевна, были советский человек? Ведь когда вашу маму арестова-

ли, вам было девятнадцать — комсомольский возраст.
— Пионеркой была, а вот комсомолкой — нет. И хотя я училась в советской школе и официаль-

ная пропаганда свое дело делала, мы, дети, были на маминой стороне.
— Ваша мама обрадовалась бы произошедшим в нашей жизни переменам, как считаете?
— Безусловно! Она всегда говорила, что так продолжаться вечно не может и надеялась на рез-

кую перемену. И я часто жалею, что она не дожила до сегодняшних дней. Да и я, когда смотрю 
на теперешнюю молодежь… Эх, мне бы такое в мои годы!

— А вот в почте «Времени» часто встречаются письма от ваших ровесников и более молодых 
людей с ностальгией по СССР, с заявлениями типа: «Дайте нам пенсию 120–130 рублей и верните 
цены на колбасу 2,20, 2,60 и хлеб по 20–30 копеек! Верните нам Союз, социализм и любовь друг 
к другу!» (это из письма харьковчанки Людмилы З.).

— Мне кажется, это пишут не очень умные люди. Они не знали всего, как было при советской 
власти, а сегодня, когда правда открылась, не хотят ее знать.

Друк. за: Ровчак Ю. А. Рукописи не горят! / Ю. А. Ровчак // Время. — 18 липня 2008 р.
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№ 83

Постанова Головного слідчого управління 
Служби безпеки України про порушення кримінальної справи 

щодо вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках

22 травня 2009 р.

Постанова про порушення кримінальної справи 
і прийняття її до свого провадження

м. Київ          22 травня 2009 року

Начальник 1 відділу 1 Управління Головного слідчого управління Служби безпеки України під-
полковник юстиції Удовиченко В. М., розглянувши заяви та повідомлення про злочин — геноцид, 
а також матеріали перевірки обставин масової загибелі людей в Україні в 1932–1933 роках, —

ВСТАНОВИВ:
Службою безпеки України здійснено перевірку звернень народних депутатів України Омель-

ченка Г. О., Чорноволенка О. В., голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Лук’яненка Л. Г., 
голови товариства «Меморіал» ім. В. Стуса Круцика Р. М., голови Українського інституту національ-
ної пам’яті Юхновського І. Р., а також заяв громадян України Глуховської А. Н., Носенка А. П., Ва-
сильєвої Г. М., Соломки В. Т., Манька М. Є., Метли П. А., Красовської Г. К. про порушення криміналь-
ної справи за фактом вбивства голодом у 1932–1933 роках більше 3,4 мільйона громадян України.

Встановлено, що після повалення Української Народної Республіки в 1920 році на цій території 
більшовицький режим розпочав активні протиправні дії щодо недопущення створення незалежної 
української держави, спрямовані на денаціоналізацію України, її уніфікацію на звичайну адміністра-
тивно-територіальну одиницю Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

З цією метою проводилися суцільно насильницька колективізація сільського господарства, 
розкуркулення та депортація українських селянських родин, незаконна конфіскація їх майна, здій-
снювалися репресії та фізичне знищення громадян тощо.

Реалізуючи свої злочинні наміри, в період 1927–1933 років на території компактного проживан-
ня етнічних українців у колишній Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) проти них 
вищим більшовицьким керівництвом у мирний час була застосована партійно-радянська система 
управління за участю репресивного апарату СРСР, яка штучно створила умови для винищення го-
лодом української нації.

Сталінським тоталітарним режимом у той час були прийняті рішення, якими зруйновано тради-
ційні форми сільськогосподарського виробництва, позбавлено українських селян необхідних для 
життєдіяльності запасів зерна та продовольства, запроваджено «натуральні штрафи», застосовано 
репресивні заходи примусу щодо боржників із хлібозаготівель, заборонено торгівлю і завезення 
товарів у населені пункти, занесені на «чорні дошки», вільне пересування селян по території СРСР з 
метою пошуку продовольства, а також використано спеціальні озброєні загони та армійські части-
ни для ізоляції території УСРР, що створило у 1932–1933 роках для національної групи — українців 
життєві умови, розраховані на їх повне фізичне знищення.

Протиправні дії були направлені на вбивство голодом українців як національної групи.
Від цих злочинів влади були винищені представники й інших національностей.
У ході перевірки відібрано пояснення від очевидців та свідків подій, що відбувалися в Україні 

під час Голодомору 1932–1933 років, отримано розсекречені архівні радянські таємні документи, 
наукові дослідження вітчизняних та закордонних вчених, істориків, громадських діячів, опубліковані 
в засобах масової інформації повідомлення, висновки Інституту держави і права ім. В. Корецького 
НАН України, Києво-Могилянської академії, Львівського національного університету ім. І. Франка 
щодо юридичної кваліфікації дій керівництва більшовицької влади як масових вбивств голодом, 
тоб то злочину проти безпеки людства.
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За висновком фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, внаслідок 
Голодомору 1932–1933 років загинуло понад 3,4 млн громадян.

Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» відповідно до Конвенції ООН від 
9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, Голодомор визнано 
цілеспрямованим актом масового знищення людей, тобто геноцидом Українського народу.

Статтею 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 ли-
стопада 1950 року передбачено, що принцип заборони зворотної дії кримінального закону не є пе-
решкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи без-
діяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних 
принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Конвенцією ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства» від 26 листопада 1968 року передбачено, що геноцид є караним злочином, навіть якщо ці 
дії не є порушеннями внутрішнього законодавства країни, де були вчинені (ст. 1 Конвенції).

Враховуючи вищевикладене, наявність приводів та підстав до порушення кримінальної спра-
ви — заяв і повідомлень про злочин, а також достатніх даних, що містяться у матеріалах перевірки, 
які вказують на те, що в діях вищого керівництва партійних і радянських органів влади СРСР та УСРР 
й інших осіб є ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, керуючись вимогами ст.ст. 2, 
4, 94, 95, 97, 98, 112, 113, 114, 114–1, 130 КПК України, ч. 5 ст. 49 КК України, п. 2 ст. 7 Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., ст. 1 Конвенції ООН «Про неза-
стосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства» 1968 р.,

ПОСТАНОВИВ:
1. Порушити кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках, 

тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України.
2. Кримінальну справу прийняти до свого провадження, зареєструвати за № 475 та негайно 

приступити до її розслідування.
3. Копію постанови направити Генеральному прокурору України.

Начальник 1 відділу 1 Управління
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції        В. Удовиченко

Друк. за: Захаров Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму 
СРСР / Харківська правозахисна група. — Х.: Права людини, 2013. — С. 65–67
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№ 84
Постанова слідчого відділу Головного управління

Служби безпеки України у м. Києві та Київській області
щодо організації вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках

25 грудня 2009 року

Постанова про порушення кримінальної справи,
об’єднання та прийняття її до свого провадження

м. Київ   25 грудня 2009 року

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві 
та Київській області майор юстиції Дудченко А. М., розглянувши матеріали кримінальної справи 
№ 475, —

ВСТАНОВИВ:
22.05.2009 р. Головним слідчим управлінням СБ України на підставі заяв і повідомлень народних 

депутатів України, неурядових організацій, громадян України та результатів проведеної перевірки 
порушено кримінальну справу № 475 за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках, 
тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 4 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що керівництво більшовицького тоталітарного режиму — 
Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович — Генеральний секретар Центрального комітету Всесоюз-
ної комуністичної партії більшовиків /ЦК ВКП(б) /, Молотов (Скрябін) В’ячеслав Михайлович — член 
ЦК ВКП(б), Голова Ради Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), 
Каганович Лазар Мойсейович — Секретар ЦК ВКП(б), Постишев Павло Петрович — Секретар ЦК 
ВКП(б), Косіор Станіслав Вікентійович — член ЦК ВКП(б), Генеральний секретар ЦК Комуністичної 
партії більшовиків України /КП(б)У/, Чубар Влас Якович — член ЦК ВКП(б), Голова Ради народних 
комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), Хатаєвич Мендель Маркович — 
член ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У, в 1932–1933 роках на території УСРР вчинили геноцид 
української національної групи.

Цей злочин було вчинено за таких обставин.
Після повалення Української Народної Республіки в листопаді 1920 року на її території більшо-

вицький режим розпочав активні дії щодо недопущення відновлення незалежної Української дер-
жави. З цією метою Сталін Й. В. разом з вищевказаними особами розпочали суцільну насильницьку 
колективізацію сільського господарства, розкуркулення та депортацію українських селянських ро-
дин, незаконну конфіскацію їх майна, репресії та фізичне знищення українців.

Все це зруйнувало традиційні форми сільськогосподарського виробництва і позбавило україн-
ських селян необхідних для нормальної життєдіяльності запасів зерна, що викликало в 1928–
1929 роках голод серед українського населення та розпочалися масові антирадянські повстання 
й виступи на території УСРР, які з особливою жорстокістю подавлялися каральними заходами 
та репресіями.

Здійснюючи свої злочинні наміри, Сталін Й. В., Молотов В. В., Каганович Л. М. та інші у мирний 
час на території України застосовували репресивний апарат комуністичного тоталітарного режиму, 
прийняли рішення та штучно створили умови для винищення голодом частини української нації.

Під час вчинення геноциду також постраждали представники інших національностей.
Замаскований під надмірні плани хлібозаготівель в 1932–1933 роках намір вбивства членів 

української національної групи, створення умов, розрахованих на часткове фізичне знищення 
українського селянства, як питомої частини української нації, був реалізований шляхом усвідом-
леного широкого застосування надзвичайно жорстоких репресивних методів виконання надмір-
них планів хлібозаготівель, що супроводжувалися позбавленням селян всіх запасів продовольства 
та доступу до нього.

Сталін Й. В., Каганович Л. М. та інші на виконання своїх злочинних намірів організували 
прийняття 7 серпня 1932 року Центральним виконавчим комітетом (ЦВК) і РНК СРСР постанови  
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«Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації та зміцнення громадської (со-
ціалістичної) власності», якою запровадили розстрли, конфіскацію майна та заборонили застосу-
вання амністії.

В подальшому, 16 вересня 1932 року, Сталіним Й. В. затверджено та направлено для виконан-
ня Верховному Суду СРСР, Прокуратурі, Державному політичному управлінню (ДПУ) УСРР, іншим 
репресивним органам таємну інструкцію, якою визначався порядок покарання «куркулів» та інших 
«соціально ворожих елементів» із застосовуванням вищої міри покарання — розстрілу, а в окремих 
випадках — 10-річного ув’язнення на п’ятнадцятиденний строк з дня їх виявлення.

Постанову від 7 серпня 1932 року та таємну інструкцію щодо її застосування Сталін Й. В., Моло-
тов В. В., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. й Хатаєвич М. М. використали 
для системного створення умов вчинення геноциду українців.

25.07.1932 року Кагановичем Л. М. і Молотовим В. М. направлено для виконання до ЦК КП(б)У 
та РНК УСРР телеграму з вимогою негайно посилити роботу щодо вилучення зерна в українського 
селянства.

18.09.1932 року Постишев П. П., усвідомлюючи трагічні наслідки вивезення зерна та інших про-
дуктів харчування під час масового голоду в Україні, направив до ЦК КП(б)У телеграму з вимогою 
повного виконання експортного плану четвертого кварталу 1932 року.

23.10.1932 року Хатаєвич М. М. за своїм підписом надіслав директивний лист усім обкомам, 
міськпарткомам та райпарткомам КП(б)У з вказівками щодо прийняття особливо рішучих заходів 
до посилення надходжень хліба від одноосібників, шляхом застосування до них безспірного стяг-
нення, а також суворого покарання винних за невиконання директив партії про хлібозаготівлі.

6.11.1932 року генеральний секретар ЦК КП(б)У Косіор С. В. підписав та надіслав до обкомів 
компартії в УСРР телеграму «Про скорочення завозу товарів в райони, які найбільше відстають у ви-
конанні планів хлібозаготівель», якою встановив товарну блокаду населених пунктів, тобто створив 
для українців життєві умови, розраховані на їх фізичне знищення голодом.

11.11.1932 року РНК УСРР прийнято постанову «Про посилення репресій до злісних нездавачів 
хліба одноосібників», якою заборонили продаж селянам промислових товарів та посилили репресії 
щодо так званих одноосібників.

18.11.1932 року Молотовим В. М. було організовано прийняття Політбюро ЦК КП(б)У постано-
ви «Про заходи з посилення хлібозаготівель», на підставі якої колгоспи, що саботують здачу хліба, 
заносились на «чорну дошку» та стосовно них вживались заходи із припинення підвезення товарів, 
було заборонено торгівлю на місцях. Крім того, цією постановою посилено репресії проти україн-
ського селянства та введено застосування натуральних штрафів у вигляді 15-місячної норми зда-
вання м’яса і річної норми здавання картоплі додатково.

В той же день за вказівкою Косіора С. В. прийнято постанову ЦК КП(б)У «Про заходи по поси-
ленню хлібозаготівель», якою доручалось органам ДПУ УСРР провести ліквідацію «куркульських 
та петлюрівських контрреволюційних гнізд» для запобігання повстань. На виконання вказаної по-
станови в сільській місцевості проводилися репресивні операції, де були задіяні війська, спеціальні 
загони для знищення українців, які чинили опір більшовицькій владі.

Також 20.11.1932 року Голова РНК УСРР Чубар В. Я. видав постанову «Про заходи щодо поси-
лення хлібозаготівель», відповідно до якої на колгоспи за зрив планів хлібозаготівель накладали-
ся натуральні штрафи розміром 15-місячної норми здавання даним колгоспом м’яса як суспільної 
худоби, так і худоби колгоспників. Райвиконкомам було надано право перераховувати до фонду 
хлібозаготівель усі натуральні фонди колгоспів, а також передбачалось вжиття заходів щодо повер-
нення розданого хліба та вилучення хліба в окремих колгоспників.

Крім цього, 1 та 3 грудня 1932 року, відповідно, Чубар В. Я. організував прийняття постанов РНК 
УСРР «Про заборону торгівлі картоплею в районах, що злісно не виконують зобов’язання по кон-
трактації, та перевірку наявних фондів картоплі в колгоспах» та «Про заборону торгівлі м’ясом та ху-
добою», що фактично призвело до вилучення картоплі як одного з основних продуктів харчування, 
та встановлено заборону торгівлі м’ясом в Чернігівській, Київській, Вінницькій областей, що ство-
рило життєві умови, розраховані на знищення українського селянства.

Поряд з цим 14.12.1932 року Сталін Й. В. та Молотов В. М., продовжуючи свої злочинні дії, 
підписали постанову ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі 
та в Західній області», згідно з якою були вжиті заходи щодо подолання опору селян, припинення 
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українізації, проведення репресій, у тому числі арештів та із ув’язненням до концтаборів на строк 
від 5 до 10 років.

23.12.1932 року Косіор С. В. і Постишев П. П. прибули на бюро Дніпропетровського обласного 
комітету та організували прийняття рішення «Про перегляд строків плану хлібозаготівлі по райо-
нам», згідно з яким було організовано спеціальні репресії та вбивства селян голодом у цьому ре-
гіоні.

24.12.1932 року Косіор С. В. підписав та направив на адресу секретарів райкомів партії, голів 
райвиконкомів, уповноважених обкомів КП(б)У розпорядчий лист, на виконання якого в 5-денний 
строк були вивезені всі наявні колгоспні фонди та арештовані особи, які чинили опір.

29.12.1932 року Каганович Л. М. та Косіор С. В. організували прийняття постанови Політбюро 
ЦК КП(б)У, на підставі якої стосовно 1000 селянських господарств Харківської та 500 селянських го-
сподарств Дніпропетровської областей застосовано репресії, вилучено все їх майно, позбавлено 
садибних земель і будівель. У січні 1933 року Сталін Й. В., Молотов В. В., Каганович Л. М., Пости-
шев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я., Хатаєвич М. М., продовжуючи вчиняти дії, направлені на зни-
щення української національної групи, організували прийняття ряду рішень щодо повного вилу-
чення хліба та інших продуктів харчування у сільській місцевості України, виконання яких призвело 
до вбивства голодом мільйонів українців.

Так, 01.01.1933 року Сталін Й. В. надіслав телеграму Косіору С. В. щодо подальшого посилення 
репресій до колгоспників та працюючих одноосібників, у тому числі розстрілів.

02.01.1932 року Хатаєвич М. М. і Чубар В. Я. підписали та надіслали аналогічну за змістом ди-
рективу партійним і радянським органам Української СРР.

19.01.1932 року ЦК ВКП(б) ухвалив рішення «Про включення хлібозаготівлі до складу обов’яз-
кового податку, що встановлюються державою», яким визначалося покарання за невиконання вка-
заних норм грошовим штрафом у розмірі вартості недоїмки та конфіскацією продовольства.

22.01.1933 року, продовжуючи злочинні дії, Сталін Й. В. і Молотов В. М., з метою недопущення 
виїзду українців з території, на якій вже були створені життєві умови, розраховані на фізичне зни-
щення селян, підписали та надіслали в Українську СРР директиву ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про попе-
редження масових виїздів голодуючих селян за продуктами». На виконання даної злочинної вказів-
ки військовими підрозділами було заблоковано кордон УСРР та позбавлено голодуючих українсь-
ких селян можливості придбати необхідні продукти харчування за межами території УСРР.

23.01.1933 року Чубар В. Я. і Косіор С. В. підписали і розіслали постанову з вказівкою припи-
нити продаж залізничних квитків селянам та вжиття рішучих заходів про недопущення їх виїзду 
з УСРР. Таким чином, досудовим слідством встановлені беззаперечні докази, що в 1932–1933 ро-
ках Сталін Й. В., Молотов В. М., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. і Ха-
таєвич М. М. вищевказаними та іншими рішеннями організували та вчинили геноцид в Україні, ство-
ривши життєві умови, розраховані на часткове фізичне знищення української національної групи, 
використавши для цього наступні механізми та способи:

— встановлення для України плану хлібозаготівель до рівня, що не міг бути реально виконаний, 
а якщо виконувався — тільки насильницьким шляхом із застосуванням репресій і за рахунок повно-
го вилучення у селян зерна, насіннєвих запасів;

— занесення районів, населених пунктів, колгоспів, сільських рад на «чорні дошки», тобто бло-
кування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення про-
дуктів харчування та заборона торгівлі;

— ізоляція території України спеціальними озброєними загонами, військовими частинами 
та міліцією;

— обмеження вільного пересування селян з метою пошуку продовольства та заборона листу-
вання;

— запровадження «натуральних штрафів»;
— проведення постійних обшуків з вилученням зерна, насіннєвих запасів, майна, одягу, всіх 

продуктів харчування, готової їжі;
— посилення заходів кримінальної репресії, включаючи розстріли осіб, які вчиняли спротив під 

час вилучення зерна, м’яса, картоплі, соняшнику тощо.
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Згідно з висновком судової науково-демографічної експертизи Інституту демографії та со-
ціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України від 30.11.2009 року, внаслі-
док вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 млн 941 тис. осіб.

Встановлено 857 масових захоронень жертв, 735 населених пунктів, в яких було запроваджено 
режим «чорних дошок», розсекречено 400 архівних документів, що підтверджують вчинення гено-
циду.

На підставі викладеного, враховуючи приводи до порушення кримінальної справи — безпосе-
реднє виявлення слідчим ознак злочину та підстав до порушення справи — достатніх даних, які вка-
зують на наявність ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, в діях Сталіна (Джугашвілі) 
Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Постишева П. П., Косіора С. В., Чубара В. Я. 
і Хатаєвича М. М., керуючись вимогами ст.ст. 2, 4, 26, 94, 95, 97, 98, 112–114 та 130 КПК України, 
ч. 5 ст. 49 КК України, ст.ст. 1,2 Конвенції ООН «Про попередження злочину геноциду та покарання 
за нього» 1948 року, п. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, ст. 1 Конвенції ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів 
і злочинів проти людства» 1968 року, —

ПОСТАНОВИВ:
1. Порушити кримінальну справу відносно Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Мо-

лотова (Скрябіна) В’ячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря Мойсейовича, Постишева Павла 
Петровича, Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря Власа Яковича та Хатаєвича Менделя Мар-
кевича за фактом організації вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України.

2. Кримінальну справу прийняти до свого провадження та об’єднати її в одному провадженні 
з кримінальною справою № 475, залишивши цей номер за об’єднаною кримінальною справою.

3. Копію постанови направити Генеральному прокурору України.

Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві
та Київській області майор юстиції       А. Дудченко

Друк. за: Захаров Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму 
СРСР / Харківська правозахисна група. — Х.: Права людини, 2013., — С. 69–75
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№ 85
Постанова Апеляційного суду м. Києва

у кримінальній справі, порушеній Службою безпеки України
за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках

13 січня 2010 р.

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2010 року
м. Київ

Суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва Скавронік В. М., 
при секретареві Бондаренко М. С., за участю прокурора відділу прокуратури міста Києва Доцен-
ко О. М. здійснив попередній розгляд кримінальної справи № 1–33/2010, порушеної Службою 
безпеки України* за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно

— Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, 21 грудня 1879 року народження, урод-
женця м. Горі, грузина, з 1903 року члена партії більшовиків, з квітня 1922 року — Секретаря ЦК 
ВКП(б);

— Молотова (Скрябіна) В’ячеслава Михайловича, 9 березня /25 лютого/ 1890 року на-
родження, уродженця м. Нолінська В’ятської губернії (тепер м. Совєтськ Кіровської області Росії), 
росіянина, з 1906 року члена партії більшовиків, у період з грудня 1930 року до травня 1941 року — 
Голови Ради народних комісарів СРСР і Ради праці і оборони;

— Кагановича Лазаря Мойсейовича, 22 листопада 1893 року народження, уродженця 
с. Кабани (нині смт Поліське Київської області), єврея, члена партії більшовиків з 1911 року, який 
з 1921 року працював в апараті ЦК РКП (б), у 1924–1925 роках — Секретарем ЦК ВКП(б), у 1925–
1928 роках — Генеральним секретарем ЦК КП(б)У, у період 1928–1930 років — на керівних по-
садах у ВЦСПС, Секретарем ЦК ВКП(б), з 1930 року — першим секретарем Московського міськ-
кому та обкому партії, завідуючим сільськогосподарським та транспортним відділами ЦК ВКП(б), 
а з 1937 року — заступником Голови РНК СРСР, виключеного із лав КПРС у 1961 році за участь 
у масових репресіях;

— Постишева Павла Петровича, 18 вересня 1887 року народження, уродженця м. Іва-
ново-Вознесенська, росіянина, з 1904 року члена партії більшовиків, у період з 1930 року до 
1933 року — Секретаря ЦК ВКП(б), з 29 січня 1933 року до 17 березня 1937 року — другого секре-
таря ЦК КП(б)У та першого секретаря Харківського обкому КП(б)У;

— Косіора Станіслава Вікентійовича, 18 листопада 1889 року народження, уродженця 
м. Венгрув Венгрувського повіту Сєдлецької губернії (тепер Варшавське воєводство Республіки 
Польщі), поляка, з липня 1907 року члена партії більшовиків, у період з 14 липня 1928 року до грудня 
1937 року — Генерального секретаря ЦК КП(б)У, репресованого у 1938 році, розстріляного 26 лю-
того 1939 року, реабілітованого у 1956 році;
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— Чубаря Власа Яковича, 22 /10/ лютого 1891 року народження, уродженця с. Федорівка 
Олександрівського повіту Катеринославської губернії, українця, з липня 1907 року члена партії біль-
шовиків, у період з липня 1923 року до квітня 1934 року — Голови Ради народних комісарів УСРР;

— Хатаєвича Менделя Марковича, 22 березня 1893 року народження, уродженця м. Гомеля, 
єврея, з липня 1913 року члена партії більшовиків, у період з жовтня 1932 року до січня 1933 року — 
другого секретаря ЦК КП(б)У, з 29 січня 1933 року — першого секретаря Дніпропетровського об-
кому КП(б)У.

22 травня 2009 року Начальником 1 відділу 1 Управління Головного слідчого управління Служби 
безпеки України, підполковником юстиції Удовиченком В. М. порушено кримінальну справу, слід-
чий № 475, за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках — за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України; т. 1, а. с. 1–3.

25 грудня 2009 року в ході розслідування даної кримінальної справи Головним слідчим управ-
лінням Служби безпеки України під керуванням генерал-майора юстиції Вовка В. В. порушено 
кримінальну справу щодо Сталіна (Джугашвілі) Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., 
Постишева П. П., Косіора С. В., Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М. за ознаками злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 442 КК України; т. 1, а. с. 22–26.

За результатами досудового слідства 29 грудня 2009 року винесено постанову про направ-
лення кримінальної справи до Апеляційного суду міста Києва для розгляду згідно з чинним зако-
нодавством, яку 31 грудня 2009 року погоджено із заступником Генерального прокурора України, 
державним радником юстиції 2 класу Голомшою М. Я.; т. 330, а. с. 258–289.

Згідно з листом заступника Голови Служби безпеки України, генерал-лейтенанта юстиції Ге-
расименка М. М. кримінальна справа 31 грудня 2009 року надійшла на розгляд Апеляційного суду 
міста Києва і в цей же день у порядку черговості передана у провадження судді судової палати 
у кримінальних справах Скавроніку В. М.; т. 330, а. с. 290.

Досудовим слідством встановлено, що керівництво більшовицького тоталітарного режи-
му — Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович — Генеральний секретар Центрального комітету 
Всесоюзної комуністичної партії більшовиків /ЦК ВКП(б)/, Молотов (Скрябін) В’ячеслав Михай-
лович — член ЦК ВКП(б), Голова Ради народних комісарів (далі — РНК) Союзу Радянських Соціалі-
стичних Республік (СРСР), Каганович Лазар Мойсейович — Секретар ЦК ВКП(б), Постишев 
Павло Петрович — Секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У, перший секретар Харківсь-
кого обкому КП(б)У, Косіор Станіслав Вікентійович — член ЦК ВКП(б), Генеральний секретар ЦК 
Комуністичної партії більшовиків України /КП(б)У/, Чубар Влас Якович — член ЦК ВКП(б), член 
Політбюро ЦК КП(б)У, Голова Ради народних комісарів (далі — РНК) Української Соціалістичної Ра-
дянської Республіки (УСРР), Хатаєвич Мендель Маркович — член ЦК ВКП(б), другий секретар 
ЦК КП(б)У, в 1932–1933 роках на території УСРР вчинили геноцид частини української національної 
групи.

За даними, викладеними в постанові від 29 грудня 2009 року про направлення кримінальної 
справи до суду, злочин вчинено за наступних обставин.

Після повалення Української Народної Республіки в листопаді 1920 року більшовицький режим 
розпочав на її території активні дії щодо недопущення відновлення незалежної української держави 
шляхом жорстокої репресивної політики, спрямованої на встановлення комуністичного ладу і при-
душення будь-яких партій і рухів, які відстоювали ідею української самостійності.

З цією метою Сталін Й. В. разом з вищевказаними особами розпочали суцільну насильницьку 
колективізацію сільського господарства та депортацію українських селянських родин, незаконну 
конфіскацію їх майна, репресії і фізичне знищення українців.
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Все це зруйнувало традиційні форми сільськогосподарського виробництва і позбавило україн-
ських селян необхідних для нормальної життєдіяльності запасів зерна, що викликало в 1928–
1929 роках голод серед українського населення, після чого розпочалися масові антирадянські по-
встання на території УСРР, які з особливою жорстокістю подавлялися каральними заходами.

Здійснюючи свої злочинні наміри, Сталін Й. В., Молотов В. В., Каганович Л. М., Постишев П. П., 
Косіор С. В., Чубар В. Я. і Хатаєвич М. М. застосовували на території України у мирний час репре-
сивний апарат комуністичного тоталітарного режиму, прийняли рішення і штучно створили умови 
для винищення голодом частини української нації.

Для вчинення геноциду Сталін Й. В. разом із вказаними особами розробили план створення 
штучного голоду в УСРР.

15 січня 1932 року Косіор С. В., діючи за вказівкою Сталіна Й. В. і незважаючи на голод в україн-
ських селах, організував прийняття постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Питання хлібозаготівлі», від-
повідно до якої посилювався контроль за діяльністю керівництва регіонів під час вилучення хліба.

1 лютого 1932 року, продовжуючи злочинні дії, направлені на геноцид української національної 
групи, Косіор С. В. і Чубар В. Я. підписали та надіслали для виконання обкомам, міськпарткомам і 
райпарткомам директиву «Про насіння», згідно з якою колгоспам України відмовлялося в наданні 
насіннєвої допомоги.

17 березня 1932 року Косіор С. В. організував прийняття постанови «Про насіннєві фонди», 
якою були посилені репресії в Україні та задіяні так звані «активісти» з числа селян.

29 березня 1932 року Косіор С. В. організував прийняття Політбюро ЦК КП(б)У постанови «Про 
Полісся», на підставі якої були застосовані жорсткі репресії до селян в УСРР та здійснено депор-
тацію з районів Полісся 5000 сімей у спеціально створені поселення для розробки кар’єрів камін-
ня та глини. Крім того, ним погоджено з ЦК ВКП(б) питання про депортацію за межі України ще 
5000 сімей.

Здійснюючи свої злочинні наміри, Сталін Й. В., Молотов В. М., Каганович Л. М., Постишев П. П., 
Косіор В. Я., Чубар С. В. і Хатаєвич М. М., починаючи з весни 1932 року додатково запровадили 
в дію ряд постанов та підзаконних актів, якими посилили створення умов, розрахованих на фізичне 
винищення голодом частини української національної групи.

Під час вчинення геноциду постраждали також представники інших національностей.

Для реалізації вказаних злочинних намірів Сталіним Й. В. було делеговано уповноважену комісію 
з ВКП(б) під керівництвом Молотова В. М., який разом із Кагановичем Л. М. за участю Косіора С. В. 
і Чубаря В. Я. 6 липня 1932 року організував прийняття на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У в м. Хар-
кові постанови «Про план хлібозаготівлі» та ухвалення ΙΙΙ Всеукраїнською партконференцією для 
УСРР плану хлібозаготівлі в кількості 356 млн пудів, що значно перевищував реальні можливості 
українських селян.

Продовжуючи свої протиправні дії, Каганович Л. М. і Молотов В. М. підписали 25 липня 1932 року 
і надіслали ЦК КП(б)У і РНК УСРР цілком таємну телеграму про посилення вилучення хліба, заборо-
ну торгівлі та проведення жорстких репресій щодо голодуючих селян.

Надалі з метою виконання своїх злочинних намірів Сталін Й. В. і Каганович Л. М. організували 
прийняття 7 серпня 1932 року Центральним виконавчим комітетом (ЦВК) і РНК СРСР постанови 
«Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської (со-
ціалістичної) власності», якою запровадили розстріли, конфіскацію майна і заборонили застосу-
вання амністії.
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ня Верховному Суду СРСР, Прокуратурі, Державному політичному управлінню (ДПУ) УСРР, іншим 
репресивним органам таємну інструкцію, якою визначався порядок покарання «куркулів» та інших 
«соціально ворожих елементів» із застосуванням вищої міри покарання — розстрілу, а в окремих 
випадках — десятирічного ув’язнення в п’ятнадцятиденний строк з дня їх виявлення.

Постанову від 7 серпня 1932 року та таємну інструкцію щодо її застосування Сталін Й. В., Мо-
лотов В. В., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. і Хатаєвич М. М. використали 
для створення умов, розрахованих на фізичне знищення частини українських селян.

2 серпня 1932 року, незважаючи на голод в УСРР, Молотов В. М. підписав та направив на ви-
конання органів центральної влади в Україні постанову РНК СРСР № 1200 «Про збирання врожаю 
і плану хлібоздачі на серпень 1932 р.», якою для України на серпень місяць був встановлений зави-
щений на 100,0 млн пудів план здачі хліба.

Крім того, 9 серпня 1932 року Косіор С. В. підписав постанову Політбюро ЦК КП(б)У «Про захо-
ди боротьби зі спекуляцією хлібом», якою репресивні органи ДПУ і органи міліції були зобов’язані 
забезпечити повне усунення з ринку продавців зерна і борошна та застосування репресій (арешти, 
конфіскації).

Продовжуючи злочинні дії, Каганович Л. М. 20 серпня 1932 року підписав і направив до ЦК 
КП(б)У та РНК УСРР телеграму «Про незадовільні темпи хлібозаготівлі», в якій вимагав вжити за-
ходи щодо суворого покарання винних осіб.

Усвідомлюючи трагічні наслідки вивезення зерна та інших продуктів харчування під час масо-
вого голоду в УСРР, Постишев П. П. надіслав 18 вересня 1932 року ЦК КП(б)У телеграму з вимогою 
повного виконання експортного плану четвертого кварталу 1932 року.

Під час виконання своїх злочинних намірів, незважаючи на голод в Україні та повну відсутність 
насіннєвих фондів, Сталін Й. В. і Молотов В.М спільно підписали 23 вересня 1932 року та надіслали 
ЦК КП(б)У телеграму про відмову в наданні Україні насіннєвої позики.

Реалізуючи спільний злочинний намір вказаних осіб на вчинення геноциду, Хатаєвич М. М. 
надіслав усім обкомам, міськпарткомам та райпарткомам КП(б)У директивний лист від 23 жовтня 
1932 року за своїм підписом із вказівками прийняти особливо рішучі заходи для вилучення в селян 
хліба.

25 жовтня 1932 року під керівництвом Косіора С. В. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову 
«Про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівлі», якою в десять 
разів було підвищено темпи виконання річного плану.

30 жовтня 1932 року Молотов В. М. організував засідання Політбюро ЦК КП(б)У, на якому була 
прийнята постанова «Про заходи щодо посилення хлібозаготівлі», якою органи влади на місцях 
були зобов’язані не допускати торгівлю хлібом, промисловими товарами в Україні та посилити су-
дові репресії.

5 листопада 1932 року Косіором С. В. організовано прийняття Політбюро ЦК КП(б)У постанови 
«Про посилення участі органів юстиції в проведенні хлібозаготівлі», яка була направлена на активі-
зацію діяльності органів юстиції і прокуратури у вилученні зерна.

9 листопада 1932 року Народний комісаріат юстиції УСРР розіслав Інструкцію «Про активіза-
цію роботи органів юстиції в боротьбі за хліб», в якій визначив максимальний термін розслідування 
справ у триденний строк.
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6 листопада 1932 року Косіор С. В. підписав телеграму обкомам, якою була встановлена товар-
на блокада у більшості регіонів України.

11 листопада 1932 за підписами Косіора С. В. і Чубаря В. Я. до обкомів КП(б)У надіслано витяг 
з протоколу № 90 засідання Політбюро ЦК КП(б)У, постанову та Інструкцію РНК УСРР «Про органі-
зацію хлібозаготівлі в одноосібному секторі», згідно з якою були посилені репресії відносно селян, 
які позбавлялись земельних наділів, садибної землі, здійснювалась їх депортація за межі районів, 
областей та повне вилучення в них продуктів харчування.

Цією ж постановою було прийнято рішення про застосування так званих «чорних дощок», а саме:

а/ негайне припинення підвезення товарів, повне припинення кооперативної і державної тор-
гівлі на місці та вивезення із відповідних кооперативних крамниць усіх наявних товарів;

б/ повна заборона колгоспної торгівлі як для колгоспів, колгоспників, так і для одноосібників;

в/ припинення всілякого кредитування, дострокове стягнення кредитів та інших фінансових зо-
бов’язань;

г/ перевірка та очистка колгоспів з виявленням контрреволюційних елементів — організаторів 
зриву хлібозаготівлі…»;

Стосовно українських селян застосовувалися натуральні штрафи у виді встановлення додатко-
вих завдань з м’ясозаготівлі в розмірі п’ятнадцятимісячної норми здачі м’яса і річної норми здачі 
картоплі, а також посилені репресії.

Крім цього, 18 листопада 1932 року Чубар В. Я. і Хатаєвич М. М. підписали і направили на місця 
постанову Політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських 
груп», використовуючи яку, Косіор С. В. розробив спеціальний оперативний план і задіяв війська 
і спеціальні загони для знищення українських селян, які чинили опір більшовицькій владі.

27 листопада 1932 року Косіор С. В. підписав і направив на місця для виконання постанову 
Політбюро ЦК КП(б)У «Про вжиття репресивних заходів до колгоспів, що саботують хлібозаготівлі», 
згідно з якою було організовано проведення судових процесів щодо членів партії, які сприяли 
українським селянам під час здійснення відносно них геноциду.

1 грудня 1932 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, Косіор С. В. підписав та направив 
на адресу обкомів партії директиву ЦК ВКП(б), в якій вимагав до 15 січня 1933 року вивезти хліб 
з сільської місцевості.

1 і 3 грудня 1932 року Чубар В. Я. організував прийняття постанов РНК УСРР «Про заборону тор-
гівлі картоплею в районах, що злісно не виконують зобов’язання по контрактації і перевірку наяв-
них фондів картоплі в колгоспах» та «Про заборону торгівлі м’ясом і худобою», внаслідок чого була 
вилучена картопля як один з основних продуктів харчування і встановлена заборона на торгівлю 
м’ясом в Чернігівській, Київській, Вінницькій областях, що фактично призвело до вбивства частини 
українських селян голодом.

Після узгодження зі Сталіним Й. В. Молотовим В. М. і Чубарем В. Я. питання про застосування 
смертної кари в період вилучення хліба Косіор С. В. з метою реалізації вказаних спільних злочин-
них намірів організував прийняття 5 грудня 1932 року постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи 
з ліквідації саботажу хлібозаготівлі», згідно з якою в областях були створені так звані «трійки» — 
комісії у складі першого секретаря обкому партії, начальника обласного відділу ДПУ та обласного 
прокурора, які без судового розгляду справ застосовували до селян репресії та приймали рішення 
щодо їх розстрілів.



940

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

Згідно з довідкою РНК УСРР від 2 грудня 1932 року на «чорну дошку», крім колгоспів, зане-
сені сільради, села, окремі одноосібники, а також райони як адміністративні одиниці. Зокрема, 
у Вінниць кій області — 8 районів, 44 колгоспи, 42 села одноосібників; у Чернігівській області — 
13 колгоспів, 38 сіл, 1646 одноосібників; у Донецькій області — 12 колгоспів, 6 сіл, 2 сільради, 
25 одноосібників; у Дніпропетровській області — 228 колгоспів у 44 районах; у Київській області — 
51 колгосп в 48 селах та 19 районах; у Харківській області — 23 колгоспи в 16 селах та 9 районах; 
в Одеській області — 12 колгоспів в 9 районах.

13 грудня 1932 року Косіор С. В. підписав і надіслав директиву ЦК КП(б)У «Про вжиття заходів 
проти куркульських і антирадянських елементів — організаторів саботажу хлібозаготівлі», якою від 
секретарів обкомів більшовицької партії вимагав виявляти в рядах партії осіб, які не виконували 
злочинні рішення, провести їх арешти та заслання на північ.

Продовжуючи свої злочинні дії, Сталін Й. В. і Молотов В. М. підписали 14 грудня 1932 року по-
станову ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та в Західній об-
ласті», згідно з якою були вжиті заходи щодо подолання опору селян, припинення українізації, про-
ведення репресій, у тому числі арештів, та ув’язнення в концтабори на строк від 5 до 10 років.

23 грудня 1932 року Косіор С. В. і Постишев П. П. прибули на засідання бюро обкому КП(б)У  
Дніпропетровської області та організували прийняття ним рішення «Про перегляд строків плану 
хлібозаготівлі в районах», на підставі якого в цьому регіоні було застосовано репресії і вбивства 
селян голодом.

24 грудня 1932 року Косіор С. В. підписав і надіслав на адресу секретарів райкомів партії, голів 
райвиконкомів, уповноважених обкомів КП(б)У розпорядчий лист, під час виконання якого в п’яти-
денний строк було вивезене все наявне зерно, яке зберігалось в колгоспних фондах, та арештовані 
особи, що чинили опір.

29 грудня 1932 року Каганович Л. М. і Косіор С. В. організували прийняття постанови Політбю-
ро ЦК КП(б)У «Про посилення репресій до одноосібників — злісних не здавачів хліба», на підставі 
якої застосовано репресії стосовно 1000 селянських господарств Харківської та 500 селянських 
господарств Дніпропетровської областей: у них було вилучено все майно, їх позбавлено садибних 
земель і будівель.

Того ж дня Каганович Л. М. і Косіор С. В., використовуючи постанову «Про розповсюдження на 
Дніпропетровську область заходів, прийнятих по відношенню до Одеської області», дали вказівки 
щодо депортації 700 сімей і 700 селян на північ Радянського Союзу та заслання в концтабір 50 осіб.

Крім насильницької депортації мирного населення, в УСРР тривали репресії за так званими 
хлібними справами, тобто за приховування хліба, його «розкрадання» тощо. Згідно з даними ДПУ 
УСРР у 1932 році було арештовано 94 354 особи.

Продовжуючи вчиняти дії, направлені на знищення частини української національної групи Го-
лодомором, Сталін Й. В., Молотов В. В., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. 
і Хатаєвич М. М. організували у січні 1933 року прийняття низки рішень про повне вилучення хліба 
та інших продуктів харчування у сільській місцевості України, виконання яких призвело до вбивства 
мільйонів українців голодом.

Так, 1 січня 1933 року Сталін Й. В. підписав і надіслав Косіору С. В. телеграму щодо подальшого 
посилення репресій до українських селян, у тому числі їх розстрілів.

2 січня 1933 року Хатаєвич М. М. і Чубар В. Я. підписали і надіслали аналогічну за змістом ди-
рективу партійним та радянським органам УСРР.
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Реалізуючи свої злочинні наміри вчинення злочину геноциду проти частини української націо-
нальної групи та усвідомлюючи наявність масової смертності людей від голоду в УСРР, Сталін Й. В. 
і Молотов В. М. 22 січня 1933 року підписали і направили в УСРР директиву ЦК ВКП(б) та РНК СРСР 
«Про попередження масових виїздів голодуючих селян за продуктами», якою заборонили виїзд се-
лян із України і заблокували кордони УСРР військовими підрозділами.

Вказана заборона свідомо позбавляла голодуючих українських селян можливості придбати 
необхідні для їх порятунку продукти харчування поза межами ураженої голодом території України 
і прирікала їх на голодну смерть.

4 червня 1933 року начальник політвідділу Управління прикордонної охорони і військ ДПУ Украї-
ни доповів ЦК КП(б)У про активну участь частин прикордонної охорони та військ ДПУ в проведенні 
весняної сівби в колгоспах, а також про здійснені репресії відносно українських селян.

Таким чином, досудовим слідством встановлені беззаперечні докази того, що в 1932–
1933 роках Сталін Й. В., Молотов В. М., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чу-
бар В. Я. і Хатаєвич М. М. організували та вчинили геноцид в Україні, створивши життєві 
умови, розраховані на фізичне знищення частини української національної групи, викори-
ставши для цього такі механізми та способи:

— встановлення для України плану хлібозаготівлі до такого високого рівня, за яким цей план не 
міг бути реально виконаний, а якщо і виконувався — то тільки насильницьким шляхом із застосу-
ванням репресій і за рахунок повного вилучення у селян зерна, насіннєвих запасів;

— занесення районів, населених пунктів, колгоспів, сільських рад на «чорні дошки», тобто бло-
кування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення про-
дуктів харчування та заборона торгівлі;

— ізоляція території України спеціальними озброєними загонами, військовими частинами та 
міліцією;

— обмеження вільного пересування селян з метою пошуку продовольства та заборона листу-
вання;

— запровадження «натуральних штрафів»;

— проведення постійних обшуків з вилученням зерна, насіннєвих запасів, майна, одягу, всіх 
продуктів харчування, готової їжі;

— посилення заходів кримінальної репресії, включаючи розстріли осіб, які під час вилучення 
зерна, м’яса, картоплі, соняшнику та інших продуктів харчування чинили опір владі.

Згідно з Висновком судової науково-демографічної експертизи Інституту демографії та со-
ціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України від 30 листопада 2009 року 
внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 млн 941 тис. осіб, з них: протягом лютого — груд-
ня 1932 року — 205 тис. осіб, у 1933 році — 3 598 тис. осіб, у першій половині 1934 року —138 тис. 
осіб. т. 330, а. с. 12–60.

Крім того, за висновком органу досудового слідства вина Сталіна (Джугашвілі) Й. В., 
Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Постишева П. П., Косіора С. В., Чубаря В. Я. 
і Хатаєвича М. М. в організації та вчиненні в 1932–1933 роках геноциду проти частини 
української національної групи підтверджуються фактичними даними, що містяться в по-
казаннях:
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— свідка Яхно Г. Ф., який показав, що в період 1932–1933 років керівництвом Радянського 
Союзу (Сталін і Молотов), України (Косіор і Постишев), іншими партійними керівниками та діючою 
радянською владою було створено умови для впровадження Голодомору в Україні. Комсомольця-
ми та «активістами» радянської влади проводилися обшуки помешкань з метою вилучення продук-
тів харчування, а також повідомив, що у 1932–1933 роках засухи або неврожаю зернових не було; 
т. 28, а. с. 129–134

— свідка Ігнатуші (Бойка) К. М. про те, що сільською радою та районним виконавчим комі-
тетом в його селі було створено кілька загонів (по 5–6 чоловік), які проводили обшуки помешкань 
селян, вилучали продукти харчування, худобу, особисті речі та одяг. У період 1932–1933 років 
в с. Трипілля від голоду померло близько 300 людей. В селі були випадки людоїдства. В 1933 році 
представниками радянської влади в селі були зруйновані дві православні церкви; т. 28, а. с. 21–27

— свідка Губського П. В., який показав, що завдяки законам і постановам Комуністичної партії, 
РНК, рішенням сільських рад голод був перетворений у страхітливий, суцільний, штучний голодо-
мор, криваву бійню проти нації. Голод та смерть, як і було задумано, змінили співвідношення сил 
на користь більшовиків, закріпили повну і остаточну політичну і економічну перемогу комуністичної 
партії в країні. Всі дії вищого партійно-радянського керівництва відповідають змістові поняття «ге-
ноцид», визначеному Конвенцією ООН від 9 грудня 1948 року; т. 287, а. с. 136–157

— свідка Шепель Л. Й. про те, що ніхто із більшовицької влади ні харчової, ні медичної, ні 
будь-якої іншої допомоги селянам не надавав. У 1932–1933 роках загони міліції не випускали меш-
канців села Борова за його межі і зобов’язували селян знаходитись вдома; т. 28, а. с. 71–73

— свідка Куценко С. І., яка показала, що в середині 1932 року її сім’ю було «розкуркулено», 
а в сусідньому селі Іванівці деякі селяни виступили проти активістів, захищаючи своє майно, проте 
їх власність відібрали силою, а самих селян з родинами заслали до Сибіру. Організатором Голодо-
мору на Україні був Сталін, а виконавцями — Молотов, Чубар і Постишев; т. 28, а. с. 98–104

— свідків Іщенко К. Г., Яхно Г. Г., Тарасюк І. В., Щербак П. Ф., Аврамівко Г. М., Корнієн-
ко Г. Ю., Дамчук К. А. та інших; т. 28, а. с. 69–70, 127–128 139–140, 141–142; т. 66, а. с. 83–85, 
134–138, 165–167; т. 215, а. с. 276–279.

Обставини проведення насильницької колективізації підтверджуються фактичними да-
ними, які зазначені в показаннях:

— свідка Любчик Є. К. про те, що селян, які не хотіли вступати в колгоспи та віддавати своє 
майно, виселяли з села; т. 66, а. с. 139–142

— свідка Андрощук А. К., яка показала, що в селі проживало близько 3000 українців. У 1931 році 
їх родину було «розкуркулено». Навесні 1932 року активістами в кількості 5–6 чоловік проводились 
обшуки, в ході яких вилучались всі продукти харчування, домашня худоба, особисті речі та інвен-
тар для обробки землі. Організаторами штучного голоду в Україні були Сталін Й. В., Молотов В. М., 
Косіор С. В., Постишев П. П., Каганович Л. М. і Чубар В. Я. Селянам не видавали посвідчень чи 
інших документів, що унеможливлювало їх пересування територією України та за її межами. Сталі-
ним Й. В. було видано закон «Про п’ять колосків», як його назвали в народі, згідно з яким під за-
грозою суворого покарання, аж до розстрілу, заборонялося збирати на колгоспних полях залишки 
зернових культур. За невиконання хлібозаготівельного плану застосовувалися натуральні штрафи, 
які сплачувалися як продуктами харчування, так і предметами побуту, сільськогосподарським ін-
вентарем; т. 28, а. с. 62–68

— свідків Довбиш О. В., Бойченко М. О., Літвінової Н. Ф., Жураківської Я. Г., Костен-
ко З. І. та інших, які показали, що в період 1932–1933 років владою в селян забиралося все зерно 
та інші продукти харчування; т. 288, а. с. 57–60, 61–64, 65–68, 39–43, 73–77
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— свідків Гломозда І. П., Москаленко В. С., Набок М. Т., Печерського П. Г., Телегуз А. П., 
Довженко Г. І., Деміденко М. І., Зубенко О. І. та інших, які показали, що діюча влада проводи-
ла примусову колективізацію. За її вказівкою бригади місцевих «активістів» вилучали в осіб, які не 
бажали вступати у колгоспи, всі, без винятку, наявні продукти харчування, прирікаючи їх на голодну 
смерть; т. 323, а. с. 178–182, 190–194, 204–208, 227–230, 239–242, 263–266, 287–291, 44–49

Щодо посилення хлібозаготівель, проведення масових обшуків з метою виявлення та 
вилучення у селян продуктів харчування:

— свідок Байдачний М. Я. показав, що хліб, який зберігався в господарстві кожного селянина, 
забрали без попередження. Представники влади та «активісти» їздили на підводі селом і з кожної 
хати, з кожного господарства забирали хліб; т. 66, а. с. 78–82

— свідок Довгань В. Т. показала, що в людей забирали все їстівне та цінне, навіть з невеликих 
горщиків витрясали продукти харчування, а також забирали одяг та взуття; т. 66, а. с. 202–205

— свідок Олійник Р. Ф. показала, що приходили чоловіки, приблизно по двадцять осіб, з ме-
талевою «палею» і штирхали землю з метою знайти схованку хліба, зерна. Винен в усьому Сталін, 
то його був указ все забирати і морити людей голодом; т. 2, а. с. 249–252

— свідок Колєсніков І. І. показав, що у с. Іллінка Троїцького району Луганської області в кол-
госпі «розкуркулили» найзаможніших селян. У людей були дерев’яні ступи, в яких товкли зерно, 
щоб приготувати їжу. «Активісти» спеціально розколювали ступи, щоб зерно не товкли і не готували 
їжі. «Активісти» ходили дворами з металевими шпиками, ширяли (тобто дірявили) землю, шукаючи 
зерно. У кого зерно знаходили, то забирали і його, і самого господаря; т. 173, а. с. 164–167

— свідок Слюсарь Н. Ф. повідомила, що навесні 1933 року у село приїхали уповноважений 
з «активістами», які ходили подвір’ями селян і забирали насіння; т. 173, а. с. 117–119

Аналогічні показання дали свідки Грибинюк Є. С., Палій М. П. та інші. т. 67, а. с. 45–47, т. 66, 
а. с. 234–238

Про обставини запровадження більшовицькою владою «чорних дощок»:

— свідок Степацька Є. Ф. показала, що за невиконання плану хлібозаготівлі їх село Горо-
док Піщанського району Вінницької області занесли на так звану «чорну дошку». Торгівля була за-
боронена, товарів не було, скасували пільги для колгоспників, виїжджати з села можна було за 
спеціальною довідкою, яку видавала сільська рада, але ці довідки видавались не кожному; т. 67, 
а. с. 114–117

З даних, що містяться в показаннях свідка Середи В. М., вбачається, що в період 1932–
1933 років у селі Піски був голод. «Активісти» проводили обшуки в помешканнях селян та забирали 
зерно і все їстівне. В селі діяла «трійка», що була сформована з представників радянської влади, які 
без суду вбивали невдоволених владою селян. З хат забирали трупи померлих від голоду, вивози-
ли їх на сільське кладовище і скидали у велику яму. Від голоду у 1932–1933 роках разом з жертвами 
с. Костянтинівка померло приблизно 700 чоловік. В с. Піски був режим «чорної дошки», на виїздах 
з села стояли вартові, які нікого не випускали з села та не впускали в нього; т. 215, а. с. 262–266

— свідок Пархоменко Б. В. показав, що в 1932–1933 роках занесених на «чорну дошку» людей 
карали, позбавляючи їх продуктів харчування. Голодомор відбувався внаслідок державної політики 
радянської влади на чолі з Сталіним Й. Владі було відомо про високу смертність сільського насе-
лення від голоду; т. 149, а. с. 195–199
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У своїх показаннях свідок Куценко С. І. повідомила, що в середині 1932 року її сім’ю було «роз-
куркулено». В сусідньому селі Іванівка деякі селяни виступили проти «активістів», захищаючи своє 
майно, проте їх власність відібрали силою, а самих селян з родинами виселили до Сибіру. Крім 
цього, свідок показала, що організаторами Голодомору в Україні був Сталін, Молотов, Чубар і По-
стишев; т. 28, а. с. 98–104

Про введення владою режиму «чорних дощок» у колгоспах дали показання свідки Пономарен-
ко М. Г., Кудла Д. А., Величко О. А., Величко Н. Д., Шерстюк К. О. та інші. т. 111, а. с. 41–48; 
т. 216, а. с. 180–183

Досудовим слідством встановлено, що в 1932–1933 роках за рішенням органів влади 
на так звані «чорні дошки» в Україні було занесено 735 районів, сіл, хуторів, колгоспів, рад-
госпів, МТС, кущів і артілей, які існували в сучасних межах адміністративно-територіально-
го поділу території областей України:

Т. 65, а. с. 115–142; т. 109, а. с. 86–100; т. 105, а. с. 2–9; т. 120, а. с. 46–50; т. 122, а. с. 190–220; 
т. 140, а. с. 239–250; т. 146, а. с. 223–250, 252; т. 159, а. с. 106; т. 237, а. с. 248–254; т. 210, а. с. 100–
105; т. 212, а. с. 6–65; т. 213, а. с. 43–79, 89, 111–112; т. 237, а. с. 248–254; т. 244, а. с. 107; т. 255, 
а. с. 76–81; т. 256, а. с. 5–32, 40–61; т. 257, а. с. 111–122; т. 284, а. с. 185–187; т. 290, а. с. 138–139; 
т. 301, а. с. 152–153; т. 322, а. с. 194–205

Про функціонування створених більшовицькою владою загороджувальних загонів та 
перешкоджання в отриманні голодуючим населенням України допомоги з-за кордону свід-
чать такі фактичні дані:

— свідок Юрова К. Л. показала, що населення Західної України під час Голодомору зібрало для 
голодуючих два ешелони хліба, але їх не пропускали через кордон, влада говорила, що в Україні не-
має голоду. Ці ешелони впродовж місяця простояли на кордоні. Людей, які намагались прорватись 
через кордон, розстрілювали на місці; т. 67, а. с. 69–72

— свідок Журавель В. Ф. зазначила, що, потрапляючи до м. Києва, люди у великій кількості 
вмирали прямо на вулицях біля будинків. Ховаючись від радянської влади, мешканці Києва їздили 
у м. Воронеж, де на ринках обмінювали речі на хліб, що було заборонено, за це влада суворо карала 
людей; т. 150, а. с. 12–15

— свідок Ночник Н. М. повідомила, що приблизно в травні 1933 року поблизу вул. Якубовсь-
кого міста Фастова Київської області, де поруч проходила залізнична колія, зупинився потяг. Із од-
ного з вагонів військові вигнали близько тридцяти молодих осіб, які були виснажені, дуже голодні, 
деякі з них не могли самостійно пересуватись. Протягом трьох діб всі вони померли, їх трупи зали-
шились лежати обабіч дороги; т. 150, а. с. 77–80

— свідок Адамчук М. П. показала, що в період 1932–1933 років було неможливо виїхати з села 
в інші села, міста чи райони, тому що в селян не було ніяких документів і влада забороняла виїздити 
з села; т. 66, а. с. 112–116

Подібні показання дали свідки Білокінь Ф. Л., Дмитрук В. Г., Балицька П. Н., Шепель Л. Й., 
Пасюк Р. М. Погрібченко та інші; т. 66, а. с. 206–208; т. 126, а. с. 206–210; т. 150, а. с.124–126, 
т. 28, а. с. 71–73, т. 28, а. с. 115, 119; т. 173 а. с. 129–131

— свідок Коломійцева С. В. повідомила, що в період 1932–1933 років влада не випускала се-
лян, які намагались покинути свої села, забираючи у них документи, що посвідчують особу. Навколо 
Києва був створений кордон з воєнізованих загонів, які забороняли людям з інших регіонів прибува-
ти до міста, т. 28, а. с. 110–114
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Про застосування репресій до голодуючого населення України:

— свідок Савенко О. С. зазначила, що люди збирали з поля колоски і їх за це забирали, су-
дили. Полями їздили охоронці і кого ловили, у тих забирали все, що вони назбирали, та проганяли 
людей; т. 67, а. с. 73–76

— свідок Щербак Н. Я., показала, що в 1932–1933 роки вона проживала в м. Обухові Київської 
області. Голодомор був спричинений штучною нестачею продуктів та їх вилученням радянською 
владою в зв’язку з політикою Сталіна, Кагановича, Постишева і керівництва України; т. 28, а. с. 74–
77

Як вбачається з показань свідка Маслюка Г. М., тих, хто перебував при владі, забезпечували 
продуктами харчування. В 1932–1933 роках голод існував тому, що представники радянської вла-
ди насильно примушували людей здавати все зерно та інші продукти харчування. До тих, хто не 
бажав здавати їх добровільно та приховував, приходили з обшуком і вилучали все силоміць; т. 149, 
а. с. 102–106

— свідок Пирх Н. Х. зазначила, що радянська влада на чолі з Й. Сталіним створила всі умови 
для голоду: була проведена колективізація, встановлено великі податки та непомірні плани здачі 
хліба. Податки встановлювалися на утримання худоби, дерев, вони постійно збільшувалися. Зби-
рати колоски на полі було заборонено, за це суворо карали. Її сусіда, який приховав хліб, представ-
ники радянської влади заарештували та ув’язнили. Багатьох українців з села заслали у Сибір за те, 
що вони чинили опір владі; т. 150, а. с. 98–101

— свідок Дашко В. І. показала, що починаючи з осені 1932 року за вказівкою влади до людей, 
що не бажали вступати у колгосп, приходила бригада так званих «активістів», які вилучали в них всі 
продукти харчування. Заможних селян «розкуркулювали», забирали все майно, виселяли з хат. 
У 1932 році священників двох церков, які були в селі, репресували, а будівлі церков розібрали; 
т. 323, а. с. 209–213

Подібні показання дали свідки Дяк П. Д., Мироненко П. А. та інші; т. 28, а. с. 135–138; т. 66, 
а. с. 243–245

— свідок Бащенко Г. Т. показала, що голова колгоспу Лапін видав селянам по 4 кг хліба, 
за що його заарештували; т. 66, а. с. 72–74

— свідок Яненко М. І. дав показання, згідно з якими на території України були створені так 
звані «трійки», які засуджували людей до смертної кари, в тому числі за приховування продуктів. 
До смертної кари масово засуджувалися також українські письменники та посадовці різного рів-
ня; т. 149, а. с. 5–9

— свідок Вінніченко Л. П. повідомила, що її дядька, комуніста, який відмовився виконува-
ти злочинні накази радянської влади — забирати в селян продукти харчування, було засуджено 
та вислано в північні райони СРСР. Представники радянської влади діяли жорстоко по відношенню 
до українців; т. 150, а. с. 94–97

Як показала свідок Суслюк Є. Ф., у сусідніх селах жили євреї, які тримали свої крамниці, 
магазини, вони гарно жили, до них таке насильство, як до українців, не застосовувалось; т. 67, 
а. с. 83–85

— свідок Самарська М. І. розповіла, що за жменю зерна, яке вона взяла, щоб прокорми-
ти матір та сестру, її заарештували і засудили на один рік позбавлення волі та тримали в тюрмі; 
т. 173, а. с. 105–107
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Свідки Шльончик К. І. (т. 323, а. с. 127–131), Коршак Г. К. (т. 323, а. с. 144–147), Ко-
пиш О. О. (т. 2, а. с. 155–158), Голуб К. І. (т. 2, а. с. 166–169), Дубина П. Д. (т. 2, а. с. 170–173), 
Усатий Д. Й. (т. 323, а. с. 174–177), Москаленко В. С. (т. 323, а. с. 190–194), Колесник Д. К. (т. 
323, а. с. 199–203), Набок М. Т. (т. 323, а. с. 204–208), Сакун Г. В. (т. 323, а. с. 274–278), Юрчен-
ко В. П. (т. 323, а. с. 279–282) та інші дали подібні показання.

Про здійснення експорту зерна та іншого збіжжя за кордон під час Голодомору в Україні 
в 1932–1933 роках:

— свідок Шленськова Г. С. показала, що все зерно відвозилось до колгоспу і охоронялось 
солдатами. Воно гнило, а в цей час люди пухли від голоду і помирали просто неба на вулицях 
і в дворах; т. 67, а. с. 51–53

— свідок Вільчинська З. В. показала, що, незважаючи на голод, державне керівництво ви-
конувало експортні зобов’язання; т. 66, а. с. 65–68

— свідок Кощук К. Т. показала, що все зерно звозили в колгосп, потім на станцію і кудись 
вивозили. Не все встигли вивезти, велика кількість зерна згнила, а люди пухли з голоду. Ніякої 
допомоги не надавалось і не надходило ззовні, т. 66, а. с. 213–215

Щодо обізнаності органів комуністичної влади про факти гострої нестачі продоволь-
ства для населення України та про голодування людей:

— свідок Побуковська О. Л. показала, що для виживання люди змушені були харчуватися 
лободою, чечевицею, мерзлою картоплею. Діючі органи влади знали про голод та смертність від 
нього але ні медичної, ні продуктової допомоги людям надано не було. Навпаки, радянська влада 
зробила все для того, щоб залишити українців без їжі; т. 149, а. с. 36–39

— свідок Цопенко Г. Ф. повідомила, що в 1932–1933 роках в селі був страшенний голодо-
мор. Люди вмирали прямо на вулиці, біля будинків, на полі. Вона бачила, як привезли повну під-
воду трупів і скинули їх в яму. Одна жінка була живою і почала вибиратися з ями але ніхто не 
звертав на неї уваги, яму продовжували засипати. В сусідньому домі проживали люди, які поїдали 
людей; т. 150, а. с. 44–47

За даними, що містяться в показаннях свідка Шехтман М. Л., у 1932–1933 роках працювали 
радіо та газети, проте вони не висвічували жодної інформації щодо голоду; т. 149, а. с. 204–207

— свідок Дзененко Л. Ф. показала, що в селі Бурти протягом 1932–1933 років від голоду 
щодня помирало в середньому п’ять і більше осіб, трупи яких на підводі везли на старе кладови-
ще, де їх скидали в ями та закопували по декілька трупів разом. У ті роки в колгоспах була вро-
жайність і було досить продуктів харчування. Голод був створений радянською владою штучно, 
країною тоді керував Й. Сталін; т. 149, а. с. 119–122

Як показала свідок Горбатюк Г. М., продовольча допомога надавалась тільки голові сільсь-
кої ради, а інші селяни самі, як могли, допомагали один одному; т. 67, а. с. 28–30

— свідок Оксенчук А. І. повідомила, що були випадки людоїдства у селі Новаки, сусідка поїла 
своїх дітей, після чого і сама померла.

Люди у той час їздили на дахах вагонів або на платформах у Білорусію і обмінювали там різні 
власні речі на їжу. Батьки відправили її на потязі в Ленінград, в якому та в інших містах СРСР голо-
ду не було. У той час добре жили лише «активісти», комуністи та представники радянської влади, 
бо вони отримували продуктові паї, грошове забезпечення, одяг та взуття; т. 125, а. с. 86–89
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— свідок Роговий О. І. показав, що у постанові Політбюро ЦК КП(б)У «Про посилення хлібо-
заготівлі» від 18 листопада 1932 року вказувалось створювати на місцях бригади з «активістів». Ці 
«активісти» діяли не без користі для себе, конфісковували в жителів села останній їхній печений 
хліб; т. 66, а. с. 175–193

Аналогічні показання дали свідки Мироненко П. А., Савенко О. С., Палій М. П. та інші. 
т. 28, а. с. 135–138; т. 66, а. с. 234–238; т. 67, а. с. 73–76

Про відсутність голоду в суміжних з територією України районах Росії і Білорусі:

— свідок Мозгова Г. І. повідомила, що в 20–30 роках в їх українському селі поселилося багато 
росіян, вони займали керівні посади в селищній адміністрації, партійних та радянських органах. 
У ті роки багато  людей потай ходили в с. Кантеміровку, розташоване в Росії, бо там можна було 
придбати хліба, купити корову, чи вола, якщо хтось мав якісь гроші, тому що в Росії такого голоду 
не було; т. 173, а. с. 132–134

— свідок Потапова М. В. звернула увагу на те, що врожай у 1932 році був добрий але його увесь 
вивезли. Вони з батьком ходили пішки в с. Уразове Білгородської області Росії, де просили мило-
стиню. В Росії такого голоду не було. Там люди взагалі не голодували, їли білий хліб з маслом. В її 
рідному селі під час голодомору померло до половини людей — самі українці; т. 173, а. с. 168–170

Схожі показання надала свідок Палагута Г. В. та інші. т. 173, а. с. 135–137

Про випадки та факти вчинення людоїдства і трупоїдства в період 1932–1933 років:

— свідок Ряба А. А. показала, що в її селі від голоду померло близько чотирьохсот українців, 
трупи яких збирали на підводи та вивозили ховати у загальних ямах на старому сільському кладо-
вищі с. Русанів. Ями закопували лише тоді, коли вони доверху заповнювались трупами померлих 
від голоду людей, ніяких хрестів не ставили; т. 150, а. с. 5–7

— свідок Безжон Л. Г. зазначила, що трупи померлих від голоду закопували у загальних ямах; 
т. 150, а. с. 8–11

— свідок Савчук І. П. повідомив, що в Києві на Байковому кладовищі в 1932–1933 роках був 
пустир, на якому в загальних ямах ховали померлих від голоду, захоронення були масові; т. 150, 
а. с.81–82

— свідок Карлович М. Н. показала, що вони з братом ходили селом і жебракували, але їм ніхто 
нічого не давав, бо був голод. Під час голоду 1932–1933 років померло семеро дітей з її родини. 
Вони їли все що знаходили — траву, кору дерев. В селі люди пухли і помирали з голоду; т. 216, 
а. с. 106–108

— свідок Лісовенко М. М. стверджував, що для Сталіна Й. В. Україна була об’єктом переслі-
дування; т. 287, а. с. 167–170

— свідок Лапчинська Н. В. показала, що прийнята 7 серпня 1932 року в розпал збирання вро-
жаю постанова ЦВК і РНК СРСР, текст якої було підготовлено за безпосередньої участі Сталіна під 
впливом ситуації в Україні, стала основною юридичною підставою для винесення судами вироків. 
Охоплене голодом, масовими захворюваннями і зростаючою смертністю, українське село планува-
ли позбавити хліба, т. 287, а. с. 121–135

Про масову смертність від голоду та похідних від нього:

— свідок Кравченко Ф. П. показала, що в 1933 році в її селі загинуло близько шестиста чо-
ловік; т. 173, а. с. 171–173
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— свідок Бермас Т. І. показала, що в її рідному селі Березки розташоване місце масового по-
ховання жертв Голодомору 1932–1933 рр. — близько двохсот жителів села; т. 217, а. с. 50–53

— свідок Середик О. П. повідомила, що в 1932 році її родину «розкуркулили». Сталін, Моло-
тов, Каганович, Постишев, Косіор та Чубар створили умови, за яких у період 1932–1933 років в селі 
померло близько 800 українців. Внаслідок цього серед мешканців села Іванівка були випадки лю-
доїдства, т. 28, а. с. 48–54

Аналогічні свідчення щодо примусового вилучення продуктів харчування, смертності від голо-
ду, вживання в їжу сурогатів дали свідки Сипати Н. Т.; Кулак О. К., Насон В. С., Соболь К. Я., 
Крюкова К. Я., Шабовти Є. А., Лук’яненко І. А., Малашенко В. В., Котляр І. А., Житник М. Г., 
Савенчук Г. І., Піуп О. Ю., Малець Г. О., Карпенко Г. М., Івашко Г. Д., Нікитенко А. І., Остро-
вецький М. Т., Борець Т. П., Ординська Г. М. та інші. т. 323, а. с. 1–5, 6–12, 13–18, 20–21, 22–
26, 29–33, 39–43, 47–51, 52–56, 57–61, 62–66, 67–69, 70–74, 75–79, 84–86, 87–89, 90–94, 95–98, 
т. 28, а. с. 55–61

Таким чином, за свідченнями очевидців, представниками більшовицької влади на місцях на лю-
дей накладалися зобов’язання виконувати непомірні плани хлібозаготівлі, за невиконання яких за-
проваджувалися «натуральні штрафи», обмежувалось вільне пересування селян за межі України 
з метою пошуку продовольства.

Водночас у період 1932–1933 років озброєні загони, бригади та «активісти» під керівництвом 
уповноважених від органів комуністичної партії, голів сільрад у всіх областях України постійно про-
водили в селах обшуки за місцем проживання людей: в їх помешканнях та інших приміщеннях і при-
садибних земельних ділянках, під час яких забирали все знайдене зерно, насіння, майно, одяг, 
реманент, жорна, повністю вилучали продукти харчування, готову їжу тощо.

При цьому щодо мирного українського цивільного населення в селах масово застосовувалось 
насилля: побиття, репресії, арешти, блокування військами сіл, селищ і, навіть, адміністративних 
районів, занесених на «чорну дошку», а також кордонів України для недопущення виїзду населення 
за межі цих територій. Внаслідок цього люди були позбавлені доступу до продуктів харчування. 
У такий спосіб більшовицька влада вчиняла їх вбивство голодом.

Поряд з цим систематичні та жорстокі репресивні заходи вживалися також до партійних і ра-
дянських керівників усіх рівнів, які висловлювали свою незгоду з встановленими планами хлібоза-
готівлі і прагнули допомогти голодуючим українським селянам шляхом надання їм продуктів хар-
чування з колгоспних фондів.

Крім цього, вина Сталіна (Джугашвілі) Й. В. в організації вчинення злочину геноциду під-
тверджується речовими доказами:

архівними документами: повідомленням Хатаєвича М. М. ЦК ВКП(б) від 12.03.1933 року 
про важке становище з продовольством і смертність від голоду в Дніпропетровській області (т. 8, 
а. с. 341–344); директивним листом від 7 грудня 1932 року № П 4731 з письмовою вказівкою Се-
кретаря ЦК ВКП(б) Сталіна Й. В. про проведення репресій і призначення кримінального покарання 
керівникам Оріховського району Дніпропетровської області у виді позбавлення волі на строк від 
п’яти до десяти років та інше (т. 17, а. с. 285; т. 19, а. с. 30); телеграмою від 1 січня 1933 року Гене-
ральному секретарю ЦК КП (б) Косіору С. В. із вказівкою про виконання постанови ЦК ВКП(б) «Про 
хлібозаготівлі в Україні» (т. 7, а. с. 164); доповідною запискою Донецького обкому КП(б)У ЦК ВКП(б) 
і ЦК КП(б)У від 18.05.1933 року про стан весняної сівби в області і про продовольчі труднощі у Ста-
робельському районі (т. 9, а. с. 250–253) та іншими зазначеними вище документами (т. 7, а. с. 164, 
167, 171–174, 206–207; т. 9, а. с. 149–150, 151–152, 153–154; т. 13, а. с. 23–27; т. 32, а. с. 111; 
т. 288, а. с. 125).
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Вина Молотова (Скрябіна) В. М. в організації вчинення злочину геноциду підтверджуєть-
ся речовими доказами:

архівними документами: постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 30.10.1932 року «Про заходи 
посилення хлібозаготівлі», прийнятою за участю Молотова В. В. (т. 256, а. с. 147–154); постановою 
ЦК ВКП(б) та РНК Союзу РСР від 14.12.1932 року (т. 9, а. с. 23–27); телеграмою ЦК ВКП(б) і РНК 
СРСР до ЦК КП(б)У і РНК УСРР від 21.06.1933 року за підписами Сталіна і Молотова, в якій міститься 
категорична вимога про обов’язкове виконання плану річних зернопоставок державі всіма колго-
спами, радгоспами та одноосібниками України (т. 7, а. с. 206–207); телеграмою ЦК ВКП(б) i РНК 
СРСР ЦК КП(б)У i РНК УСРР за підписами Сталіна Й. В. та Молотова В. М. від 09.04.1932 року «Про 
хід маслозаготівлі та експорт масла», яка містить у собі вимогу виконання плану маслозаготівлі для 
забезпечення експорту (т. 7, а. с. 215); телеграмою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК 
УСРР за підписами Молотова В. М. і Кагановича Л. М. з вказівками посилити темпи хлібозаготівлі 
(т. 7, а. с. 305–306); телеграмою Молотова від 21.11.1932 року до обкомів КП(б)У про активіза-
цію хлібозаготівельної кампанії (т. 7, а. с. 320–323) та іншими вищевказаними документами (т. 7, 
а. с. 171–174, 175–179, 200; т. 14, а. с. 184–186; т. 11, а. с. 52–54; т. 98, а. с. 86; т. 13, а. с. 22–27; 
т. 288, а. с. 125; т. 32, а. с. 111; т. 9, а. с. 151–152, 153–154).

Вина Кагановича Л. М. в організації вчинення злочину геноциду підтверджується речо-
вими доказами:

архівними документами: телеграмою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР за підписом Кагановича Л. М. 
і Молотова В. М. до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про посилення темпів хлібозаготівлі (т. 7, а. с. 305–306); 
листом Павлоградського райкому партії від 30.03.1933 року до Дніпропетровського обкому КП(б)
У про голод та людоїдство в с. Межиріччя (т. 8, а. с. 348–351); постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 
29.12.1932 року «Про розповсюдження на Дніпропетровську область заходів, прийнятих по відно-
шенню до Одеської області», прийнятою за участю Л. М. Кагановича щодо застосування репресій, 
виселення за межі України, заслання в концтабір виключених з партії осіб (т. 9 а. с. 63); постановою 
Політбюро ЦК КП(б)У «Питання хлібозаготівлі» від 29.12.1932 року, прийнятою за участю Л. М. Ка-
гановича, якою партійні організації та органи влади на місцях зобов’язані були вивезти в рахунок 
плану хлібозаготівлі все наявне в колгоспах зерно, в тому числі і насіннєві фонди (т. 9, а. с. 64, 67) 
та іншими документами (т. 7, а. с. 303–304; т. 9, а. с. 63–67, 153–154)

Вина Постишева П. П. в організації вчинення злочину геноциду підтверджується речо-
вими доказами:

архівними документами: телеграмою до обкому КП(б)У від 08.12.1933 року за підписом Пости-
шева П. П. про перебіг заготівлі буряків та попередження про судову відповідальність керівного скла-
ду за незабезпечення вивозу буряків з полів до кінця декади (т. 322, а. с.11–13); копією телеграми ЦК 
ВКП(б) ЦК КП(б)У від 18.09.1932 року за підписом Постишева, в якій від ЦК КП(б)У вимагалося повне 
виконання експортного плану четвертого кварталу 1932 року (т. 9, а. с. 111–113); листом начальника 
УХНУ УСРР Асаткіна від 22.04.1935 року «Про стан обліку населення в УСРР», в якому повідомляється 
про різке збільшення смертності в Україні в 1932–1933 роках (т. 9, а. с. 268–270); доповідною запис-
кою ЦКК КП(б)У до ЦК КП(б)У від 16.08.1933 року про стан громадського харчування та хлібоздачі 
в колгоспах Київській області (т. 8, а. с. 97–104); листом Київського обласного відділу ДПУ голові 
ДПУ УСРР від 12.03.1933 року про важке становище з продовольством і посилення смертності у ряді 
 районів області (т. 8, а. с. 220–226); повідомленням ДПУ УСРР ЦК КП(б)У від 14.03.1933 року про 
важке становище з продовольством в с. Шапарське Новопсковського району Донецької області (т. 8, 
а. с. 227) та іншими вищевказаними документами (т. 98, а. с. 55, 106–107, 188; т. 9, а. с. 63–67).

Вина Косіора С. В. в організації вчинення злочину геноциду підтверджується речовими 
доказами:

архівними документами: запискою по прямому проводу ЦК КП(б)У до Чернігівського обкому 
КП(б)У за підписом секретаря ЦК КП(б)У Косіора С. В. щодо надання дозволу на застосування судо-
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вих заходів до саботажників (т. 317, а. с. 84–86); витягом з протоколу № 90 засідання Політбюро ЦК 
КП(б)У від 11 грудня 1932 року «Про організацію хлібозаготівлі в одноосібному секторі», надісланим 
за підписом Косіора С. В. усім обкомам КП(б)У (т. 256, а. с. 131–134); телеграмою ЦК КП(б)У від 
05.01.1933 року, надісланою за підписом Косіора С. В. обласним оргбюро КП(б)У, яка стосується 
умов прийняття до колгоспів одноосібників (т. 317, а. с. 226); постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 
09.08.1932 року «Про заходи боротьби зі спекуляцією хлібом», надісланою за підписом секретаря 
ЦК КП(б)У Косіора С. В. секретарям обласних оргбюро КП(б)У для забезпечення заходів з усунення 
перекупщиків зерна та муки, притягнення до судової відповідальності одноосібників, які торгують 
хлібом на базарах (т. 318, а. с. 239–241) та іншими документами (т. 7, а. с. 61, 65–66, 67–71, 72–73, 
74–75, 76–78, 79, 80–89, 94–95, 111, 170, 183–186, 189–191, 188, 202–203, 205, 243–254, 278–285, 
345–346, 351, 381–383; т. 9, а. с. 62; т. 32, а. с. 109; т. 98, а. с. 55; т. 135, а. с. 76–78; т. 12, а. с. 261; 
т. 256, а. с. 131–134, 136).

Вина Чубаря В. Я. в організації вчинення злочину геноциду підтверджуються речовими 
доказами:

архівними документами: запискою ЦК КП(б)У і РНК УСРР обкому КП(б)У та облвиконкому від 
06.12.1933 року про відрядження відповідальних працівників у занесені на «чорну дошку» села для 
нещадної боротьби з саботажниками, куркулями та іншими антирадянськими елементами, підпи-
саною Секретарем ЦК КП(б)У Косіором С. В. і Головою РНК УСРР Чубарем В. Я. (т. 321, а. с. 10–12), 
та іншими вищевказаними документами (т. 7, а. с. 111, 188; т. 12, а. с. 261; т. 9, а. с. 74–76, 163–165; 
т. 14, а. с. 233–234, 235–236, 237; т. 15, а. с. 14–19; т. 256, а. с. 131–134, 136).

Вина Хатаєвича М. М. в організації вчинення злочину геноциду підтверджується речо-
вими доказами:

архівними документами: директивою ЦК КП(б)У та РНК УСРР партійним і радянським ор-
ганам від 02.01.1933 року за підписом Хатаєвича М. М. і Чубаря В. Я. про добровільну видачу 
колгоспниками та одноосібниками прихованого ними хліба (т. 7, а. с. 165); директивним листом 
ЦК КП(б)У від 23.10.1932 року за підписом Хатаєвича М. М., направленим всім обкомам, міськ-
парткомам та райпарткомам КП(б)У з вказівками прийняти заходи до посилення надходжень хлі-
ба від одноосібників, шляхом застосування до них безумовних стягнень та інших засобів впли-
ву (т. 7, а. с. 180–181); директивою ЦК КП(б)У та РНК УСРР на виконання директиви ЦК ВКП(б) 
і РНК СРСР від 23.01.1933 року у зв’язку з масовим виїздом селян за межі України за підписом 
Хатаєвича М. М. та Чубаря В. Я., про заборону виїзду селянам з місць свого постійного пере-
бування (т. 9, а. с. 163–165); доповідною запискою Павлоградського райкому партії Дніпропе-
тровському обкому КП(б)У від 20.04.1933 року, що підтверджує обізнаність влади про тяжке ста-
новище в районі (т. 8 а. с. 283–287); листом секретаря Дніпропетровського обкому партії Ха-
таєвича М.М. ЦК ВКП(б) від 04.03.1933 року, який підтверджує факт інформування Сталіна Й. В. 
про важке становище з продовольством, про опухання та голодну смерть людей в УСРР (т. 8, 
а. с. 330–337); листом Мелітопольського райкому партії від 11.03.1933 року до Дніпропетровсь-
кого обкому КП(б)У про погіршення продовольчого становища в районі (т. 8, а. с. 338–340); пові-
домленням Дніпропетровського обкому партії ЦК КП(б)У від 12.03.1933 року, яке вказує на поін-
формованість влади про важке становище з продовольством і стан смертності людей від голоду 
в області (т. 8, а. с. 341–344); спецдонесенням транспортного відділу ДПУ Катерининської заліз-
ниці від 12.03.1933 року Дніпропетровському обкому КП(б)У, що свідчить про факти смертей від 
голоду на залізничних вокзалах (т. 8, а. с. 345–347) та іншими вищевказаними документами (т. 9, 
а. с. 74–76; т. 9, а. с. 163–165).

Про спрямованість злочину геноциду саме проти частини української національної гру-
пи свідчить і такий факт. Відповідно до рішення Політбюро ЦК ВКП(б) і РНК СРСР на місце ви-
морених голодом українців в Одеську, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області України 
була організовано переселення людей з Росії та Білорусії, тобто здійснювалась спланована заміна 
етнічного складу сільського населення в Україні.
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Так, згідно з листом заступника завідуючого Донецьким обласним земельним управлінням 
Максимова до НКЗС УСРР про переселення мешканців Іванівської області (Росія) на Старобільщи-
ну від 13 жовтня 1933 року пропонувалося затвердити розподіл переселенців у кількості 3500 сімей 
колгоспників між чотирнадцятьма районами Старобільської групи, які за своїм положенням потре-
бують негайного доприселення. т. 14, а. с. 45–46

Відповідно до постанови Політбюро ЦК КП(б)У від 11 вересня 1933 року «Про доприселення 
в степові райони» визначено кількість у 22 000 родин переселенців з північних областей Украї-
ни та порядок їх переміщення до Дніпропетровської, Одеської і Донецької областей у 4 кварталі 
1933 року. Постановою РНК СРСР від 31 серпня 1933 року Всесоюзному переселенському комітету 
доручено до початку 1934 року організувати переселення в степові райони України 15–20 тисяч 
родин. т. 7, а. с 363–366

Постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 23 вересня 1933 року «Про заходи по доприселенню 
в степові райони» прийнято рішення про утворення при облвиконкомах спеціальних комісій для 
вирішення всіх питань, пов’язаних з переселенням. т. 1, а. с. 361–362

Масова загибель людей в Україні в 1932–1933 роках внаслідок настання смерті від голо-
ду, виснаження, недоїдання та похідних від них хвороб підтверджується висновками судо-
во-медичних експертиз, проведених за архівними документами щодо реєстрації смертей:

у Вінницькій області (т. 91, а. с. 10–135, 137–207, 209–255; т. 92, а. с. 1–85, 87–204, 206–268; 
т. 93, а. с. 2–96, 98–222, 224–259; т. 94. а. с. 1–242; т. 95 а. с. 2–251, т. 96, а. с. 1–230);

у Дніпропетровській області (т. 103, а. с. 134–139);

у Донецькій області (т. 117, а. с. 320–331);

у Житомирській області (т. 133, а. с. 11–329);

у Запорізькій області (т. 140, а. с. 288–301);

у м. Києві та Київській області (т. 155, а. с. 10–109, 118–180);

у Кіровоградській області (т. 162, а. с. 17–150);

у Луганській області (т. 174, а. с. 159–163);

у Миколаївській області (т. 227, а. с. 199–203);

у Одеській області (т. 24, а. с. 303–316);

у Полтавській області (т. 254, а. с. 229–327);

у Сумській області (т. 261, а. с. 126–128);

у м. Харкові та області (т. 282, а. с. 67–241, т. 283, а. с. 8–148);

у Херсонській області (т. 290, а. с. 134–136);

у Хмельницькій області (т. 300, а. с. 163–266);

у Черкаській області (т. 316, а. с. 297–302);

у Чернігівській області (т. 325, а. с. 213–236).
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Відповідно до Висновку судово-медичної експертизи від 26 жовтня 2009 року № 550 
харчування є одним з важливих джерел підтримки життєдіяльності організму людини. Існування 
людини буз харчування (їжі) можливе протягом деякого часу.

Орієнтовна тривалість голодування людини (при умові вживання води) понад вісім тижнів може 
призвести до смерті. Голодування людини, особливо тривале, призводить до виникнення алімен-
тарно обумовлених (пов’язаних з харчуванням) хвороб: гіповітамінозів, гіпомікроаліментозів, дис-
трофій тощо, які в кінцевому результаті призводять до смерті людини.

Смерть людини за умов голодування обумовлена дефіцитом чи відсутністю в раціонах людей 
основних нутрієнтів (поживних речовин): білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, за ра-
хунок порушення метаболізму в організмі.

Несвоєчасне надання медичної допомоги голодуючим з метою виведення з стану голодування 
призводить, як правило, до функціональних та органічних порушень у їх організмі, внаслідок яких 
можливе обмеження життєдіяльності з наступним летальним кінцем, т. 330, а. с. 113–116

За матеріалами кримінальної справи вина Сталіна, Молотова, Кагановича та інших 
зазначених вище осіб в організації та вчиненні геноциду в Україні в 1932–1933 роках під-
тверджується також речовими доказами — архівними документами, які свідчать про вико-
нання на місцях рішень вищого керівництва більшовицької партії:

Цілком таємним протоколом засідання Бюро Обкому КП(б)У в Київській області від 18 листопа-
да 1932 року № 21 «Про хід виконання плану м’ясозаготівлі», за яким уповноважені та бригадири 
хлібозаготівлі в районах протягом 48 годин повинні прослідкувати за доведенням до кожного села 
остаточних планів здачі м’яса та зобов’язань — до кожного господарства; т. 144, а. с. 222–224

Постановою Президії Київського обласного виконавчого комітету від 16 лютого 1933 року «Про 
перебіг м’ясозаготівлі в області», в якій констатовано незадовільний стан м’ясозаготівлі в 1 квар-
талі 1933 року, що на 13 лютого 1933 року становить 29,2%, зокрема в секторах: радгоспами —  
9,4%, колгоспними фермами — 2,3%, одноосібниками — 32,7%, колгоспниками — 27,9%. Із засто-
суванням санкцій, штрафів, безумовного вилучення м’яса тощо вирішено вилучити м’ясо за твер-
дими завданнями в трьохденний термін; т. 146, а. с. 42–43

Постановою Бюро Київського обкому КП(б)У від 28 липня 1933 року, в якій містяться звіти 
про хід хлібозаготівлі та реалізації постанови обкому від 19.06.1933 р. по Бородянському району 
і про неприпустимі випадки зрізання колосків у районі та про посилення заходів безпеки; т. 144, 
а. с. 156–157

Постановою Президії Київського обласного виконавчого комітету від 7 січня 1933 року «Про хлі-
бозаготівлі на січень місяць 1933 року», якою зобов’язано райвиконкоми повести рішучу боротьбу 
з виробництвом та торгівлею борошном жорно-ручного перемолу, застосовуючи такі заходи, як 
вилучення всіх жорен, хатніх млинів та притягуючи до карної відповідальності винних у таємному 
перемелюванні зерна; т. 146, а. с. 60

Копією постанови комісії при Київському обласному виконавчому комітеті від 21 грудня 
1932 року «Про вивозку хліба з глибинних пунктів», в якій йдеться про необхідність забезпечення 
безперебійного вивезення хліба з глибинок на місцях; т. 146, а. с. 61

Копією постанови Президії Київського обласного виконавчого комітету з 16 грудня 1932 року 
«Про перебіг хлібозаготівлі в області», якою ухвалено застосовування репресій, що передбачені 
інструкціями РНК УСРР про організацію хлібозаготівлі. Обласній прокуратурі вказано забезпечити 
негайний розгляд судових справ, а райвиконкомам провести рішучу боротьбу з людьми, які мололи 
зерна на млинах, не включених до діючої мережі, на ручних жорнах тощо; т. 146, а. с. 62–63
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Таємним циркуляром Головного управління РК міліції УСРР від 22 вересня 1932 р. № 168/76 
«Про посилення боротьби органів РК міліції з особами, що порушують постанову Уряду про за-
борону продажу хліба нового врожаю до 15 січня 1933 р.», яким заборонявся продаж зерна до 
15.01.1933 р., що позбавляло селян можливості придбати необхідний для виживання хліб; т. 98, 
а. с. 72

Запискою № 029933 за підписом Генерального секретаря ЦК КП(б)У Косіора С. В., переданою 
по прямому проводу через представника ДПУ секретарям обкомів, щодо необхідності збільшення 
кількості репресій, порушення кримінальних справ відносно осіб, які приховують хліб і зривають 
заготівлі, та швидкого виконання вироків у таких справах; т. 98, а. с. 87–88

Зведенням Чернігівського облоргбюро КП(б)У до ЦК КП(б)У від 17.01.1933 року, підписаним 
секретарем облоргбюро Маркітаном, про виконання плану хлібозаготівлі одноосібниками за раху-
нок виключно прихованого хліба; т. 317, а. с. 31

Актом від 18 лютого 1933 року про вилучення головою Широківської сільради у колгоспника 
Панасенка П. І. «прихованого хліба» та інших продуктів харчування: картоплі, пшениці, кукурудзи, 
проса, борошна, горіха, соняшнику, в загальній кількості 8,27 центнерів; т. 98, а. с. 198

Актом від 23 березня 1933 року про вилучення головою Ново-Миколаївської селищної ради та 
уповноваженим райпарткому прихованого хліба і продуктів харчування (квасолі, картоплі, кукуруд-
зи) у громадян Воб’яченка К. і Воб’яченка М.; т. 98, а. с. 198

Постановою Політбюро ЦК КП(б)У та Президії ЦКК «Про Драбівську справу» від 7 травня 
1932 року, якою підтверджено рішення Київського облбюро КП(б)У про розпуск Драбівського бюро 
райпарткому, передбачені арешти колишніх керівних працівників цього району, проведення чистки 
районного радянського апарату тощо; т. 7, а. с. 338–340

Постановою Бюро Миколаївського міського комітету КП(б)У від 23 грудня 1932 року щодо вилу-
чення натуральних фондів у колгоспах, у тому числі насіннєвих; т. 212, а. с. 53–55

Постановою Одеського обласного виконавчого комітету від 31 грудня 1932 р. «Про ув’язнення 
в концтабір колишніх членів КП(б)У», згідно з якою ухвалено рішення про заключення в концтабір на 
різні строки «за саботаж хлібозаготівлі та зраду інтересам партії» колишніх членів партії Одеської 
парторганізації, виключених постановою обкому від 30 грудня в кількості 50 чоловік; т. 212, а. с. 93

Постановою Бюро міськпарткому «Про заходи щодо посилення хлібозаготівлі у Миколаївсько-
му приміському районі» від 23 листопада 1932 року, згідно з якою заборонялось витрачати будь-які 
натуральні фонди в колгоспах; т. 214, а. с. 141–142

Телеграмою Чернігівського облоргбюро КП(б)У ЦК КП(б)У від 23 січня 1933 року за підписом 
секретаря облоргбюро Маркітана «Про застосування репресивних заходів для виконання хлібоза-
готівлі», в якій вказано про посилення темпів хлібозаготівлі шляхом застосування заходів репре-
сивного характеру в Бобровицькому, Буринському, Варвинському, Бубновському, Недригайлівсь-
кому, Прилуцькому та Роменському районах Чернігівської області; т. 317, а. с. 49

Листом прокурора Найвищого суду від 20 липня 1933 року № 1325/т про притягнення до 
кримінальної відповідальності колгоспників та одноосібників за зрізання колосків на своїх власних 
городах; т. 98, а. с. 172

Листом прокурора Дніпропетровської області, т. в. о. голови облсуду та т. в. о. завідуючого 
Оргінстром від 12 липня 1933 року № 261–135–263, адресованому всім прокурорам та суддям 
Дніпропетровської області про вчасне застосування репресій; т. 98, а. с. 173–176
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Актами від 15 і 18 січня 1933 року про вилучення всього майна в Макара Яблукова та Федора 
Багона за невиконання плану контрактації і приховування під піччю хліба і картоплі та іншими доку-
ментами; т. 98, а. с.178, 179

Скаргою жителя с. Хотова Київської приміської смуги Мироненка В. Я. до ВУЦВК від 30 липня 
1932 року про примусове усуспільнення колгоспом його власної худоби, т. 146, а. с. 118–119

Листом голови міськради № 886 до всіх сільрад району щодо посилення роботи з хлібозаготівлі 
серед одноосібників, негайного застосування репресій до колгоспів, занесених на «чорну дошку»; 
т. 98, а. с.181

Актом від 23 березня 1932 року комісії Ново-Олександрівської сільради про вилучення та «повну 
реалізацію» майна гр. Шевченка П. О. за невиконання плану хлібозаготівлі; т. 98, а. с.182

Пам’яткою за 1932 рік партпрацівникам, які виїжджають в села приміської смуги з метою прове-
дення перевірок ходу поточних господарсько-політичних кампаній; т. 147, а. с. 89–90

Оперативним зведенням начальника оперативної трійки начальнику Миколаївського окружно-
го відділу ДПУ про надання дозволу на арешт і вислання родин, які підлягають «розкуркулюванню», 
та виселення населення у сільрадах Варварівського району; т. 212, а. с. 81–83

Постановою від 9 лютого 1932 року IV сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комі-
тету ХІІ скликання «Про утворення обласних виконавчих комітетів на території УСРР» згідно з якою 
було утворено п’ять областей, а саме: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську, 
з адміністративно-територіальними одиницями, що увійшли до їх складу, та адміністративно-те-
риторіальними одиницями Донбасу, безпосередньо підпорядкованих центру; т. 11, а. с. 276–282

Наказом ОДПУ від 2 квітня 1932 року № 290т (м. Москва) «О выделении работников по линии 
ЭКО в штатах райотделений и упразднении экономуполномоченных», згідно з яким навесні 1932 
року посилена увага органів радянської влади до економічної сфери й сільського господарства, зо-
крема органів ОДП. Впроваджувались нові штатні одиниці в райвідділах ДПУ, які мали здійснювати 
свою роботу в певних галузях народного господарства через зростання промислових підприємств 
місцевого і союзного значення. При розгортанні мережі радгоспів і МТС у всіх районних відділах 
були виділені окремі уповноважені з економічної роботи; т. 26, а. с. 114–117

Наказом ОДПУ № 0017 від 25 січня 1933 року (м. Москва) «Об организации Политотделов 
в МТС, совхозах и учреждения в них должности замначполитотдела по работе с ОГПУ». За цим 
наказом органами ОДПУ на виконання рішення ЦК ВКП(б) організовувалися політичні відділи при 
кожному МТС, колгоспі та радгоспі, яким було поставлено завдання здійснювати безпосередню 
боротьбу з контрреволюційними проявами на всій території колгоспів, які обслуговуються МТС, 
а також радгоспів; т. 26, а. с. 44

Листом секретаря Одеського обкому КП(б)У секретарю Миколаївського міськпарткому від 27 
березня 1933 року про заходи щодо розгортання боротьби з децентралізацією хлібозаготівлі все-
редині районів, а також створення трійок у складі секретаря райпарткому, голови райвиконкому 
і уповноваженого ДПУ; т. 212, а. с. 84–85

Резолюцією бюро Миколаївського міського комітету КП(б)У від 4 серпня 1932 року про притяг-
нення до відповідальності керівників с. Балабанівка Миколаївського району за зрив плану хлібоза-
готівлі; т. 212, а. с. 100–101

Циркуляром ДПУ УСРР № 164/СПО від 19 червня 1933 року «О чекистском обслуживании кол-
хозов», який спрямовано усім начальникам облвідділів, начальникам міськрайвідділів, райуповно-
важеним ДПУ і замначполітвідділів МТС по ДПУ з роз’ясненням положень директиви з організації 
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агентурної сітки в колгоспах та МТС, що їх обслуговують, на підставі розробленого плану; т. 26, 
а. с. 105

Циркуляром ДПУ УСРР № 308/СПО від 5 грудня 1933 року (м. Харків) «Об обслуживании весен-
него сева», спрямованим усім начальникам обласних відділів, прикордонних загонів, ДТО, міських 
районних відділів, райуповноваженим ДПУ УРСР, заступникам начальників політвідділів МТС і рад-
госпів, від яких вимагалося посилити агентурну роботу, створити агентурний апарат для проник-
нення в контрреволюційне підпілля і виявити плани і наміри організованої контрреволюції; т. 26, 
а. с. 107–112

Наказом ОДПУ № 1138/с від 8 грудня 1932 року (м. Москва) «Об агентурно-оперативной рабо-
те в деревне», в якому зазначено, що так званий контрреволюційний елемент обрав організацію 
саботажу хлібозаготівлі як основну форму боротьби з більшовицькою владою та наголошено про 
необхідність активізації агентурної роботи на селі; т. 26, а. с. 38–41

Наказом ОДПУ № 0022 від 29 січня 1933 року (м. Москва) «Об усилении агентурно-оперативной 
работы по контреволюционным элементам города, связанным с деревней» та іншими документа-
ми; т. 26, а. с. 45

Для забезпечення виконання злочинних намірів вчинення геноциду владою вживалися заходи 
щодо створення партійного активу на місцях. Так, постановою секретаріату Миколаївського міськ-
парткому від 3 травня 1933 року передбачалося затвердження норм для забезпечення керівних 
органів села, починаючи з травня до 15 липня 1933 року. Даною постановою встановлено норми 
забезпечення продуктами харчування керівного складу села; т. 212, а. с. 143

Листом Матвєєву А. О. від брата від 20 березня 1932 року, в якому повідомляється про про-
тизаконні дії місцевої влади щодо бідняцьких господарств на селі та працівників у місті: непомірні 
податки, вилучення одягу, арешт за несплату податків; т. 212, а. с. 117–120

Заявою Гавриленко С. П. до відділу заготівлі Миколаївської міськради від 7 січня 1933 року про 
повернення неповнолітнім дітям-сиротам зерна, відібраного у нього бригадою Богоявленської 
сільради під час обшуку; т. 213, а. с. 20

Відомостями про наявність у Березанському зерносховищу заготовленого збіжжя станом 
на 21 вересня 1932 року; т. 148, а. с. 69

Відомостями, які містять дані про кількість збіжжя у зерносховищі «Заготзерно» станції Переяс-
лавська станом на 22 вересня 1932 року; т. 148 а. с. 70

Інформаційним оглядом стану концентрації та виконання Одеською конторою «Експортхліб» 
планів завантаження пароплавів у період з 16 до 21 листопада 1932 року, згідно з яким в 3 портах 
області перебувало 15 хлібних пароплавів, завантажених в Одесі 25 000 тонн зерна, в Миколаєві — 
32 000 тонн, в Херсоні — 12 000 тонн хліба; т. 214, а. с. 43–47

Доповідною запискою керівника групи соціального побуту Київського МКК-РСІ «Заславської» 
до обласного КК-РСІ про збільшення у м. Києві кількості безпритульних дітей (підкидьків), особливо 
віком від 1 до 4-х років. За даними записки, починаючи з січня 1932 року кількість таких дітей щомі-
сячно збільшувалася: у січні їх було 34, в лютому — 98, у березні — 103, в квітні — 144, у травні — 
227, в червні — 223, у липні — 155. Під час обстеження виявлені неприпустимі факти недбайливого 
ставлення до дітей (бруд, скупчення у великій кількості трупів померлих дітей тощо). Майже всі діти 
прибули з районів та області, притік яких збільшувався: у травні — 502, у червні — 1454, у липні — 
852 особи; т. 144, а. с. 99–100
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Постановою Президії колегії Київської МКК від 13 вересня 1932 року «В справі забезпечен-
ня безпритульних дітей в системі «Охматдит», в якій вказано про факти підкидання дітей віком 
до 4-х років та збільшення їх смертності. Зазначено про видачу адміністрацією інституту «Охматди-
ту» розпорядження не ховати трупи померлих дітей по одному, а збирати їх у великій кількості для 
одночасного поховання; т. 144, а. с. 96–98

Постановою Президії Київської міськради ХІ скликання від 3 лютого 1933 р. «Про ліквідацію 
безпритульності», в пунктах 9 і 10 якої відзначено великий наплив дітей з периферії, що становить 
68% від наявної кількості безпритульних; т. 144, а. с. 210–211

Звітом про роботу комісії з боротьби з безпритульністю при Президії Київської міськради 
з 1 вересня до 6 листопада 1932 року, в якому зазначено про виявлення та розміщення 2368 без-
притульних дітей. На вузлових станціях організовано загороджувальні загони для припинення на-
пливу безпритульних залізницею. Згідно з даними ДСІ наплив безпритульних збільшується орієн-
товно на 500 чоловік щомісяця. Карантини-приймальники перевантажені на 200–300%; т. 146, 
а. с. 180–184

Протоколом засідання секретаріату Миколаївського міськкому КП(б)У від 24 квітня 1933 року 
про заборону видавати хліб для громадського харчування у дні, коли колгоспники не виходили на 
роботу в поле. Крім цього, органам суду, ДПУ та міліції на місцях запропоновано притягати до від-
повідальності керівний склад колгоспів за порушення даного рішення; т. 1, а. с. 154

Наказом ДПУ УСРР від 15 січня 1933 року № 15 щодо групових проривів родин у бік Польщі 
та іншими аналогічними наказами, в яких містяться відомості про групове порушення кордону 
на р. Дністер і спроби втечі людей до Польщі (Накази ДПУ від 7 червня 1933 року № 247т і № 248); 
т. 26, а. с. 150–152, 153, 154

Наказом ОДПУ від 14 липня 1932 року № 645/с (м. Москва) «Об увеличении численности Погран-
охраны ПП ОГПУ БССР», згідно з яким кількість Прикордонної охорони ПП ОДПУ БРСР збільшена 
на 3000 осіб. Даний наказ свідчить про те, що вказане рішення було прийняте у зв’язку з постійним 
зростанням кількості випадків незаконного перетинання кордону голодуючим населенням України, 
т. 26, а. с. 120

Злочин геноциду в Україні підтверджується також речовими доказами — документами, 
що свідчать про здійснення експорту збіжжя з країни в 1932–1933 роках:

телеграмою заступника Голови Ради праці і оборони СРСР з Москви в Харків до ЦК КП(б)У 
та «Експортхлібу» в Україні від 27 серпня 1932 року за № 95628, в якій вказувалось, що встановле-
ний Урядом план відвантаження в серпні в порти 190 000 т зерна виконаний лише в обсязі 20 000 т. 
Від партійного керівництва в Україні вимагалося негайно забезпечити відвантаження до кінця міся-
ця, в першу чергу, 30 000 т пшениці, 20 000 т ячменю та 10 000 т жита, про необхідність прискорення 
відвантаження з України на експорт 170 000 т зерна ячменю; т. 7, а. с. 216

Постановою Бюро Миколаївського міськпарткому «Про завантаження експортних хлібних па-
роплавів» від 15 грудня 1933 року, якою встановлені добові норми завезення хліба на елеватор для 
забезпечення завантаження пароплавів в порту до 25 грудня 1933 року. т. 212, а. с. 107

Даними про кораблі, які пройшли через Миколаївський порт у січні-грудні 1932 року, вивозячи 
зерно з України за кордон; т. 211, а. с. 177–184, 186–188

Даними про кораблі, які були завантажені зерном у Миколаївському порту в січні — грудні 
1933 року; т. 211, а. с. 185, 189–196
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Планом вивозу з СССР експортних вантажів у 3-му кварталі 1932 року, згідно з яким встанов-
лено обсяги відвантаження хлібних вантажів та іншого збіжжя з портів міст Херсону і Миколаєва. 
Вказані дані свідчать про експорт хліба у 3 кварталі:

— з Херсонського порту — 90 000 т. Порти призначення: Франція, Італія, Єгипет, Греція;

— з Миколаївського порту — 253 000 т. Порти призначення: Північна Америка, Німеччина, Гол-
ландія; т. 211, а. с. 199

Відомістю про завантаження пшеницею, житом, ячменем, вівсом, кукурудзою та іншими зерно-
вими, а також крупами, всього у кількості 339 312 675 кг, пароплавів у Миколаївському морському 
порту у 1933 році. Завантаження проведено повністю в Миколаєві на 41 пароплав, довантажено 
в інших портах 14 пароплавів, з них 42 іноземних пароплави для Західної Європи, 6 пароплавів для 
Далекого Східного краю, 1 радянський пароплав і 6 радянських пароплавів теж для Західної Євро-
пи; т. 211, а. с. 208–211

Постановою Миколаївського міськпарткому «Про заходи щодо завантаження експортних суден 
хлібом» від 20 листопада 1933 року, згідно з якою вирішено щоденно вести графік завезення на 
елеватор 6 000 т зерна для забезпечення завантаження 5 пароплавів, які чекають на рейді; т. 214, 
а. с. 81

іншими архівними документами.

Боротьба сталінського тоталітарного режиму з «українським національно-визвольним 
рухом» також підтверджується:

речовими доказами: архівними документами — порушеними ДПУ груповими кримінальними 
справами проти «Спілки визволення України» («СВУ», 1929–1930 рр.), «Контрреволюційної шкід-
ницької організації в сільському господарстві України» (1930 р.), «Військово-офіцерської контр-
революційної організації» (1930–1931 рр.), «Українського національного центру» («УНЦ», 1930–
1932 рр.), «Трудової селянської партії» («ТСП», 1931 р.), «Української військової організації» («УВО», 
1932–1933 рр.) та ін.; т. 22, а. с. 121–144

Крім цього, за даними Висновку судово-психологічної експертизи від 17 грудня 
2009 року № 10588, внаслідок створення життєвих умов, що призвели до тривалого голодування 
і позбавлення можливості харчуватися (період 1932–1933 років в Україні), у людей відбувалися змі-
ни психологічного стану, що могло призводити людину до вчинення самогубств, вбивств з метою 
людоїдства та трупоїдства померлих близьких родичів чи інших людей.

Голод є одним із могутніх факторів, що впливає на психіку та усю поведінку людини, відчуття 
голоду та його переживання — єдиний психофізіологічний процес.

У людей внаслідок пережитого ними Голодомору в Україні в 1932–1933 роках міг відбуватися 
злам психіки, оскільки тривале повне голодування викликає занепад сил, виснаження, апатію, де-
моралізує поведінку (призводить до психологічного зламу); т. 330, а. с. 126–130

Згідно з даними, що містяться у Висновку Інституту соціальної та політичної психології 
АПН України від 30 листопада 2009 року № 02–15/409, у період 1932–1933 років велика кількість 
людей в Україні зазнавала значних фізичних і психологічних страждань внаслідок тривалого масо-
вого недоїдання і голоду.

Дії сталінського тоталітарного режиму в період 30-х років двадцятого століття мали ознаки 
політичної технології, вони спричинили злам психіки населення, що проживало на території Украї-
ни; такий психічний злам має віддалені наслідки, такі як психологічна травма для його безпосеред-
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ніх жертв та ознаки трансгенераційної передачі подальшим поколінням (особливості цих психоло-
гічних наслідків та способи їх подолання нащадками в третьому поколінні потребують спеціальних 
досліджень).

Відбувалося депресування і послаблення голодом практично всіх чинників, що детермінують 
поведінку людини (детермінаторів): самозбереження, порогів ризику, репродуктивного статевого 
потягу, релігійних, моральних, естетичних почуттів тощо. т. 330, а. с. 134–152

Підтвердженням умисного створення в Україні в 1932–1933 роках життєвих умов, розрахованих 
на знищення частини української національної групи як такої, є встановлені чисельні факти вчинен-
ня на її території таких асоціальних явищ як людожерство. Це підтверджується речовими доказами 
–1022 кримінальними справами за фактами людоїдства і трупоїдства, вчиненими у різних областях 
України саме у 1932–1933 роках і тільки в цей період, т. 24, а. с. 1–123, 124–246, т. 25, а. с. 106, 153

Смертність людей від голоду в 1932–1933 роках підтверджується:

речовими доказами — Книгами реєстрації актів про смерть у період 1932–1933 років, у кіль-
кості 3186 шт., які збереглися на даний час в Україні, та протоколами їх оглядів, під час про-
ведення яких встановлено факт зростання смертності населення від голоду та похідних від 
нього хвороб у період 1932–1933 років.

В Україні встановлено 857 масових поховань жертв геноциду

т. 68, а. с. 2–78, 82–85, 90–93, 98–101, 104–107, 110–114; т. 102, а. с. 10–19; т. 127, а. с. 3; 
т. 139, а. с. 1–10; т. 151, а. с. 1–5, 7–13, 15–21, 23–28, 30–36, 38–45, 47–52,54–59, 61–65, 67–73, 
75–80, 82–86, 88–92, 94–99, 101–107, 109–114, 116–122, 124–129; т. 162, а. с. 1–12; т. 174, а. с. 8, 
40, 47–49, 58, 92–99, 107, 111–114; т. 217, а. с. 1–159, т. 218, а. с. 1–177; т. 236, а. с. 1–174; т. 237, 
а. с. 259–260; т. 250, а. с. 1–297; т. 251 а. с. 1–257; т. 259, а. с. 1–95; т. 261, а. с. 52–59; т. 272, 
а. с. 1–257; т. 290, а. с. 2, 7–11; т. 299, а. с. 1–209; т. 301, а. с. 2–6; т. 326, а. с. 76–82, 87–93; т. 309, 
а. с. 1–208; т. 310, а. с. 1–240; т. 311, а. с. 1–214; т. 312, а. с. 1–247

Крім цього, досудовим слідством отримано документальні підтвердження подій в УСРР під час 
Голодомору, які засвідчені в доповідях італійських консульств у Харкові, Києві, Одесі, Ленінграді 
й посольства у Москві за 1932–1935 роки. Зокрема, в повідомленні італійського консула у Хар-
кові Сержіо Граденіго Посольству Італії у Москві «Про голод і українське питання» від 31 травня 
1933 року № 474/106 вказано: «Голод і далі шаленіє і нищить людей, і просто неможливо збагнути, 
як може світ залишатися байдужим до такого лиха і як міжнародна преса може спокійно спостеріга-
ти масове вбивство, яке організував радянський уряд. Не має жодного сумніву в тому, що це голод 
штучний і спеціально створений для того, щоб «провчити селян». «Етнографічний матеріал має бути 
переінакшений», — цинічно заявив один високий посадовець у місцевому ДПУ. Шляхом варварсь-
ких реквізицій московський уряд створив не просто нестачу харчів (це було б надто м’яко сказано), 
він створив таку ситуацію, за якої цілком відсутні засоби існування для української сільської місце-
вості, на Кубані й на Середній Волзі», т. 38, а. с. 1–6, 7–132, 133

Підтвердженням вчинення геноциду проти частини української національної групи є також до-
кументи дипломатичних установ Німеччини в період 1932–1934 роки з повідомленнями про дії біль-
шовицького режиму в УСРР та інші архівні документи, т. 39, а. с. 1–296

Згідно з даними Висновку судової комплексної історико-правової експертизи 
від 28 грудня 2009 року, внаслідок цілеспрямованих системних дій вищого керівництва СРСР 
та УСРР в Україні протягом другої половини 1932 року — першої половини 1933 року було вчине-
но злочин, передбачений частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу України. Вищим партій-
но-радянським керівництвом ухвалювались та виконувались рішення, спрямовані на навмисне 
позбавлення жителів сільської місцевості України всіх продуктів харчування і доступу їх до їжі, що 
спричинило масове вбивство голодом представників частини української національної групи як 
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такої, оскільки абсолютну більшість сільської людності складали українці, а абсолютну більшість 
українців становили селяни.

На території Радянської України були навмисно створені життєві умови, розраховані на зни-
щення частини українських селян, як питомої складової української національної групи, що стано-
вить ознаку злочину геноциду, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України, т. 330, 
а. с. 175–251

Таким чином, досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що злочин геноциду 
в Україні в 1932–1933 роках було організовано і вчинено керівниками комуністичної більшовицької 
партії, що входили до складу ЦК ВКП (б) і ЦК КП(б)У, а саме: Сталіним (Джугашвілі) Й. В., Молото-
вим (Скрябіним) В. М., Кагановичем Л. М., Постишевим П. П., Косіором С. В., Чубарем В. Я. і Ха-
таєвичем М. М.

На підставі викладеного, враховуючи, що злочин геноциду організовано і вчинено Сталі-
ним Й. В., Молотовим В. М., Кагановичем Л. М., Косіором С. В., Чубарем В. Я., Постишевим П. П., 
Хатаєвичем М. М., які є померлими, і тому притягнути їх до кримінальної відповідальності немож-
ливо, а провадження розслідування у кримінальній справі було необхідним для встановлення всіх 
обставин вчиненого злочину, керуючись ст. ст. 1 і 2 Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про 
запобігання злочину геноциду та покарання за нього», ст. 7 Європейської Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, Конвенцією ООН «Про незасто-
сування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства» від 26 листопада 1968 року, 
ст. 62 Конституції України, п. 8 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 34, ст. 130 Кримінально-процесуального ко-
дексу України, орган досудового слідства, узгодивши своє рішення з Генеральною прокуратурою 
України, направив кримінальну справу на розгляд Апеляційного суду міста Києва згідно з чинним 
кримінально-процесуальним законодавством.

Заслухавши доповідь прокурора Доценко О. М., яка вважає за необхідне закрити 
кримінальну справу на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України в зв’язку зі смертю Сталіна (Джу-
гашвілі) Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Постишева П. П., Косіора С. В., 
Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М., що, як зазначено у висновку органу досудового слідства, 
вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 442 КК України, перевіривши матеріали справи, 
викладені в постанові органу досудового слідства від 29 грудня 2009 року фактичні обста-
вини організації та вчинення впродовж 1932–1933 років злочину геноциду проти частини 
української національної групи апеляційний суд констатує наступне

Приводами та підставами до порушення кримінальної справи за фактом вчинення геноциду 
в Україні в 1932–1933 роках стали Звернення народних депутатів України Омельченка Г. О., Чор-
новоленка О. В., голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Лук’яненка Л. Г., голови това-
риства «Меморіал» ім. В. Стуса Круцика Р. М., голови Українського інституту національної пам’яті 
Юхновського І. Р. і Заяви громадян України Глуховської А. Н., Носенка А. П., Васильєвої Г. М., 
Соломки В. Т., Манька М. Є., Метли П. А. та Красовської Г. К., в яких містяться повідомлення про 
злочин геноциду, а також достатні фактичні дані про вчинення на території України в період 1932–
1933 років злочину геноциду шляхом штучно створеного Голодомору, які містяться в матеріалах 
перевірки вказаних заяв і звернень, проведеної Службою безпеки України, т. 1, а. с. 30–34

Відповідно до вимог ст. 97 КПК України Служба безпеки України, яка згідно з п. 3 ст. 24 Закону 
«Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-ХII є також органом дізнання та досудового 
слідства, правомірно прийняла вказані Звернення та Заяви, що містять повідомлення про злочин 
геноциду, і за результатами дослідчої перевірки порушила дану кримінальну справу саме за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, на які вказують фактичні обставини, виявлені 
під час її проведення.
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Підстав для прийняття іншого, передбаченого статтею 97 КПК України рішення, як то: відмов-
лення в порушенні даної кримінальної справи чи направлення Заяв і Звернень, що містять в собі 
повідомлення про злочин геноциду, до інших правоохоронних органів та державних органів і ві-
домств у справі немає, оскільки згідно з положеннями частини третьої статті 112 КПК України 
у справі про злочин, передбачений статтею 442 КК України, досудове слідство провадить-
ся слідчими органів Служби безпеки України.

25.05.2009 року на своїй прес-конференції керівники та представники прес-служби СБУ повідо-
мили про порушення кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 ро-
ках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України.

Статтею 236–7 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що «постанова ор-
гану дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи щодо конкретної особи 
чи за фактом вчинення злочину може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування 
органу або роботи посадової особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності».

Зазначені вище постанови слідчих Головного слідчого управління Служби безпеки України: від 
22 травня 2009 року — про порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 442 КК України — геноцид, та від 25 грудня 2009 року — про порушення кримінальної 
справи відносно Сталіна (Джугашвілі) Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Пости-
шева П. П., Косіора С. В., Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 442 КК України, ніким не оскаржені.

Статтями 213 і 214 Кримінально-процесуального кодексу України передбачені підстави та по-
рядок закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства, зокрема за обставинами, зазна-
ченими у статті 6 цього Кодексу.

Згідно з вимогами пункту третього частини першої статті 229 Кримінально-процесуального ко-
дексу України, перевіривши кримінальну справу, прокурор або його заступник закриває її, склавши 
про це постанову з додержанням вимог статті 214 цього Кодексу.

Ні орган досудового слідства, ні прокурор вказаними наданими їм процесуальними повнова-
женнями не скористалися, дійшовши зазначеного вище висновку про те, що рішення у справі має 
бути постановлене саме судом.

На переконання апеляційного суду, рішення органу досудового слідства про направ-
лення даної кримінальної справи на розгляд Апеляційного суду м. Києва є обґрунтованим і 
законним з таких підстав.

У практиці вітчизняного кримінального судочинства вказана кримінальна справа є абсолютно 
унікальною, такою, яка має особливу процесуальну специфіку.

Унікальність і специфіка даної кримінальної справи пояснюється відомими процесуальними 
причинами — фактом смерті зазначених в ній осіб, які вчинили злочин геноциду, в зв’язку з чим 
вона підлягає закриттю (п. 8, ч. 1 ст. 6 КПК), та тими прогалинами і недоліками, які об’єктивно існу-
ють у кримінально-процесуальному законодавстві України.

Відповідно до вимог статті 62 Конституції України «особа вважається невинуватою у вчинені 
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в закон-
ному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Таким чином, незважаючи на те, що особи, які за висновком органу досудового слідства ор-
ганізували та безпосередньо вчинили злочин геноциду частини української національної групи, по-
мерли, враховуючи правову значимість рішення органу досудового слідства в справі про те, що 
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даний злочин мав місце і його вчинили саме Сталін (Джугашвілі) Й. В., Молотов (Скрябін) В. М., 
Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. і Хатаєвич М. М., дане рішення повинно 
бути перевірене судом, оскільки згідно з положеннями частини другої статті 124 Конституції Украї-
ни «юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі».

Статтею VI Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та пока-
рання за нього» також передбачено, що «особи, звинувачені в здійсненні геноциду чи інших пере-
рахованих у статті III діянь (вони також наведені в диспозиції частини першої статті 442 КК України), 
повинні бути суджені компетентним судом тієї держави, на території якої було вчинено це 
діяння…».

Санкцією ч. 1 ст. 442 КК України передбачене покарання за вчинення злочину геноциду, в тому 
числі у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до положень пункту другого частини першої статті 34 КПК України апеляційним су-
дам областей, Республіки Крим, міст Севастополя та Києва підсудні кримінальні справи про злочи-
ни, за вчинення яких передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані положення вітчизняного законодавства та Конвенції 1948 року, ратифіко-
ваної УРСР 22 липня 1954 року, свідчать про правильність та правову виваженість позиції, згідно 
з якою питання про перевірку викладених у кримінальній справі фактичних обставин вчинення зло-
чину геноциду частини української національної групи і висновків органу досудового слідства щодо 
них та постановлення рішення про закриття справи має вирішувати саме суд, в даному випадку 
Апеляційний суд міста Києва.

Крім того, викладені в статті VI Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року положення виключають 
підсудність даної кримінальної справи суду іншої країни, в тому числі і Російської Федерації, в сто-
лиці якої — Москві — в період 1932–1933 років прийнята низка рішень, внаслідок виконання яких 
було штучно створено Голодомор в Україні, як масштабний засіб вчинення злочину геноциду ча-
стини української національної групи, оскільки справа має розглядатися «компетентним судом 
тієї держави, на території якої було вчинено це діяння…».

Як вбачається з матеріалів справи, саме цими положеннями даної Конвенції керувалася Служ-
ба безпеки України, порушуючи та розслідуючи кримінальну справу за ч. 1 ст. 442 КК України.

Доводи органу досудового слідства про зворотну дію статті 442 КК України на період 
вчинення в Україні злочину геноциду шляхом Голодомору 1932–1933 років ґрунтуються 
на наступних положеннях національного та міжнародного законодавства:

Cтаттею 58 Конституції України встановлене загальне правило, згідно з яким «закони та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи».

Дані конституційні положення знайшли своє відображення у статті 5 Кримінального кодексу 
України: «Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі».

Разом з тим відповідно до вимог частини п’ятої статті 49 Кримінального кодексу України дав-
ність, як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності (рівно як підстава для визнання 
факту вчинення злочину) «не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки 
людства, передбачених у статтях 437–439 і частині першій статті 442 цього Кодексу».

Cтаття 442: «Геноцид» міститься в розділі ХХ Кримінального кодексу України: «Злочини проти 
миру, безпеки людства та міжнародного порядку».
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Сутність зазначеного національного законодавства, що передбачає кримінальну відповідаль-
ність за вчинення злочину геноциду, відповідає положенням міжнародного законодавства, яким 
передбачена кримінальна відповідальність за злочини проти миру та безпеки людства, базується 
на ньому і повністю з ним узгоджується.

Відповідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та по-
карання за нього» статтею 1 Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 
28.11.2006 року № 376-V визначено: «Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом 
Українського народу».

Статтею 7 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 ли-
стопада 1950 року передбачено, що принцип заборони зворотної дії кримінального закону не є пе-
решкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи без-
діяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних 
принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Конвенцією ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти 
людства» від 26 листопада 1968 року, ратифікованою УСРР 25 березня 1969 р. (ст. 1), передбачено, 
що геноцид є караним злочином, навіть якщо ці дії не є порушеннями внутрішнього законо-
давства країни, де були вчинені (ст. 1 Конвенції).

Згідно зі статтею 9 Конституції України вказані міжнародні нормативно-правові акти є частиною 
національного законодавства України, оскільки згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою 
України. Їх положення відповідають суті статей 21 і 24 Конституції України, згідно з якими «усі люди 
є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є не відчуженими та непорушними» 
(ст. 21), «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані» (ч. 2, ст. 24).

Таким чином, відсутні будь-які правові заборони для застосування частини першої 
статті 442 Кримінального кодексу України у зворотному часі щодо дій Сталіна (Джугашвілі) 
Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) В’ячеслава Михайловича, Кагановича Лаза-
ря Мойсейовича, Постишева Павла Петровича, Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря 
Власа Яковича, та Хатаєвича Менделя Марковича з організації та безпосереднього вчи-
нення геноциду частини української національної групи шляхом штучно створеного ними 
Голодомору в Україні в 1932–1933 роках, як це зазначено у висновку Головного слідчого 
управління Служби безпеки України.

Даний висновок апеляційного суду ґрунтується також на наступному.

У Преамбулі Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та по-
карання за нього» йдеться про те, що цивілізований світ засуджує геноцид як «огидне нещастя», 
від якого необхідно рятувати людство, та визнає, що «протягом всієї історії геноцид завдавав 
великих втрат людству».

За змістом статті 1 Конвенції геноцид незалежно від того, чи відбувається він у мирний, чи 
воєнний час, є злочином, що порушує норми міжнародного права і проти якого країни (договірні 
сторони) зобов’язуються вживати заходів попередження та карати за його здійснення.

Перевіривши викладені в постанові органу досудового слідства фактичні обставини 
справи апеляційний суд на підставі ретельного аналізу та всебічної оцінки зібраних у ній 
доказів в їх сукупності, зазначає про доведеність та обґрунтованість викладених у поста-
нові висновків про вчинення Сталіним Й. В., Молотовим В. М., Кагановичем Л. М., Пости-
шевим П. П., Косіором С. В., Чубарем В. Я., Хатаєвичем М. М. злочину, який правильно 
кваліфіковано за ч. 1 ст. 442 КК України як геноцид частини української національної групи.
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Суть та ознаки злочину «геноцид» викладено у формулюванні початкової частини статті II Кон-
венції 1948 р., відповідно до якої «геноцид означає… акти, вчинені з наміром знищити, повністю 
або частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку».

Доктриною та практикою міжнародного права загальновизнано, що для кваліфікації злочинних 
дій як геноцид необхідно довести наявність у суб’єкта злочину спеціального наміру (dolus specialis) 
знищити лише визначену у Конвенції групу і спрямованість його злочинної поведінки проти визна-
ченої групи як такої.

Відтак, геноцид відрізняється від інших злочинів проти людяності, по-перше, якістю наміру, 
а не кількістю жертв, по-друге, спрямованістю не проти людей взагалі, а проти чітко окресленого 
кола різновидів людських груп, по-третє, спрямованістю не проти окремих членів таких груп, а про-
ти груп як таких.

За змістом диспозиції ч. 1 ст. 442 КК України об’єктом даного злочину є безпека існування 
тієї чи іншої національної, етнічної, расової або релігійної групи.

Таким чином, для геноциду характерним є те, що члени груп, визначених у Конвенції 1948 р., 
рівно як і в частині першій статті 442 Кримінального кодексу України, знищуються, частково чи 
повністю, через їхню приналежність до таких груп.

Отже, етнічний склад учасників злочину геноциду не є його юридичною ознакою, а від-
так не впливає на кваліфікацію конкретних встановлених органом досудового слідства протиправ-
них діянь Сталіна, Кагановича, Молотова, Постишева, Косіора, Чубаря і Хатаєвича як злочину гено-
циду.

Встановленими фактичними обставинами справи доведено, що об’єктом злочинних дій вка-
заних в постанові осіб була саме безпека існування частини української національної групи, 
що підтверджується зібраними і перевіреними доказами створення для неї життєвих умов, розра-
хованих на її часткове фізичне винищення шляхом здійснення в Україні Голодомором, внаслідок 
чого було знищено 3 млн 941 тис. осіб.

За нормами чинного українського національного та міжнародного законодавства національна 
група (нація) — це така, що історично склалася, стійка спільнота людей, для якої характерні 
спільна територія, економічні зв’язки, своя мова, відмінні особливості побуту, культури, 
духовності.

Частина української національної групи, проти якої у 1932–1933 роках було спрямовано злочин 
геноциду, повністю відповідає усім зазначеним ознакам.

Об’єктивна сторона злочину геноциду, передбаченого частиною першою статті 442 КК 
України, у справі також визначена. Встановлені дії, внаслідок вчинення яких шляхом штучного 
створення життєвих умов, що призвели до Голодомору у 1932–1933 роках, була знищена частина 
української національної групи.

Зібраними органом досудового слідства фактичними даними підтверджено, що організований 
та вчинений Сталіним (Джугашвілі) Й. В., Молотовим (Скрябіним) В. М., Кагановичем Л. М., По-
стишевим П. П., Косіором С. В., Чубарем В. Я. і Хатаєвичем М. М. злочин геноциду був спрямо-
ваний не проти представників інших національностей, які теж постраждали від Голодомору 1932–
1933 років, але в набагато меншій кількості, ніж етнічні українці, а саме проти частини української 
нації.

Беззаперечно доведено, що Голодомор вказаними особами було сплановано і здійснено як 
один з етапів спецоперації проти частини української національної групи як такої, оскільки саме 
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українська нація, а не національні меншини виступала суб’єктом державотворчого самовизначення 
і лише вона могла реалізувати закріплене Конституцією СРСР 1924 року право на самовизначення 
шляхом виходу з СРСР і утвердження незалежної Української держави. Саме тому безпосереднім 
об’єктом Голодомору 1932–1933 років стала українська національна група та її питомий склад-
ник — українські селяни.

За встановленими органом досудового слідства обставинами справи головні ролі в ідеологіч-
ному забезпеченні, плануванні, організації і здійсненні злочину геноциду належали неукраїнській 
інтернаціональній групі, яка, зокрема, складалася зі Сталіна, Кагановича, Молотова, Постишева, 
Косіора і Хатаєвича.

Участь у даній групі серед вказаних осіб етнічного українця Чубаря жодним чином не впливає 
на кваліфікацію даного злочину, вчиненого шляхом штучно створеного ними в Україні в період 
1932–1933 років Голодомору, як геноциду, оскільки ні національне кримінальне законодавство, 
ні міжнародне кримінальне право, в першу чергу зазначені вище Конвенції, не обумовлюють його 
кваліфікацію (як і жодного іншого злочину) національною приналежністю злочинця.

Конвенція 1948 року та положення частини першої статті 442 Кримінального кодексу України 
не пов’язують кваліфікацію конкретних випадків геноциду з національністю осіб, що його здійснили.

У статті IV Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, прийнятої 9 груд-
ня 1948 року, лише передбачено: «Особи, що здійснюють геноцид або будь-які інші з перелічених 
у ст. III діянь, підлягають покаранню незалежно від того, чи є вони відповідальними за конститу-
цією правителями, посадовими чи приватними особами». Суб’єкт злочину, передбаченого стат-
тею 442 КК України, загальний.

На наявність складу злочину немає значення, чи вчинено його представником так званої ти-
тульної нації або національної меншини, європейської раси або негроїдної, віруючим або атеїстом. 
Так само немає значення, чи належать суб’єкт злочину і потерпілі до однієї раси, національності, 
етносу, конфесії.

За фабулою даної кримінальної справи органом досудового слідства визначені також 
суб’єкти злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України: Сталін (Джугашвілі) Й. В., Молотов 
(Скрябін) В. М., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., Чубар В. Я. і Хатаєвич М. М.

Органом досудового слідства — Службою безпеки України встановлено, що ідеологом, замов-
ником і організатором Голодомору в Україні в період 1932–1933 років, як засобу вчинення злочи-
ну геноциду, був Сталін, який відігравав керівну і ключову роль у плануванні злочину, формуванні 
механізму його вчинення і контролю за його здійсненням. Як Генеральний секретар ЦК ВКП(б), 
якому підкорялося Політбюро, Сталін був ініціатором усіх, викладених вище принципових партійних 
рішень з організації Голодомору в Україні.

Спеціалізованими складовими центрального механізму здійснення Голодомору в Україні були 
надзвичайні хлібозаготівельні комісії, створені за рішеннями Політбюро ЦК ВКП(б), на чолі яких 
стояли особи з найближчого оточення Сталіна.

Головою такої спеціалізованої комісії в Україні було призначено В. Молотова (Скрябіна), члена 
Політбюро ЦК ВКП(б), Голову Ради народних комісарів СРСР. У роботі даної спеціалізованої комісії, 
склад якої не було чітко визначено, брав фактичну участь Л. Каганович, член Політбюро, секре-
тар та завідувач сільгоспвідділу ЦК ВКП(б), який був вихідцем з України, знав стан справ на Україні 
і в 1925–1928 рр. був Генеральним секретарем ЦК КП(б)У.

Поряд з Кагановичем спеціальні функції в Україні виконував П. Постишев. Відповідно до поста-
нови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні» від 19 грудня 1932 р. їм обом  разом 
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із  республіканським керівництвом було доручено вжити усі необхідні заходи для виконання непомір-
них та згубних для сільського населення України планів хлібозаготівлі. Як встановлено, саме з цією 
метою Каганович і Постишев перебували в Україні з 20 до 29 грудня 1932 року. З січня 1933 року По-
стишева було призначено другим секретарем ЦК КП(б)У і першим секретарем Харківського обкому 
КП(б)У (водночас до лютого 1934 року він залишався секретарем ЦК ВКП(б). Будучи наближеною 
до Сталіна особою, він фактично контролював першого секретаря КП(б)У Косіора. Забезпечуючи 
виконання нереальних планів хлібозаготівлі і, тим самим, фактично організовуючи Голодомор, По-
стишев відіграв вирішальну роль у придушені національного ухилу в КП(б)У, нейтралізуючи та під-
даючи репресіям тих представників більшовицької партії, які виступали проти непомірної хлібоза-
готівлі.

Косіор — перший секретар КП(б)У, Чубар — голова Ради народних комісарів УСРР та Ха-
таєвич — у період з жовтня 1932 року до січня 1933 року — другий секретар ЦК КП(б)У, а з 29 січня 
1933 року — перший секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У, поряд з іншими керівниками 
обласних та районних комітетів Комуністичної партії більшовиків Радянського Союзу і України, го-
ловами райвиконкомів, уповноваженими обкомів КП(б)У та керівниками Державного Політичного 
Управління (ДПУ) УСРР, матеріали відносно яких постановою від 28 грудня 2009 року виділені із 
кримінальної справи в окреме провадження (т. 330, а. с. 252–253), входили до українського ре-
спубліканського ядра організаторів Голодомору 1932–1933 років і є безпосередніми виконавцями 
злочину геноциду, вчиненого відносно частини української національної групи.

При цьому з метою посилення контролю за виконанням ними злочинних рішень Сталіна та під-
владного йому Політбюро ВКП(б) і Ради народних комісарів СРСР, спрямованих на організа-
цію та вчинення Голодомору в Україні, перші особи українського республіканського керівництва 
водночас входили до вищих союзних партійних органів: С. Косіор був членом Політбюро ЦК ВКП(б) 
з 1930 року, В. Чубар — кандидатом у члени Політбюро ЦК ВКП(б) у 1926–1935 роках.

З суб’єктивної сторони злочин, передбачений статтею 442 КК України, характеризується ви-
ною у вигляді прямого умислу.

Спеціальною ознакою геноциду у зазначених у частині першій цієї статті формах є мета — 
повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.

Доведено, що параметри українського Голодомору відповідають вимогам положень Конвенції 
1948 р.

Органом досудового слідства з усією повнотою та всебічністю встановлено спеціальний 
намір Сталіна (Джугашвілі) Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Постише-
ва П. П., Косіора С. В., Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М. — знищення частини саме української 
(а не будь-якої іншої) національної групи і об’єктивно доведено, що цей намір стосувався 
саме частини української національної групи як такої.

Причини і мотиви вчинення злочину геноциду (придушення національно-визвольного руху 
українського селянства та недопущення побудови незалежної української держави), питання про 
те, де (територія України) і коли (1932–1933 рр.) було вчинено злочин також знайшли своє під-
твердження в матеріалах справи.

На підставі ретельного аналізу та всебічної оцінки викладених в постанові фактичних обставин 
вчинення злочину геноциду, сукупності доказів, що його підтверджують, та висновків про те, що 
його було вчинено Сталіним Й. В., Молотовим В. М., Кагановичем Л. М., Постишевим П. П., Косіо-
ром С. В., Чубарем В. Я. і Хатаєвичем М. М. з прямим умислом, а саме — з метою знищити частину 
української національної групи в особі українського селянства, апеляційний суд констатує, що ор-
ганом досудового слідства встановлена і доведена суб’єктивна сторона злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 442 КК України.
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Таким чином, немає жодних законних підстав для закриття кримінальної справи за відсутністю 
події злочину чи за відсутністю в діях Сталіна Й. В., Молотова В. М., Кагановича Л. М., Косіора С. В., 
Чубаря В. Я., Постишева П. П. і Хатаєвича М. М. складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК 
України (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 6 КПК України).

За даними, що містяться у Листі ДЗНД СБ України від 25 грудня 2009 року № 5/1/1–22941, 
Сталін Й. В. помер 5 березня 1953 року, Молотов В. М. помер 8 листопада 1986 року, Кагано-
вич Л. М. помер 25 липня 1991 року, Косіор С. В. помер (розстріляний) 26 лютого 1939 року, Чу-
бар В. Я. помер (розстріляний) 26 лютого 1939 року, Постишев П. П. помер (розстріляний) 26 люто-
го 1939 року, Хатаєвич М. М. помер (розстріляний) 27 жовтня 1937 року. т. 329, а. с. 158–159; т. 10, 
а. с. 138

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України кримінальна справа, пору-
шена щодо померлого, підлягає закриттю.

Відповідно до вимог статті 237 Кримінально-процесуального кодексу України: «Питання, які 
з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи» суддя, зокрема, з’ясовує питання, чи не-
має підстав для закриття справи.

Відповідно до частини першої статті 248 КПК України «при наявності обставин, передбачених 
статтею 6… цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу…».

Розглянувши кримінальну справу на стадії попереднього розгляду та дійшовши висновку про 
необхідність закриття кримінальної справи за вказаних підстав, апеляційний суд зазначає, що вона 
не може бути призначена до судового розгляду колегією суддів, оскільки такий розгляд відносно 
осіб, що померли, не передбачений чинним кримінально-процесуальним законодавством України, 
за винятком зазначених у п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України випадків, коли провадження в справі є необхід-
ним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обста-
винами.

Обвинувачення Сталіну Й. В., Молотову В. М., Кагановичу Л. М., Постишеву П. П., Косіору С. В., 
Чубарю В. Я. і Хатаєвичу М. М. за ч. 1 ст. 442 КК України органом досудового слідства не пред’яв-
лялось і не могло бути пред’явлене в зв’язку з їх смертю. З цих причин обвинувальний висновок 
у справі не складався.

Підстав для реабілітації Сталіна Й. В., Молотова В. М., Кагановича Л. М., Постишева П. П., Косіо-
ра С. В., Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М. немає, обвинувальний вирок відносно них у даній криміналь-
ній справі не постановлено. Крім того, органом досудового слідства встановлено і доведено, що 
вони вчинили злочин, який кваліфіковано за ч. 1 ст. 442 КК України.

Апеляційний суд також констатує про відсутність передбачених статтею 246 КПК України підстав 
до повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, оскільки з урахуванням специ-
фіки справи досудове слідство в ній проведено повно і всебічно, а за його результатами органом 
досудового слідства, як вже зазначалось, постановлене об’єктивне і законне рішення про направ-
лення кримінальної справи на розгляд Апеляційного суду міста Києва, якому і належить її закрити.

На підставі викладеного, керуючись п. 8 ч. 1 ст. 6, ст. ст. 240 і 248 Кримінально-процесуального 
кодексу України, апеляційний суд

ПОСТАНОВИВ:

Закрити кримінальну справу, порушену за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–
1933 роках відносно Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) 
Вячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря Мойсейовича, Постишева Павла Петровича, 
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Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря Власа Яковича і Хатаєвича Менделя Марковича, 
в зв’язку з їх смертю, які за висновком органу досудового слідства — Головного слідчого управ-
ління Служби безпеки України — з метою придушення національно-визвольного руху в Україні 
та недопущення побудови і утвердження незалежної української держави, шляхом створення жит-
тєвих умов, розрахованих на фізичне винищення частини українців спланованим ними Голодомо-
ром 1932–1933 років, умисно організували геноцид частини української національної групи, вна-
слідок чого було знищено 3 млн 941 тис. осіб, тобто безпосередньо вчинили злочин, передбачений 
ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення можуть бути подані касаційні скарги, а про-
курором — касаційне подання до Верховного Суду України.

Суддя судової колегії у кримінальних справах
Апеляційного суду м. Києва     (підпис)   М. В. Скавронік

Друк. за: Захаров Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму 
СРСР / Харківська правозахисна група. — Х.: Права людини, 2013., — С. 76–127

*Кримінальна справа була порушена 22 травня 2009 року Головним слідчим управлінням Служби безпеки України 
за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу України, за фактом здійснення по-
садовими особами геноциду в Україні у 1932–1933 роках, від якого загинули мільйони громадян. Причиною порушення 
кримінальної справи стало звернення виконуючого обов’язки голови Українського інституту національної пам’яті Ігоря 
Юхновського, народних депутатів України Григорія Омельченка, Олександра Чорноволенка, голови Асоціації дослідників 
голодоморів в Україні Левка Лук’яненка, голови Товариства «Меморіал» імені Василя Стуса Романа Крицика, а також 
заяви громадян України з вимогами провести розслідування Голодомору 1932–1933 років в Україні. Слідством зібрано 
330 томів кримінальної справи, допитано 1890 свідків, проведено 24 судових експертизи, у тому числі медичні, психоло-
гічна, науково-демографічна і комплексна історико-правова. До справи долучено 5000 архівних документів, встановлено 
857 масових поховань жертв геноциду.
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Хто знав, хто вів смертям і стратам лік? 
Де фільм, який нам показав би голод, 
Отой проклятий 33-й рік? 
Який співець поему склав про холод, 
Чи розповів, як то людей в наш вік 
Крушив і чавив пролетарський молот?

Юрій Клен

Минуло вже вісімдесят п’ять років із того часу, відколи народ України пе-
режив трагедію Голодомору — геноциду 1932–1933 років. Десятиліттями ра-
дянська влада намагалась за будь-яку ціну викорінити зі свідомості україн-
ського народу пам’ять про ці жахливі роки, але правда повертається до нас 
не тільки у дослідженнях істориків, але й у спогадах тих, хто на власні очі ба-
чив, як нищили НАРОД, спогадах тих, хто вижив. Без свідчень очевидців не 
можна вважати всебічним вивчення науковцями Голодомору 1932–1933 рр.

Науковий колектив пропонує читачеві ознайомитись зі спогадами жителів 
Валківського, Ізюмського, Коломацького та інших районів Харківщини, почу-
ти з перших вуст про те, як втілювалися в життя злочинні накази і постанови 
радянської влади, що призвели до страждань і мученицької смерті мільйо-
ни українських селян. Варто наголосити, що більшість очевидців на той час 
були дітьми і через все життя пронесли у своїх серцях та пам’яті ці страшні 
спогади. Спогади про те, що не можна забути, спогади про те, що не можна 
пробачити.

Отже, шановний читачу, щиро сподіваємося, що свідчення очевидців тра-
гедії розкриють факти організації мордування голодом мільйонів українських 
селян на прикладах власного життя і долі найближчих родичів, покажуть Вам 
сприйняття й осмислення їх людьми, безпосередньо проти яких було вчине-
но злочин та допоможуть Вам усвідомити його справжню сутність.
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ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Набока В.М.,
хут. Совівка

Осінню 1932 року «комунівці» (так називали 
бригади збирачів зерна) переписали всю худобу 
та хліб у господарствах мешканців хутора. Хлібо-
робів обклали податками. Невдовзі почали все 
забирати та вивозити. Таке відбувалося до гли-
бокої зими, поки господарі не почали вночі ховати 
хліб, щоб якось вижити та прокормити своїх дітей.

Ватажки хлібозбиральних загонів лютували, 
кожного дня проходили по дворах. Шукали хліб 
на горищах, у дворах, якщо розкопували ями 
та знаходили мішки зі збіжжям, так відбирали 
останнє. Мешканців охопив жах, всі відчули, як 
наближався голод.

Багато селянських сімей постраждало під 
час розкуркулення, коли все господарство заби-
рали, а людей вивозили до Сибіру. Ця картина 
назавжди збережеться у пам’яті людській.

Коли на хуторі з’їли продукти, які залиши-
лися, почалося виживання всіма можливими 
способами: хтось виїздив, інші уживали бур’ян 
і пухли з голоду. Вночі люди виходили в поле, 
добували мерзлий буряк і потім готували узвар. 
Декому пощастило дістатися міста, виміняти 
одяг і речі на продукти харчування.

Навесні 1933-го мерці лежали по дворам 
і шляхам, ховати тіла було нікому. Заїжджа 
бригада поховала всіх у одній ямі. Село обе-
злюділо. В родині, у якій було чотирнадцять 
душ, вижило тільки двоє, мати і син. Вони за-
лишили хутір, перебралися до лісу, а вижили 
тому, що викрадали і з’їдали дітей. Коли про це 
довідалися мешканці, вони спіймали людоїдів 
і забили їх до смерті.

Друк. за: Голодомор у першій столиці /  
Уклад. І. В. Шуйського, В. А. Полянецького;  

Передмова І. В. Шуйського. — Х., 2006. — С. 106–107. 

Свідчення № 2.
Заєць Пилип Халимонович,

1906 р. н., с. Зайцівка Кобзарівської сільської ради

У 1933 році ми жили на хуторі Зайцівка. Як 
і більшість сільських родин, сім’я у нас була ве-
лика — сім чоловік.

Батьки — споконвічні хлібороби, спершу 
працювали, як і всі, у своєму господарстві, потім 
були записані до колгоспу. Трудилися від зорі 
до зорі, аби прогодувати себе і п’ятьох дітей. Та 
вирощений урожай і хліб, і картопля, й інші про-
дукти були забрані в селян владою. І лишилися 
ми на голодну смерть.

Пам’ятаю, як батько — Халимон Олексійо-
вич, та мати — Явдоха Денисівна віддавали нам, 

дітям, останні крихти, самі ходили пухлі від го-
лоду. Та ділити було нічого, і невдовзі почали 
пухнути і ми, діти. Старші весь час просили їсти, 
а молодші тільки тихо плакали по кутках пустої 
хати. Потім один за одним померли батьки, за 
ними брат Іван, брат Григорій.

На той час вже почали достигати колоски. 
Обминаючи їх та з’їдаючи в день по дві–три 
жмені зерна, ми якось вижили — я, брат Андрій 
та сестра Марія.

Запис 1994 р. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 4.
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Свідчення № 3.
Кіндрацька (Кодацька) Любов Луківна,

1919 р. н., с. Шийки Кобзарівської сільської ради

Чотирнадцять років було мені в далекому 
тридцять третьому році. Жила я у великій друж-
ній сім’ї, де над усе шанували працю, а відтак 
і злиднів не знали.

Та в той страшний період ніби змістилася 
шкала цінностей людських. І той, хто вирощу-
вав хліб, був приречений на голодну смерть. Ні, 
не через неврожай чи стихійне лихо, а зі злої волі 

людської. Весна і літо 1933-го були останні май-
же для всієї сім’ї Кодацьких. Не врятували членів 
родини ні макорженики з кропиви, ні чай з виш-
невого листя.

Один за одним пішли в небуття батько — 
Лука Васильович, мати — Оляна Назарівна, бра-
ти Наум, Ілько, сестри Наташка, Олена.

Запис 1994 р. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 6.

Свідчення № 4.
Скотар Борис Іванович,

1919 р. н., м. Валки

В нашій сім’ї на початку 33-го, крім мене, 
підростали ще три сестри. Мені виповнилося 
тоді 14 років, і я ходив до школи. На ті часи роди-
на жила в достатку (батько — бухгалтер, мати — 
швачка). Хліб на столі був завжди, діти ходили 
одягнутими і взутими.

І раптом під осінь наше благополучне жит-
тя скінчилося. За щастя вважали окраєць хліба, 
спеченого з тертого буряка, бур’яну й різної ма-
кухи. Ось так прийшов до нас голод.

Від голоду страждали й помирали не якісь 
ледарі чи нероби, а люди, які все життя чес-
но трудилися. Пам’ятаю сім’ю Оберемків, яка 
жила по сусідству. Працьовиті батьки і дітей 
з малих літ привчали до роботи. В цій сім’ї пер-
шим помер батько, за ним — донька, якій було 
16 років. Залишилася мати з десятирічним си-
ном Олексієм.

З іншого боку вулиці нашими сусідами були 
дідусь і бабуся. Все життя вони трудилися, не си-
діли без роботи і в старості. Пам’ятаю, як взим-
ку рідше й рідше почали виходити вони з хати. 
А одного дня під’їхала до їх садиби підвода і обох 
забрали на кладовище.

З вікон нашого будинку було добре видно до-
рогу, що вела на міське кладовище. Тієї страш-
ної зими по ній проїздило кілька саней з тілами 
дорослих і дітей. Померлих було так багато, що 
живі не встигали робити труни, і мертвих ховали 
у великій братській могилі.

Зменшувалася кількість учнів у нашому класі. 
Якщо дитина не з’являлася в клас кілька днів, то 
її вже не чекали.

У Валках був Дитбудинок, куди звозили дітей 
спершу з нашого району, а згодом і з сусідніх. 
Як могли, валківчани підтримували їх, однак ба-
гато дітей повмирало. Пригадується такий епі-
зод. Якось ранньої весни пішли ми з сестрою 
на кладовище по хмиз. Сяк-так назбирали дві 
в’язанки, рушили додому. Та через кілька кроків 
сестра, виснажена голодом, зовсім втрати-
ла сили. Присіла на в’язанку, сумно дивлячись 
поперед себе. А тут де не візьмись дві підводи. 
На них прикриті ковдрою мертві діти. Я запитав 
у чоловіка, що правив однією з підвод, звідки 
вони. «З Дитбудинку», — похмуро відповів той. 
Ледь довів я свою сестру додому, а перед очима 
стояла жахлива картина.

Запис 1994 р. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 5.
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Свідчення № 5.
Твердохліб Катерина Гнатівна, 

1906 р. н., Герой Соціалістичної Праці, колишня ланкова колгоспу «Більшовик» с. Сніжків

У 1933 році я вже працювала технічкою у ди-
тячому садку, який був організований колгоспом, 
складався з трьох корпусів, де були розміщені 
діти всіх односельців. Діти кожного дня одержу-
вали три рази на день «баланду» — це мука сої, 
ріденько запущена водичкою, та трохи вкидали 
крупички, чай, який запускали тертим насінням 
буряка. Колгосп турбувався за дітей, добре до-
помагав райздороввідділ.

Ми доглядали за дітками, купали їх, стирали 
білизну. Батьки, часто скучивши за дітьми, при-
ходили, просили їх на день додому.

І от одного дня прийшов Живаго Гаврило 
зі своєю дружиною Тетяною Іванівною і попро-
сили діточок додому, бо скучили. В дитсадку 
їх було троє, найстарша Галя. Довго вагалася 
завідувачка Маруся, ніби чуючи біду, а потім 
дозволила взяти діток. Забрали вони їх вран-
ці, потім в обід та увечері приходили брати 
баланду, щоб їх нагодувати. На другий день 
вранці і вдень взяли баланду, а увечері ніхто не 
прийшов. Спохватилася завідуюча і говорить, 
що треба йти до Живагів по дітей, бо щось 
увечері ніхто не прийшов за баландою. Прий-
шли до їхньої хати, почали стукати у двері, 
 ніхто не відчиняє, потім вийшовши на вулицю, 
я підняла голову і дивлюсь: з димаря дим, зна-
чить є хтось в хаті. Підійшли, стали на порозі 
і стоїмо, довгенько простояли, чуємо щеколда 
вдарилася, двері відчинилися, Тетяна Іванівна 
з порогу воду вилила, а ми в цей час проскочи-
ли в сінці.

Люди добрі, ми побачили жахливу карти-
ну. Горить огонь у плиті яскравим полум’ям, на 
плиті стоять два горщики, а з них виглядає лік-
тик, ніжка. На лаві сидить Гаврило, а біля нього 
порублене м’ясо дитиночки лежить. Старша дів-
чинка Галя стоїть біля лави і труситься, як оси-
новий листочок. Почали ми їх соромити, а потім 
забрали Галю та й пішли до дитсадка з тяжким 
болем у серці. Через деякий час померли Гаври-
ло та Тетяна Іванівна, а Галю здали в Харківсь-
кий дитбудинок.

На другий день, тільки почало світати, ми 
пішли з Марусею перевіряти сім’ї, які забрали 
дітей на побачення. Прийшли до Олександри 
Іванівни Козар, в неї була дівчинка 2,5 років. Пи-
таємо, чому не приносиш дівчинку в садок, а вона 
відповідає, що відвезла до мами в Мельниково. 
Ми пішли в Мельниково, але її там і близько не 
було. Знову вертаємося до Олександри додому 
і розпочинаємо пошуки дівчинки. І от, розкрив-
ши заслінку в припічку, ми побачили каструлю, 
в якій зварені куски м’яса її дитиночки.

Тяжко згадувати той рік, рік коли був зробле-
ний штучний голод, забравший тисячі й тисячі 
людей. Із 700 дворів в селі залишилося живих 
лише в 40 дворах.

Пам’ятаю, як з Харкова приїхали бригади 
25-тисячників, які ходили по дворах і забирали 
все до крихти, до крупинки, горошинки, навіть 
на вікні було півсклянки зерничка, і те забрали.

Як бачите, люди були доведені до крайності 
і навіть з голоду йшли на вбивство своїх дітей.

Запис 1994 р. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 1–2.
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ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Шаульська К.С.,
м. Ізюм

Нас в сім’ї було четверо, я — найстарша. 
Тоді мені було 24 роки. Вимушені були тоді пра-
цювати в колгоспі. Кожного дня нам видавали 
1 раз на день по 40 грамів білого хліба, 60 грамів 
житнього хліба (він тоді був як земля).

Вулиці були переповнені мертвими людьми. 
Тому працювали похоронні команди з 2–3 чо-
ловік. Вони вивозили жертв і заривали в землю 
без трун і церемоній, навіть ще конаючих живих, 
щоб не клопотатися завтра. Люди були так осла-
блені, що нікому було викопати яму.

Мерзла картопля, картопляні коржики, звер-
ху начебто білі, а всередині чорні, вони були нам 
за цукерки, це був наш порятунок. Ходили за село 
ловити ховрахів, і аж тільки вночі могли зварити 
пахучий суп, щоб ніхто не бачив. Поїдали ворон 

і горобців, собак і котів. Збожеволівші від голо-
ду, матері пожирали своїх дітей, виникало тру-
поїдство та людоїдство. Обдирали з дерев кору, 
товкли її та запарювали. Почуття до батьків, до 
родини притуплювалось, була одна думка: по-
їсти. Трава, грицики, лобода, гнилички, кілька 
зерняток. Кричало все тіло: «Хочу їсти». Єдине, 
що опиралося голоду — материнська любов.

Першими вмирали діти. У багатьох, хто 
зовсім нічого не їв, язик вкривався білим нальо-
том, а з рота був запах ацетону. Виникали на-
бряки, температура тіла знижувалася, ноги були 
як валянки, живіт звисав, роздувався. Рука тяг-
нулася до того, що можна було з’їсти.

В сільрадах йшов запис померлих, а потім 
зовсім припинилася реєстрація померлих.

Друк. за: Голодомор у першій столиці /  
Уклад. І. В. Шуйського, В. А. Полянецького;  

Передмова І. В. Шуйського. — Х., 2006. — С. 92–93.

Свідчення № 2.
Єнь Ніна Степанівна,

1918 р. н., с. Капитолівка

На час Голодомору наша сім’я проживала 
в с. Червоний Оскіл та складалася з шести чо-
ловік, з них четверо дітей. Восени батько поса-
див всю сім’ю на бричку і ми їхали старцювати. 
В ті голодні роки, коли ми направилися на за-
робітки в Куп’янку, Сеньків, Уразово, то бачили 
і зовсім вимерлі села, лежали мерці, яких клю-
вали ворони, бачили, як від людей, які мов во-

рушилися, відрізали м’ясо, щоб їсти. Чоловік 
та жінка, які зустрілися нам по дорозі, поради-
ли тікати з тих місць, щоб нас не з’їли. Потім я 
завербувалася на станцію Лутугіно працювати 
на огородництві, потім попрямували до Красно-
го Лиману до знайомої батька, сліпої жінки, яка 
і допомогла влаштуватися на залізницю.

Запис 13.02.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.16. — Т. 2. — Арк. 23.
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Свідчення № 3.
Мустафіна Ганна Михайлівна,
1925 р. н., с. Червоний Шахтар

У нашій родині, окрім батьків, було троє ді-
тей. Коли на початку 30-х років одноосібників 
почали заганяти в колгоспи, батько із кількома 
мужиками втік з села. Забрали в нас коней, а ко-
рову залишили, і вона мала ось-ось розтелити-
ся. Якось прийшли до нас «боксири» я запам’я-
тала, що у них на лівому передпліччі були червоні 
пов’язки, а ззаду на ремені висіли нагани. Коли 
в нас нічого не знайшли, то вирішили забрати 
корову. Тоді мама стала навколішки, і обхопи-
ла за ноги одного з «буксирів» і стала благати, 
щоб не забирали корову. «Пожалійте не мене, 
а дітей», — так казала мама. Розлючені дядьки 
вийшли з хати, у дворі у нас була невеличка со-
бачка і гавкала на них. Так, один вихватив свій 
наган і вбив нашу собачку. А молодший братик 
вже був пухлим. Коли розтелилася корова, мама 
надоїла молозива і принесла в хату. А ми взяли 
стакани і стоїмо біля цієї цеберочки. Мама пона-
ливала нам по півстакана. А ми просимо: «Дай 
нам ще», — але мама нам не дала. «Щоб не було 

вам погано», — відказала вона. І братик наш 
став підніматися. Спасла нас корова. А ще з-під 
снігу викопували жолуді, а кінський щавель був 
заготовлений ще з осені. Все це перемелювали 
і робили лепешечки. Через деякий час прийшов 
наш батя, пухлий. Де він був, я не знаю, але під-
слухала як він розповідав мамі. Багато чого я не 
зрозуміла, але чула, що батя бачив, як везли 
зерно до океану. Охорона була з обох боків ва-
гонів і зверху. Голодні люди чіплялися на ваго-
ни, а охорона стріляла в тих людей. Приходили 
до нас ще дядьки, і один з них розказував, що 
бачив, як це зерно привозили в порт і там гру-
зили на пароплави. А те зерно, що не вміщалося 
на пароплави, в порту не залишали, а висипали 
в море.

Коли батя оклигав, то вступив у колгосп 
і відвів туди корову, а телицю залишили вдома. 
Робив батя конюхом. Як тільки він вступив у кол-
госп, нам як в поміч дали трішки зерна. А мама 
була з нами вдома.

Запис 25.01.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.15. — Т. 1. — Арк. 166, 166 зв.

Свідчення № 4.
Пархоменко Розетта Максимівна,

1928 р. н., с. Кам’янка

Мої батьки, Соляник Максим Сергійович 
і Соляник Ганна Афанасіївна, жили в с. Кам’ян-
ка. Мали вони 5 душ дітей: три дочки і два сини. 
Мені на той час було 5,5 років.

Пам’ятаю, зерна в нас було багато, повна 
хата, тобто по самі вікна. Ми ще любили в ньо-
му кататися. Прийшли якісь люди (пізніше 
розповідали, що це були активісти влади на селі) 
і забрали зерно на підводу. Зерно, яке залиши-
лося, батько заховав у піч і заложив її камінням 
чи цеглою. Коли наступила ніч, батьки дерли 
це зерно, пекли з нього коржі і годували дітей. 
Коржі, які залишилися, мама ховала в сундук під 
одяг і замикала його.

Мій батько був комуністом на той час і уже був 
дуже хворий. Та активісти знову завітали до нас 
шукати зерно. Піками проштрикували всі місця, 
де тільки можна було, та все було марно. А люди 
допитувалися у батька: «Чому твої діти і ви не 
пухнете від голоду і не вмираєте?». І почали про-
штрикувати піч. Та батько їм не дозволив, сказав, 
що голови повідрубує їм, якщо розвалять піч. І ще: 
«Я виходжу з такої партії, що позбавляє людину 
права на життя, прирікає її на голодну смерть».

У сусідів померли хлопчик і дівчинка. Люди 
їли собак і котів. Активістами влади на селі були 
односельці Задніпровський Петро та Пебенко 
Терентій Іванович.

Запис 17.01.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.15. — Т. 1. — Арк. 235, 236.
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Свідчення № 5.
Пишний Семен Антонович,

1920 р. н., с. Липчанівка (Павлівка)

В 1932–1933 роках проживав в селі Павлів-
ка (нині Липчанівка). Голодовку пам’ятаю, як 
наче це було вчора. Листя з бересту, рогіз, мо-
лочай, спориш, жолуді, лопуцьки, мерзлий бу-
ряк, у полі знайдений, все, що зеленіло, не було 
отруйним, вживали в їжу. Пухлі односельчани 
падали прямо на дорозі чи в себе у дворі, тачка-
ми їх відвозили на кладовище (навіть напівжи-
вих) і, хто міг, їх заривали. Це місце знають усі 
односельчани і кажуть, що то було кладовище, 
але на цьому місці після війни зробили загоро-
жу для коней, а в 60-х роках побудували хати, 
де проживають Матвієнко Ольга Дмитрівна, Ки-
сільова Надія Степанівна, Кирильченко Роман 
Вікторович. Найбільше постраждали родини 
розкуркулених. У них не тільки було все забра-
но, але вони були всі вигнані з своїх осель і си-
діли під акаціями, як погорільці. Хто міг, йшли 
до міста милостиню просити, хто рив землянку, 

але й там їм не давали спокою, відбирали ос-
таннє, вони вважались ворогами народу. Хто 
залишився в селі — померли. Сім’ю Зозулі Іва-
на Сергійовича, яка складалася з господаря, 
господині, 8-х дітей (чотири хлопці і четверо 
дівчат) пам’ятаю пухлими під заборами, огоро-
жами, там вони й померли. Клочко Сергій Архи-
пович теж з сім’ї розкуркулених і висланих в Си-
бір (його і брата Клочка Пантелія Архиповича, 
як найменших у багатодітній родині, залишили 
в селі, а батьків і старших дітей вислали в Си-
бір), так він такий страшний,  пухлий лежав під 
забором, ніхто й не сподівався, що він виживе, 
і допо могти йому було нікому. Тіло Сухової Ган-
ни п’ять днів лежало, нікому було ховати, на тілі 
з’явилися черви. Я ходив в Ізюм, стояв у черзі 
за хлібом, декілька разів хліб відбирали перехо-
жі, хто був сильніше. Не треба багато балакати, 
хай ті часи не вертаються.

Запис 3.01.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.15. — Т. 1. — Арк. 40, 41.

Свідчення № 6.
Шиліна Катерина Іванівна,

1910 р. н., с. Чистоводівка

У 1932–1933 рр. ми з сім’єю жили в Росії. 
Було нас у батька і матері семеро дітей. Жили ми 
бідненько, але не голодували. Землі у нас було 
мало. Вирощували жито, картоплю. З лісу заго-
товляли ягоди, гриби. Село називалось Прилєпи 
Болховського райо ну Орловської області.

У 1933 р. приїхали до нас люди з України, які 
вербували нас до Чистоводівки, бо там людей 

багато померло і нікому було працювати в полі. 
Так ми з сім’єю у січні 1934 р. переїхали жити 
в село Чистоводівка. Везли з собою і зерно, і ху-
добу, й інші продукти. Приїхали, і аж моторошно 
стало. Село майже було пустим. Нас приїхало 
багато родин. Ми поселились в пустих хатах. Ба-
гато людей ходили пухлими. Ми ділились з ними 
харчами. Ось так і жили.

Запис 24.02.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.16. — Т. 2. — Арк. 213.

Свідчення № 7.
Шморгун Тетяна Василівна,
1921 р. н., с. Червоний Оскіл

Був дуже важкий час. Особливо було важ-
ко тим, у кого малі діти. Мені було вже біль-
ше десяти років, коли стався, як говорили 
старші люди, «штучний голод». Його зроби-
ли, відібравши у людей зерно. А без хліба 

у нас  немає життя. Бо ми хліборобського роду 
і Україна завжди була житницею. Я бачила, як 
у людей пухли ноги від недоїдання, як вони 
йшли, хитаючись від безсилля. Це був страш-
ний час для всіх нас.

Запис 1.03.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.16. — Т. 2. — Арк. 207.
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Шульга Іван Опанасович,

1923 р. н., с. Мала Комишуваха

У 1929 р. ми вступили до комуни. Добровіль-
но то назвати не можна, але вступили. У нас 
відібрали все господарство — корову, тели-
цю, 6 овець, 2 кабанчики. Від тієї комуни ми до 
1932 р. отримували їжу — сніданок, обід та ве-
черю. А в 1932 р. все те скінчилося, що у людей 
відібрали, і нас кормити перестали. У 1933 р. 
настав Голодомор. Були створені комітети, які 
ходили по дворах та шукали їжу. Розбирали ди-
марі, рились у землі. У 1933 р. я був у патронаті. 
Був у місті і дитячий садок — там «кормили» так, 
що діти мерли з голоду. Я уже десятирічним пра-
цював нарівні з дорослими, полов у полі. За це 

отримував 50 г макухи та 1 л перегону в день. 
Тому й залишився живим. Мій брат пас лошат. 
І допасся до того, що з голоду ноги попухли. 
Тоді його зав. фермою забрав на вівцеферму, 
де і сестра була. Там вони і вижили. Після війни 
зав. фермою поїхав на Донбас та часто приїздив 
сюди, і брат йому щиро дякував, що той врятував 
від голодної смерті. Дуже багато людей повми-
рало. Лежали попід тинами. Було людоїдство. 
У одній сім’ї батько зарізав доньку. Його тоді за-
судили. У селі померло біля 700 людей. У 1934 р. 
завезли сюди з Росії 50 сімей, бо половина хат 
порожніми стояла.

Запис 25.11.2005. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.16. — Т. 2. — Арк. 122.

Свідчення № 9.
Рибалко Ганна Пантеліївна,

1925 р. н., с. Левківка

Хоча мені було 7 років, але я пам’ятаю той 
Голодомор, наш край в селі називався Чичинів-
ка, було на нашому краї 31 хата. З цих хат в Голо-
домор померло 67 душ, не минуло і нашої хати. 

У нас в сім’ї було 10 душ, четверо дітей, а реш-
та — старики. Голодомор забрав від нас мою 
сестру Марію Пантеліївну, 7 років, прабабусю 
Олену Іванівну і дідуся Остапа Івановича.

Запис 11.12.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.16. — Т. 2. — Арк. 100.

Свідчення № 10.
Сухомлин Костянтин Максимович,

1925 р. н., с. Кам’янка

Проживав у Сухій Кам’янці. Тоді було чимале 
село. Там була сільська рада і колгоспи окремі. 
Були невеликі колгоспи, а потім у 50-х роках 
їх об’єднали у колгосп «Україна». Мені було 
7–8 років. Була школа, три класи. Ходив до 1-го 
класу. Нас було троє дітей, батько, мати. Батьки 
в колгоспі працювали. Корова була. Нею і город 
орали.

Пам’ятаю, сім’я одна вимерла зразу, за 
2–3 дні. Їх поховали в одній ямі прямо на городі.

Зерно збирала «буксирна бригада», зби-
рали все, забрали навіть півкіло квасолі. Коня 
в  колгосп забрали. Ми збирали з-під кукурудзи 
качани, товкли на борошно, кору з дерев драли, 
теж товкли і пекли коржі прямо на плиті. На кор-
жах було видно кільця від конфорок. Дядько жив 
у Богородичному. Ходили за хлібом до Святогір-
ська. Там у магазині продавали хліб. Небагато, 

десь по півкіло в руки. Ми за гроші молоко про-
давали. Врожай був хороший. Ходили відбирали 
свої люди. Штрикали у дворі, на городі, гори-
щі. Ще в колгоспі вибраковували гарних коней, 
а поганих залишали. Вибракуваних коней зва-
лювали у яму, заривали, сторожували від людей. 
З села випускали, ходили в місто Ізюм на базар 
понад Дінцем, у Святогірськ. Людей вмирало 
багато. Дивишся у вікно — везуть на санях за-
горнуте у рядно тіло. Гробів не було, бо ні з чого 
робити, і сил не було ями копати, відвозили на 
кладовище і залишали. А вранці вже й не знати, 
де воно поділось. Немає його. Чи вовки, собаки 
з’їли. Чи голодні люди.

Людей, що ходили з обшуками, називали 
«буксирні бригади». В них люди були свої, люту-
вали як хотіли.

Запис 16.02.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр.15. — Т. 1. — Арк. 243, 244.
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РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Жмурко Анастасія Кирилівна,
1926 р. н., с. Павлівка

Я пережила цю страшну для народу України 
подію. Ця подія понесла за собою тисячі людських 
життів. Смерть і страждання зачепили і нашу ро-
дину. Наша родина складалася з шести чоловік: 
батько, мати, два брати, сестра та я. Чужі люди за 
наказом вривалися без дозволу в будинки і заби-
рали все, що можна було забрати, не залишали 
нічого, крім пустих глечиків та полумисків.

Це сталося біля першої години дня, ми сіли 
обідати, коли раптом заходять чотири незнайо-
мих чоловіки і починають забирати все. Батько 
відразу кинувся до них і почав захищати все своє 
майно, але не встиг навіть вдарити одного з них, 
як гримнув постріл, і батько впав на підлогу 
мертвим. Це були активісти, тоді про активістів 
ми ще нічого не знали, але після цього випадку 
ми зрозуміли. Я дуже тяжко переживала смерть 
свого батька. Мати теж дуже бідкалася, але тре-

ба було жити далі. Мати, коли збирали у колгоспі 
врожай, кожного разу намагалася вкрасти трохи 
зерна. Було дуже важко. Своя земля у нас була, 
але обробляти її було нічим, і не було зерна, щоб 
посіяти майбутній урожай — все відібрали ак-
тивісти.

У селі траплялися випадки людоїдства. Наш 
сусід, у якого дружина померла раніше, ще до 
Голодомору, з’їв свого п’ятирічного сина, який 
помер від голоду.

З моєї родини залишилися в живих тільки 
четверо: я, два брати, мама. Менша від мене 
сестра померла від голоду та холоду взимку 
1932 року. Ми залишилися жити, дякуючи нашій 
мамі, це вона врятувала нас від голодної смерті. 
Мені довелося пережити сумні роки, і я не хочу, 
щоб таке ще колись повторилося, повірте, це 
дуже страшно.

Запис 10.2002. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 2 а. — Арк. 1.

Свідчення № 2.
Лисенко Григорій Петрович,

1924 р. н., с. Кегичівка

У голодний 1933 рік наша сім’я жила в селі 
Таранівка Кегичівського району. Від голоду опух 
батько, і ми всі теж. Люди всякою ціною намага-
лися вижити — обмінювали речі, посуд, одяг на 
продукти. І наша мати їздила на базар і обміняла 
одяг на півмішка пшениці. Так ми могли протри-
матись небагато часу. Щоб вижити, мої батьки 
вирішили покинути домівку, поїхати в пошуках 

заробітків та харчів. Спочатку добралися до стан-
ції Лихачове, далі доїхали до Бєлгорода і згодом 
потрапили в Прохоровку Курської області.

Батьки працювали в радгоспі: батько на полі, 
мати — дояркою. Я допомагав вдома: няньчив 
дворічну сестричку і чотирирічного братика, ва-
рив їсти. Але невдовзі і тут почався голод. І звід-
ти ми поїхали на Донбас. Жили там довгий час.

Запис 11.2002. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 2 а. — Арк. 13.

Свідчення № 3.
Темченко Євдокія Степанівна,

с. Козачі Майдани

1932 рік був роком урожайним, була пше-
ниця і до пшениці. У 1932–1933 роках зробили 
так звану «викачку» і позабирали все, що в кого 
було. Виділили активістів, які ходили по хатах 
і відбирали у людей останню пригоршню зер-
на. Були такі «активісти», коли заходили в хату 
і на столі було тісто, то забирали навіть тісто. 

Допитували дітей: «Де батько заховав зерно?» 
Шукали і знаходили все, хто що сховав. Спершу 
об’явили колективізацію, і хто пішов у колгосп, 
того не чіпали, бо він повинен здати все своє 
добро добровільно. Спершу відбирали тільки 
в тих, хто не пішов у колгосп, але потім відби-
рали у всіх підряд. «Активісти» навіть перевіряли 
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туалети, чим люди ходили надвір. Кінець кінцем 
дійшло до того, що почався масовий голод і мор 
населення.

Мерли скрізь: в полі, попід парканами, на до-
рогах. Голодні замерзали в хаті, вимирали сім’я-
ми. Наше село було всіяне трупами. Були виділені 
підводи для збору померлих. Хто залишився ще 
жити — їли собак, котів, ворон — все, що рухалось.

В селі Шляхова була баба на прізвисько Дра-
ниха. Про неї ходили страшні чутки, що вона поїла 

своїх дітей. Вона часто навідувалась і на Майдани. 
Тим людям, що збирали і вивозили трупи з села, 
давали пайок, тому вони жили дещо краще.

А в жнива 1933 року, коли люди почали уко-
шувати зерно, наїдалися і вмирали. Їли бур’яни, 
комах. Були випадки, коли батько й мати відру-
бували собі пальці, варили юшку, щоб прогоду-
вати своїх дітей. В нашому селі був один чоловік, 
він мав рушницю мисливця. Ходив стріляв во-
рон, завдяки цьому вижила вся його родина.

Запис 2002. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 2 а. — Арк. 12.

Свідчення № 4.
Химочка Марія Юхимівна,

с. Красне

Все почалося восени 1932 року. Великого 
лиха ця осінь людям в селі не віщувала. Урожай 
був не гірший, ніж у попередні роки. Запланова-
ний державою податок села України здали, але 
після першого податку зразу ж оголосили дру-
гий, третій.

По селах почали їздити продовольчі загони 
і забирали все до нитки. Люди намагалися схо-
вати зерно, картоплю в ямах, криницях, скир-
тах, на горищах, замазували в грубах. Але все 
це заховати від пильного ока збирача не вда-

валося. Одного разу нагрянули збирачі зерна 
і в нашу оселю. Зерна не знайшли, а картоплі 
трохи в погребі знайшли. Непрохані гості почали 
вантажити її на воза. Забрали картоплю зі сто-
лу, яку мама зварила до обіду. Забирали все, 
що попадалося під руку. Коли виходили з хати, 
один зі збирачів побачив маленьку дівчинку, що 
ховалася за мамину спідницю і стискала в руці 
картоплину. Підійшов, вирвав картоплину з рук 
і розтоптав чоботом.

Цією трирічною дівчинкою була я, Марійка.
Запис 2002. 

ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 2 а. — Арк. 11.

Свідчення № 5.
Шуть Наталія Трохимівна,

с. Красне

Голодний 1932–1933 рік я пам’ятаю добре. 
Було мені 11 років. У нас була звичайна сім’я. 
Дітей у сім’ї було троє: Наталка, Миколка, Оле-
ся. Першим від голодної смерті помер батько. 
За ним помер брат Миколка.

Пам’ятаю: повезла його мати на санях по-
мерлого на кладовище, замотаного в ряднині. 
Дуже сумували ми з сестрою за батьком та бра-
том. Мама побивалася не дуже, бо думала вона 

за завтрашній день, чим годувати нас, живих. 
Згодом, втративши розум, мати з’їла мою се-
стру, але потім невдовзі померла. Таким чином 
я залишилась одна. Сили мене покидали, я май-
же не ходила, варила їсти з кори. Навесні всі їли 
то листя, то коріння, намагалися вижити.

Я залишилась жити. І пам’ять про свою сім’ю 
я пронесла через усе своє життя, адже таке 
не забувається ніколи.

Запис 10.2002. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 2 а. — Арк. 5.
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РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

КОЛОМАЦЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Корнієнко Михайло Федорович,
1925 р. н., с. Шелестове

Була неділя, літо, число не пам’ятаю. Я стояв 
біля будинку, поряд зі мною стояли мама та бабу-
ся. Хтось із них сказав: «А чому сьогодні в церкві 
не дзвонять?». Дідусь, який стояв біля колодязя, 
почув цю розмову й сказав: «Піду в село узнаю, 
що сталось», — так як ми жили на краю села.

Дідуся довго не було додому. Мама та бабу-
ся захвилювалися. Нарешті дідусь надвечір по-
хмурий повернувся. Він розповів, що озброєний 
загін на конях виганяє з будинків людей, заби-
рають скотину, птицю, зерно на підводи. Дідусь 
від хвилювання ліг спочити, до вечора й помер.

Наступного дня вранці озброєний загін 
завітав до наших воріт. Батько вийшов із-за 

паркана, відкрив ворота, і вони заїхали на по-
двір’я. Ломом зірвали замок на сараї. Забрали 
все зерно і курей, а також корову. Мама сказа-
ла мені: «Піди попроси хоч одну курочку, нехай 
вона завтра знесе тобі яйце». Я пішов попро-
сив, і один із чоловіків сказав: «Іди в  колгосп 
і зароби собі яйце, нічого на колгоспне рот роз-
кривати».

Так як у нас були кури, наступного дня [вони] 
рішили прийти пошукати яйця. А тим часом, 
поки шукали яйця, знайшли в сінях четвертину 
сала. Сказали: «А, крадеш у держави, тобі за це 
грозить десять років ув’язнення», — і забрали 
батька. Але все ж таки потім відпустили.

Запис 12.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 18. — Арк. 5, 6.

Свідчення № 2.
Сульжик Євдокія Тимофіївна,

1924 р. н., с. Мирошниківка

У 1933 році мені було 7 років. Але пам’ять 
про ті страшні голодні роки вже генетично увій-
шла в мою свідомість. «Їсти, їсти», — лише одна 
думка володіла мною і вдень, і вночі. Нас, дітей, 
у тата і мами було троє: [я і] ще двоє братів — 4-х 
і 9-ти років.

У той голодний 33-й разом із родичами за-
копали в огороді небагато пшениці, яку, на наше 
велике щастя, не знайшли при частих обшуках 
представники влади — наші ж односельці, — 
то вона і врятувала нашу сім’ю від голодної 
смерті. Уночі тато відкопував яму, брав трохи 
зерна і знову ховав. Його вночі ж і дерли, добав-
ляли суху лободу та мама потім пекла коржики. 
Через день приходила комісія. Із одним і тим же 
запитанням: «Що ти їси? Бо живий!». А в комісію 

ту входили наш сусід, дядько Антон, Поліна Чу-
принівська та інші — свої ж люди. А одного разу 
прийшла влада, а пшениці дертої трохи в макітрі 
залишилось, мама зразу ж туди води влила, 
а Поліна і каже: «Ну ти і зробила. Ні собі, ні дер-
жаві».

Вижили, слава Богу!.. Я і милостиню ходила 
просити, де бідніші люди — подавали сушений 
буряк, картоплю, і все несла додому, а багат-
ші — ніколи. Тяжко згадувати ті часи. Хочеться 
забути, але пам’ять жива — таке не забувається. 
Батько так і не став членом колгоспу, хоч і з хати 
виганяли, та й із села. Мама і старший брат по-
дали заяви і були прийняті в колгосп, а тато став 
працювати візником у сільпо аж до пенсії. Уже їх 
немає в живих. Світла їм пам’ять.

Запис 22.06.2003. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 7.
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Свідчення № 3.
Удовиця Наталія Микитівна,

1914 р. н., с. Різуненкове

Я добре пам’ятаю голод у 1932–1933 рр., 
нашу сім’ю також він не обминув. Батьки були 
небагаті, але їсти було що, проте у 1932 році 
в селі утворилася бригада людей з односельців 
та сусідів, які почали відбирати зерно, овочі, одяг. 
У нас забрали корівку та стару кобилу, але уве-
чері мама пішла на колгоспний двір та й привела 
корову назад. Мабуть, допомогло диво, і більше 
ніхто її не забирав. Було важко жити, тому що ми 
боялися донощиків, бо ними були і сусіди, і навіть 
рідні куми. Документів у тих, хто забирав майно 
та врожай, не було, хоч гомоніли люди, що це ко-
муністи. Ці люди не били і не погрожували, зброї 
я у них не бачила, вони тільки знаходили зерно і 
забирали його. Де вони вивозили забране, я не 
знаю. До нас прийшло 15 чоловік, серед них були 
і сусіди, і чужі. Шукали переважно зерно, але мій 
батько закопав його біля ясел корови, під перед-
німи ногами, і його не знайшли.

В 1933 році розпочався великий голод, ста-
ли помирати люди, пухли від голоду, помирали 
серед дороги, ходили слабі, допомогти одне од-
ному не могли, бо було нічим. Коли люди мер-
ли на дорогах, їх від громади забирали на вози 
і десь вивозили, куди, я не знаю. Тих, у кого 
ще лишилися рідні, ховали в садках біля хати, 
на кладовищах майже не хоронили.

Коли вже зовсім нічого було їсти, так їли 
млинці з лопуха та кульбаби. Від голоду в нашо-

му селі померло багато людей, скільки точно, 
я не знаю, чи є десь записи про це, я не знаю. 
Залишилось багато сиріт в голодовку, їх заби-
рала машина, якісь чужі люди, але де їх везли, 
невідомо.

Одного разу я поїхала в місто Харків шукати 
роботу, щоб і сім’ї було легше, надіялась їм чи-
мось допомогти, бо в Харкові був менший голод 
і була хоч якась там робота. Я якось опинилась 
біля дитячого будинку і на власні очі бачила, як із 
сараю виносили опухлих від голоду дітей, таких, 
хто ще ворушився, і тих, хто ні, кидали на кузов 
і десь вивозили. А ще чула, що з людей у місті 
робили котлети. Хоча в нас у селі людей не 
їли, і слава Господу. Я й не змогла більше бути 
в місті, повернулася додому.

«П’ять колосків» був Закон, за яким судили, 
бо не дозволялося збирати колоски або овочі 
на полях.

Після голодовки почали змушувати людей 
йти працювати в колгоспи, мої батьки та я з бра-
тами відмовились, і нас вигнали з хати і посели-
ли в майже розвалену сусідську, бо ті померли. 
[У нас] забрали все, що залишилось. Та мої бать-
ки з нами якось вижили, хоч було дуже важко, 
ми працювали на своєму шматку землі і з того 
вижили, а ще мольбами. Церкви в селі не було, 
та молились удома.

Запис 14.05.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 18. — Арк. 4, 4 зв.
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РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Барабанова Олександра Денисівна,
1929 р. н., с. Ясна Поляна

У нашій сім’ї було четверо чоловік: батько, 
мати та двоє дітей. Я була меншою від сестри. 
Після жахливого голоду ми всі чудом залиши-
лися живі. Щоб прогодувати нас, батько їздив 
у Харків по хліб. Привозив інколи борошно, мама 
його змішувала з гречкою та просяною половою, 
пекли хліб із цього тіста і їли його.

Одного разу поїхав батько в Харків, не було 
його довго — чотири тижні. Він був знесилений 
від голоду та від дороги і лежав десь на узбіччі, 
а в такий час містом їздила машина, в яку зби-
рали трупи. Ніхто не придивлявся: чи мертву, чи 
живу людину кидають в ту купу. Батька вкинули 
теж у ту машину. Він уже знав з розповідей лю-
дей, що вивозять всіх за Харків, вкидають у яр 
і мертвих, і напівживих. Дорогою батько втік. 
Щоб вилізти з тієї машини, клав труп на труп, 
і по такій «драбині» вирвався із машини, ско-
тився на узбіччя в бур’яни. Додому йшов пішки 
три–чотири тижні. Я вже була пухла від голоду, 

шкіра тріскалася, текла сукровиця. Деякі батьки 
вивозили своїх дітей і кидали їх напризволяще. 
Я просила маму, щоб мене теж кудись відвезли, 
але мама мене не послухалася. Так ми пережи-
ли страшну осінь і зиму. Весною стало трішки 
легше. Виріс шпориш, він нас і врятував. Ми зрі-
зали його ножем і їли його сирим.

У 1934 році батьки пішли працювати, 
а ми з сестрою шукали собі їжу самі. У 1933 
і в 1934 роках був хороший урожай, але їздили 
страшні для жителів села бригади, які забира-
ли все. Пам’ятаю, забрали у нас навіть останню 
жменю квасолі.

Були такі люди, що їли своїх дітей. Часто 
люди падали прямо на дорозі й помирали від го-
лоду. Хто ще міг ходить, ходили селом, просили 
просяну і гречану полову. Крали буряки, варили 
їх, добавляли туди терпу та їли все, навіть пото-
му виживали…

Запис 10.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 19. — Арк. 12, 12 зв.

Свідчення № 2.
Гнатенко Агафія Миронівна,

1912 р. н., с. Попівка

Зараз мені 96 років. Коли були ці страшні 
часи, мені було 20 років. Люди були голодні, їсти 
було нічого. У тридцять третьому від голоду по-
мер і мій батько. Люди мертві валялися кругом 
попід тинами, на вулицях. І змушували їх вивози-
ти на цвинтар в яму. Я теж збирала. Одного разу 
заходжу в хату, а там жінка молода розплестана. 
Так я її положила на тачку і повезла на цвинтар, 
скинула і потягла за ноги до ями. Родичі в неї 
були, та вони працювали на дослідному полі. Ви-
возити людей змушував якийсь дядько. Та й нас 
ганяв. У нас нічого було забирати. Ото в брата 
мого чоловіка було закопане зерно, так ми з ньо-
го і виживали.

Голодомор був для винищення людей. За-
тримали мого брата і його друга Мартина за те, 
що не схотіли в людей відбирати зерно. Так їх 
вислали в тайгу. Там він і загинув. Так розповіда-
ли іще односельці, і Мартин, бо він повернувся. 
У тайзі годували, бо не дійшов туди голодомор, 
але дуже тяжка була праця. […]

У селі одна жінка народила дитину і одразу ж 
з’їла її, та про це ніхто не знав. Уже потім поміти-
ли, що у неї не було живота і дитини. І все одно 
вона померла. І коней їли, і котів, і собак. А люди 
з голоду пухли, помирали.

Запис 10.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 19. — Арк. 5, 6.
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Свідчення № 3.
Гнатенко Віра Антонівна,

1924 р. н., с. Петрівка

Було нас у батьків 8 дітей: дві Марії, Ніна, 
Ганна, Антон, Матвій та я — Віра. Працювали 
батько, мати та старший брат Матвій. Під час 
Голодомору померли троє моїх сестер — Марія, 
найменша в сім’ї, Марія та Ніна. Весь час цьо-
го страшного Голодомору моя сім’я проживала 
в Петрівці. Важко було дивитись на батьків і се-
стер, у них попухли ноги. Працюючі члени роди-
ни приносили додому маленькі шматочки маку-
хи, якими нагодувати велику сім’ю досита було 
неможливо. Ці шматочки клали в великий ча-
вунний казан, додавали воду та, щоб хоч якось 
«обдурити» голод, додавали багато солі. Також 
їли ще зовсім зелені ягоди та козельки. Одного 
разу я повела свою молодшу сестру на ділянку 
за нашим городом, яка була вкрита споришем. 
Ми разом почали його їсти та нарвали братам 
і сестрам, які були вдома.

На горбах зростало дике жито. Ще не до-
стиглі колоски ми зрізали і сушили на пічці. По-
тім товкли у снаряді і варили з них суп. Згодом 

почали підстигати на городі і свої колоски. Їх ми 
також сушили і молотили. Те зерно, яке крали в 
степу, дівчата ховали в панчохи, щоб не поміти-
ли охоронці. На городах урожай зерна був дуже 
малий, бо ще на початку Голодомору майже 
все засіяне зерно повиривали із землі та поїли. 
По їли всіх кішок, собак та домашню худобу, які 
були виснажені від голоду. Нашою сусідкою була 
мамина двоюрідна сестра Ліда. Одного дня її 
сім’я зарізала коня. Ліда запросила нас на обід. 
Навіть поївши м’яса, в нас нестерпно боліли жи-
воти, які були схожі на надуті кульки. У Ліди було 
п’ятеро дітей. Вся сім’я загинула від голоду. Та-
кож у мами був брат, в якого загинуло дев’ять 
дітей. Я знаю випадки, коли старші члени ро-
дин їли менших навіть сирими. Трохи зміцніли, 
почали ходити по вулицях та підбирати кістляві 
трупи людей. На вигоні стояла церква. Недалеко 
від неї люди викопали яму та покидали туди ве-
личезну кількість трупів. Я голими, безсильними 
руками допомагала затягувати трупи до ями.

Запис 10.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 19. — Арк. 9, 10.

Свідчення № 4.
Зеленська Векла Юхимівна,

1916 р. н., с. Березівка

Страшне лихо прийшло і в наше село. 
Смертність збільшувалася з кожним днем. Ба-
гато батьків викидали дітей на вулицю або виво-
зили на ближні залізничні станції. Люди, які були 
здатні добратися до залізниці, рухались в про-
мисловий Харків, Курську, Орловську області, 
щоб щось продати, обміняти, купити хліба.

У нашій сім’ї було 8 чоловік. Тато, Севе-
рин Юхим Андрійович, мама, Северин Тетяна 
Яківна, брати Іван1908 р. н., Микола 1910 р. н., 
 сестра Уляна 1914 р. н., а сестер Катю і Зою 
я вже не пам’ятаю. Їсти було нічого, їли все ко-
зельки, очерет, котів, мишей. У селі були випад-
ки і людо їдства. Старші пішли працювати в рад-
госп, щоб якось вижити. Садили висадки, поло-
ли буряки, в’язали снопи.

Тато в 1933 році возив воду. У колгосп-
ній їдальні кухарка дала вволю поїсти, від чого 
він і помер. Багато людей померло і в нашому 

селі. Вивозили багато трупів, грузили на брич-
ки, як дрова, і хоронили десь. Де — не скажу, не 
знаю. У дворах і огородах також були могили. 
Появився якийсь продналог. По дворах ходи-
ли збірники і вигрібали все під чисту. Не тільки 
у нас, у всіх, у кожному дворі. Забирали все. По-
тім описували майно і виставляли на продаж. 
Деякий час я була в Старовірівці, працювала 
по найму в багатого дядька. Була нянькою, пра-
цювала по господарству. Хотіли ці люди мене 
удочерити, але я не схотіла. З 1935 по 1948 рр. 
працювала в радгоспі «Улянівка». Працюва-
ла на різних роботах. Старші пішли працювати 
в радгосп, щоб якось вижити. Садили висадки, 
копали буряки, в’язали снопи.

Ця подія — трагедія всього людства, яку ми 
повинні завжди пам’ятати і не допустити, щоб це 
лихо повторилося знову.

Запис 12.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 19. — Арк. 17–19.
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РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Булига Микола Іванович,
1931 р. н., с. Костянтинівка

На той час моя сім’я проживала в селі Ко-
стянтинівка Краснокутського району. Про Голо-
домор 1932–1933 років знаю з розповідей рід-
них. Причиною Голодомору вважаю те, що влада 
забирала урожай, аби змусити селян йти до кол-
госпів працювати. Були створені на селі 12 груп 
активістів по 5–6 чоловік. Вони приходили до 
хати і забирали все, що було їстівне. Про вина-
городи від влади за донесення не знаю. Активі-
сти документів ніяких не мали, а забирали все, 
навіть те, що варилося на плиті. Застосовували 
і побиття, і арешти до тих, хто не хотів добровіль-
но йти до колгоспу, було і висилання. Зброї вони 
[селяни] не мали, проте й боронитися було не-
можливо. У активістів при собі були штикові ло-
пати, сокира. Продовольство ховали на городі, 
але його завжди находили. Шукали в коморах 
і всюди, де можна заховати. Найбільш відома з 
активістів була жінка, яку звали Олімпіядихою. 
До хати приходили звечора до 5 чоловік і заби-
рали все, що було. Тим, хто пішов працювати до 
колгоспу, давали якусь зварену баланду, але її 
було небагато. Забирали в селян не тільки про-
дукти, але й рушники, свитки, худобу і відправ-
ляли до колгоспу. Про закон «Про п’ять колосків» 
чув, але він з’явився пізніше. Збирати залишки 
городини не дозволяли, за це саджали в тюрми. 
Поля й колгоспні комори охороняли активісти. 
Добровільно до колгоспу люди йти не хотіли. 

Але тих, хто не йшов, активісти залишали без за-
собів для існування, навіть виганяли з хати, яку 
потім розбирали. Забирати приходили частіше 
ввечері або вночі. З голоду люди почали вми-
рати після Нового року, як землю вкрило сні-
гом. У випадку з сиротами робили таким чином: 
якщо з голоду не пухлі, то забирали в дома для 
безпритульних, а якщо дитина хворіла, то ніхто її 
не забирав. На селі з людей не голодували лише 
активісти, а також ті, хто працював у колгоспі. 
Вижили тільки ті, хто мав змогу хоч щось з’їсти. 
Один одному люди майже не допомагали. Наш 
батько працював у плем госпі і мав змогу щось 
узяти. Іноді батько ділився з родичами. Вони 
приходили вночі, щоб ніхто не бачив. Найчасті-
ше ми харчувалися макухою. Із рослин вживали 
стебла кукурудзи, лободу. Котів і собак у селі 
поїли всіх. Наша сім’я вижила вся.

Деякі люди їхали в місто, жили там і під міст-
ками. Працюючим видавали пайки. Купити в мі-
стах можна було, якщо є за що. Багато молоді 
виїхало до міста. На той час в селі Костянтинівка 
було 90 хат, а вимерло 600 чоловік. Був випадок, 
що батьки поїли своїх дітей, а потім і самі по-
мерли. Тих, хто помер, хоронили активісти, вони 
збирали мертвих на підводу, по 15 чоловік зво-
зили у погріб. Люди дуже боялися епідемії, тому 
померлих намагалися хоронити вчасно. Нині по-
мерлих поминають родичі.

Запис 25.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 20. — Арк. 4, 4 зв.

Свідчення № 2.
Мірошниченко Галина Михайлівна,

1921 р. н., с. Пархомівка

У роки Голодомору я і моя сім’я проживали 
в с. Пархомівка Краснокутського району. Нас 
було двоє дітей: я і брат Микола. В 1932 році 
помер батько. Залишились ми з мамою. Активі-
сти села ходили по хатах і забирали всі продук-
ти харчування. Довелося їсти і кукурудзяні ка-

чани, і молоду траву, і мерзлу картоплю. Влітку 
1933 року померла моя мама, а слідом за нею 
і брат Микола. Залишилась я одна. Голод тоді 
був майже в кожній хаті. Вимирали сім’ями. 
Люди валялись у полі, по вулицях.

Запис 5.10.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 2.
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Свідчення № 3.
Полежака Павло Феногенович,

1918 р. н., с. Ковалівка

Нас розкуркулили і поселили на Одноре-
брівці з матір’ю і сестрою. Деякий час ми жили 
там в хаті, де проживало уже чотири такі сім’ї, як 
ми. Батько працював у Шевченківці в радгоспі, 
і старші брати теж працювали в радгоспі, але 
на Ковалівці. У 1931 році ми також перебрались 
жити в Ковалівку. Там і настигла нас голодовка. 
1932 рік був дуже засушливим, і весь урожай ви-
везли «на план», бо врожай був малим, а план 
великим. Щоб виконати його, не вистачало про-
дуктів у радгоспі, розташованому за 2,5 км від 
В’язової. Почали ходити по домах і вигрібати 
все, що було в селян. Для цього створили групи 
активістів із п’яти чоловік. Всього в селі працю-
вало тридцять активістів. Протягом місяця вони 
ходили від хати до хати і забирали все: карто-
плю, квасолю, насіння з огірків і динь. Одного 
разу у нас навіть викинули на подвір’я чавунчик 
з супом із бур’яну.

Допомогли вижити брати, які давали части-
ну свого пайка, одержаного на роботі, та тітка, 
що жила в Ананівці. ЇЇ сім’я працювала на цу-
кровому заводі. Одного разу мало не позбув-
ся життя, ідучи до тітки. По дорозі зустрів мене 

якийсь чоловік. До цього часу пам’ятаю його 
злий колючий погляд і худі величезні руки, що 
жадібно тяглися до мене. Він вхопив мене за ру-
кав, але я крутнувся, ґудзик відірвався і в його 
руках залишилась моя одежина, а я щодуху по-
чав тікати. Біг скільки було сил, а він все гнався 
за мною. Уже добігав до першої хати в Ананівці, 
коли як з-під землі виник другий чоловік і кинув-
ся мені навперейми. Я миттю помчався в інший 
бік і побачив ще одного чоловіка, який йшов 
з лопатою. Це був житель Ананівки. Він кинув-
ся мені на допомогу і вдарив лопатою мого пе-
реслідувача. Інший переслідувач кинувся тікати. 
Чоловік, який був ударений лопатою, упав, а ін-
ший зі страшенною люттю все бив і бив його, 
уже мабуть мертвого. Збігалися люди. Насилу 
заспокоїли чоловіка, відібрали лопату в нього. 
Пізніше цього чоловіка судили, але виправда-
ли. Мені довелося бути свідком на цьому суді. 
Як виявилось, у підсудного зник син, його вби-
ли ці ж люди і з’їли. У їхній оселі знайшли одяг 
зниклого сина і засолене людське м’ясо. На все 
життя в моїй пам’яті залишилась ця подія. Мені 
80 років, але здається все було вчора.

Запис 06.2009. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 39. — Арк. 8 зв., 9.

Свідчення № 4.
Торяник Петро Гнатович,

1927 р. н., с. Китченківка

Я народився в 1927 році в с. Китченківка. 
Основну частину життя прожив тут. Багато чого 
пам’ятаю і до цього часу про страшні часи Голо-
домору 1932–1933 років. Вважаю, що головни-
ми причинами цього явища був недорід, а також 
наслідки суцільної сталінської колективізації. 
Головним винуватцем лиха була радянська вла-
да. Урожай відбирали представники комітету 
незаможних, не маючи на те зовсім ніяких доку-
ментів. Переважно це були молоді люди, комсо-
мольці, більшість їх з нашого ж села, а формува-
ли такі загони у сільській раді. Окрім того, вони 
перевіряли доноси односельців на сусідів та ще 
й за це віддячували їм продуктами. Людей іноді 
бувало, що й били, а деяких засилали у Сибір. 
Під час цих рейдів у людей відбирали все їстів-
не, що знаходили. Обшуки проводилися вдень, 
пам’ятаю, всього їх було разів 8. Майже ніколи 
ніхто не міг заховати продукти чи зерно так, щоб 

їх не знайшли. Кожен тоді був сам за себе, адже 
і допомогти було нічим сусідам чи родичам. 
В селі голодували всі люди, але все-таки ті, хто 
змушений був вступити до колгоспу, отримував 
миску супу щодня, що дозволяло вижити. Бідня-
ки йшли в колгоспи з власної волі, а от замож-
ніших селян туди записували насильно. Худобу 
заховати десь було неможливо, адже, як кажуть, 
знаходили і голку в стозі сіна. Забирали все, 
у тому числі й одяг або взуття. Чи була у комне-
замівців зброя, не пригадую. Помирати з голоду 
люди почали навесні 1933 року, коли з’явилися 
рослини та бруньки. Їли все: шукали в землі за-
лишки овочів, їли бур’ян, бруньки з акації, ясе-
ну, якщо попадалися, та навіть горобців та інших 
птахів. Осиротілих дітей сільрада вивозила до 
інтернатів, але говорять, що і там їх померло не-
мало, адже до села майже ніхто не повернувся 
звідти. Взагалі, голод був і у місті, але не такий 
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страшний як по селах. Щось виміняти чи купити 
в місті Харкові було надзвичайно важко, не кож-
ному вдавалося вирватися із села. Тоді я чув, 
що в селі був випадок людоїдства, але нічого 
конкретного з цього приводу сказати не можу. 
Усього в Китченківці загинуло, на мою думку, 

близько 130 осіб від голоду. Не пам’ятаю, щоб 
хтось когось хоронив, близькі самі закопували 
померлих у погребах, а ці місця зараз показати 
чи знайти важко. Померлих від голоду людей ча-
сто згадували і згадують рідні та близькі люди, 
особливо на поминах, на цвинтарі.

Запис 25.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 20. — Арк. 16, 16 зв.

Свідчення № 5.
Федоренко Григорій Андрійович,

1922 р. н., с. В’язова

Землю обробляли своєю сім’єю. Сім’я була 
велика. Батько, Федоренко Андрій Якович, 
мати — Явдоха Семенівна, сини Яків, Семен, 
Іван, Петро і маленький Гриша. Коли настав час 
колективізації, сім’я не спішила вступати до кол-
госпу. Батько опирався як міг. Та одного разу, 
вночі, хтось постукав у вікно. Цей стук настіль-
ки налякав усіх, що вони миттю посхвачувались 
і стояли, боязко поглядаючи у вікно. Мати запа-
лила каганець, підійшла до вікна, глянула і зблід-
ніла. Батько зрозумів той погляд матері. Взувся, 
накинув свитину і вийшов. Загув автомобіль. 
Стихло. Батько більше не повернувся додому. 
І сьогодні не відомо, куди чекісти його поділи. Де 
його могила. Мати засумувала, затужила і через 
рік померла. Діти загорнули нерухоме тіло ма-
тері в ряднину, віднесли на город, поклали під 
яблунею і почали копати яму. Копали цілий день. 
Ніхто не допоміг. Сусідів близько не було, бо 
хата стояла біля ставка, а побігти когось покли-
кати не подумали. Так самотужки вирили яму, 
вкинули соломи, потім поклали холодне тіло ма-
тері. Закидали яму більше слізьми ніж землею. 
[…]

Як же вони жили? Восени знайшли на кол-
госпному полі квасолю. Накрали і принесли до-
дому. Ще після того, як вибрали картоплю на 
полі, вночі йшли і перемацували кожну грудочку. 
Бувало, що в торбі приносили додому самі гру-
дочки, а бувало 3–5 картоплинок. А ще цілими 
днями ходили по лісі й шукали запаси тварин. 
Дупло білки, наприклад. Зимою, розбиваючи 
лід у вершині ставка, в мулі шукали в’юнів та мо-
люсків. Збирали жолуді, з-під снігу відривали 
мерзлі кислиці.

До хати часто заходили якісь люди, вони 
нишпорили скрізь, заглядаючи на піч, за піч, 
шарили на горищі, перекидали лахміття на ліж-

ку, шукали щось. Тоді діти не розуміли, що в них 
шукають. А після Нового року знову заходили 
декілька разів, і один із чоловіків кожного разу 
запитував: «Ви ще не подохли?». Інший, загля-
даючи в горщик, помітив декілька кружалець 
луски з риби, яка ще з літа прилипла під вінцем. 
Вхопив той горщик, виніс у двір і давай його бити 
палицею. Горщик розлетівся на черепки, а він 
все бив і бив. І приказував: «Я вас нагодую, чор-
ти лахматі».

Раз на тиждень приходив старший брат. 
На роботі йому давали хліб. Він залишав по 
маленькому кусочку і цілий тиждень збирав, 
а в неділю приносив меншим братам. Вони 
втрьох миттєво ковтали ті кусочки сухого хлі-
ба і, здавалося, що нічого смачнішого немає 
по всьому білому світі. Так пережили зиму. 
А весною вже було легше. Рвали осоку і їли ниж-
ню частину, їли забудьки та іншу траву. А коли 
вже підросли на колгоспному полі буряки і ста-
ли як палець, ходили їх красти. Поля тоді охоро-
нялися. Сторож їздив верхи на коні і називався 
об’їждчик. Він мав довжелезний батіг. І ось од-
ного дня він зустрів дітей. Вся сила удару впа-
ла на худесенькі плечі Гриші, а от краєчок ба-
тога дістав голови Петра. Шкіра на голові тріс-
нула мов переспілий кавун, а очі залила кров. 
Діти кинулись тікати. Врятував дітей глибокий 
яр, що був неподалік. І тоді вони довго мріяли 
в тому яру. Ні, не плакали, а зціплюючи зуби від 
ненависті, поклялися один одному помститися 
кривднику. І помстилися. Підпалили хлів. Хлів 
швидко потушили. А от про те, хто його підпа-
лив, ніхто не здогадався. Промайнуло літо, там 
і осінь із врожаєм. Старший брат одружився і за-
брав Гришу до себе. Петро та Іван влаштувались 
на роботу і вже мали свій кусок хліба. Діти вижи-
ли. Але ще довго не могли наїстись хліба.

Запис 06.2009. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 39. — Арк. 7 зв, 8.
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НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
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КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Афанасьєва Ганна Спиридонівна,
1925 р. н., с. Кіндрашівка

Я проживала з сестрою Наталкою і двома 
братами, меншими за мене, з матір’ю і батьком. 
Знаю голодовку. Страшна голодовка була. Ка-
чани з кукурудзи товкли: в пеньку видовбували 
ямку, туди насипали качани і товкли. Робили му-
кичку і робили коржики. І оце ми їли. У березні 
стало танути, так ми з батьком і сестрою пішли 
збирати буряки на полі. А тоді ж садили буряки 
сахарні, та гарно не вибрали, і коли зорали, вони 
зверху лежали. Перезимовані, померзлі, почор-
нілі. Батько йшов все далі й далі, а ми з Наталею 
позаду, вона знайшла бурячок, обтерла і їсть. А я 
підійшла і прошу в неї, щоб дала хоч раз укуси-
ти. А вона мені відказала: «Шукай сама». Я стою, 
плачу. Тоді батько дав мені бурячка, він вже штук 
п’ять знайшов. Отакі смачні були. Вишні п’ять 
років на горищі лежали, з них тільки кісточки за-
лишилися, так мати дістала їх з горища, і ми їли 
цілими, шкаралупок не викидали.

Батько їздив у Росію. У матері було багато 
приданого, тоді ж раніше пряли, ткали, виши-
вали: сорочки, накидки на стіл, а тих рушників 
було, мабуть, півсотні. Батько накладе мішок 
і їде. Привозив звідтіля картопельки, цибуль-
ки, кусочок хліба, кусочок сала. То ходив і про-
сив, а іноді міняв. Вся Україна на Росію хлинула. 
Тоді ж їздили на дахах поїздів — і взимку, і влітку. 
У вагони не пускали. Коли батько привезе, по-
сідаємо і їмо. Корова не доїлася взимку, а коли 
весною діждалася телятка, стала доїтись. Тут 
уже зелень пішла. Листя береста їли, сушили, 
м’яли на муку, пекли. Мати знала, які бур’яни 
можна їсти. Піде в ліс, нарве оберемок і їмо. Ще 
перед голодом у нас гусей не було, а поросят-
ко одне було, вагою з центнер. Так зимою його 
годувати вже нічим — літом бур’ян їло. Батько 
те поросятко складе в ящик. Ящик під замком, 
щоб ми не їли. У крамницях продуктів не було, 
хліб давали по талонах, щоб ніхто по два рази не 
взяв. Вночі із сестрою підемо, станемо в чергу, 
всю ніч стоїмо, позамерзаємо. Привезуть хліб, 
почнуть давати, а нас люди виштовхують з чер-
ги — ну що, ми ж діти. Так без хліба і повернемо-
ся додому.

Забирали у 1929–1930 роках усе. І до нас 
приходили, коня забрали. Пам’ятаю, як мати 

плакала. Лазили на горище і шукали все. Квасолі 
трішки було, так забрали.

У колгосп почали заганяти у 1929–1930 ро-
ках. Так зганяли років три. Хто не йшов, хати роз-
кривали: двері знімали, вікна вибивали. Пам’я-
таю, як батько не хотів іти до колгоспу, а мати 
казала: «Давай підемо, бо розберуть хату, і діти 
позамерзають». І корів забирали, і коней, волів. 
Страшне грабували. І скрині забирали з одягом. 
Мій батько був комірником, я ходила до ньо-
го і бачила, що там висить усе, що позабирали 
в людей: і в скринях лежить, і так порозвішуване. 
І різні горщики, чавуни, все туди складали.

У сім’ї одна я була пухлою. Я чула, як бать-
ко казав: «Давай свої пайки не будемо доїдати, 
а Галі давати, бо вона вже пухла, щоб не помер-
ла. Так і мати трошки щось мені давала, і батько, 
а менші брати (один 1927 р. н., інший 1929 р. н.) 
у мене просять: «Дай, дай і мені хоч раз дай вку-
сити». А мати озивається: «Відійдіть, хай їсть». 
Страшне було, страшне! Усі весни ждали, поки 
дерева почнуть випускати бруньки. Яке-небудь 
дерево, що пустило бруньки, і люди лазять по 
деревах, зривають їх. Хто зварить, хто так з’їсть. 
А тоді вже як стала травичка, люди пішли пас-
тися. Травичку, листочки їли, аж поки врожаю 
не діждалися.

Було тоді таке, що одна жінка своїх дітей 
поїла. Двох маленьких з’їла, а старшенького на 
поїзд до Росії посадила та й сказала: «Хай умре, 
аби мої очі не бачили». У Росію поїхав, там же го-
лодовки не було.

Їде повозка по вулиці, і з кожної хати витя-
гають мертвих. На повозки кладуть, як дерево. 
А одне й озивається: «Підожди, може, я ще пе-
реживу». «Та коли ти там переживеш, тобі вже 
все одно». І ото ще дише, а вони його кидають. 
Накладуть, вірьовкою через верх перетягнуть, 
щоб не попадали. І яму риють. Привезли, поки-
дали, пригорнули землею, а земля ворушиться. 
Розповідав один, що завезли його на кладовище 
і поїхали іще повозкою забирати. А він по бур’я-
нах поліз. Ті в ямі довбуться, а він виліз і вижив. 
Я знаю, що таке було. Знаю! Були мертві діти. 
Лежали під тинами. Он лежить мертвий, і он, і он. 
І таке було.
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А коли садочки одцвілися, яблучка, грушки 
з’явилися. Тоді діти полізли по садках. А там 
стерегли садки. Ох, як один спіймав дівчину, 
так він її бив, як бив! Нас зібралося багато, він 
її і ногами бив, візьме ззаду за плечі, і об землю 
головою вниз б’є. А ми кричимо, він нас проже-
не і знову її б’є. Так він її взяв і в кропиву кинув 
і пішов. Ми її витягли. Побита була, вся в крові. 
Ми її обтерли, вона не плаче, а ми плачемо. Але 
вижила.

Отож голодовка спеціально була зроблена. 
Люди, які вразливими були, не ставали началь-

никами, а які хами, і які мали звірячі почуття, такі 
становилися. Дуже жорстокі були.

А в Росії не було голоду, не було! Їздили і звід-
ти хліб привозили. Все привозили: і муку, і кар-
топлю, і сало. І оце батько як приїхав з Росії, так 
висипав на стіл, і гарна кучка, і маленькі, і більші 
кусочки були, і оладки були, і пиріжки, все було. 
Не було там голоду! Україну тоді ж думали за-
душити. Душили, і багато померло. Спеціально 
голод був зроблений, спеціально Сталіним був 
зроблений. Він тоді вирішив, що Україну потріб-
но придушити. Оце таке було страшне.

Запис 10.04.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 32–35.

Свідчення № 2.
Бондарева Клавдія Олександрівна,

1922 р. н., с. Кіндрашівка

1932–1933 рр. — це страшні роки були. Го-
лод. Оце липка, вона в нас спиляна. Так оцією 
липою наша сім’я вижила у 1933 році. Я сама 
з с. Пузівка (нині Ново-Шевченківки). Мама вий-
шла заміж і жила в Рочняківці, як розформували-
ся села, я сюди приїхала, купила собі хатку.

У нас був садок, у ньому самих яблунь було 
15 сортів. Груші були і липка. Посаджені алей-
кою по три штуки. І потім обчухрували листя, 
тушили, а тоді товкли і пекли. Отак і жили, і ви-
жили.

Мама їздила в Бєлгород і возила зі скринь 
якесь барахло і міняла. А весільні обручки і хре-
сти поздавала тут, у Куп’янську. Там набрала 
вона пшона, муки, а з Бєлгорода привозила хліб. 
Скільки померло людей, а скільки з Бєлгорода 
не повернулося! Усе забирали з дому. Те, що 
виміняно, ми ховали, бо і те заберуть і відправ-

лять у Росію, бо Росії треба було, а Україні не по-
трібно було нічого.

Мама пухлою була. Пухли всі люди. Голодні 
були і страшні. Мама спасла нас тим, що у неї було 
барахло. Дочки померли (діти від першого чо-
ловіка), і все придане пішло на Бєлгород, в Росію.

Нас мали розкуркулити, бо в нас була пара 
коней, пара волів і дві корови. У нас померла 
мати і залишила четверо дітей. Батько одру-
жився і взяв жінку з двома дітьми. Пожили в хаті, 
дітвора вся в хаті не поміщалася, бо хата була 
мала, так батько з братами на горищі проспав 
цілу зиму. Батько найперший вступив до кол-
госпу, тому нас не зачепили.

Я закінчила три класи і пішла в колгосп пра-
цювати. Корів підганяла, і за це давали ополоник 
затірки. Саме через це я пішла на роботу. Вже 
в 16 років була ланковою.

Запис 04.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 36.

Свідчення № 3.
Загоруйко Василь Йосипович,

с. Петропавлівка

У роки Голодомору проживав у с. Петро-
павлівка. У 1932–1933 роках я працював у МТС 
шофером. Врожаї були гарні, але все вивозили, 
і люди були голодні. З голоду йшли в поле зби-
рати колоски, кого спіймають — вбивали. Брали 

з міліції людей сильних, які були під слідством, 
на завантаження трупів. Люди вмирали в полі, 
там же копали ями та зразу і ховали. Голодомор 
був спланований, врожаї були гарні, але люди 
вмирали від голоду.

Запис 2.08.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 128.
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Свідчення № 4.
Курдиман (Юдаєва) Євгенія Філатівна,

1926 р. н., с. Сеньок

У 1933 році від голоду помер мій батько, 
Юдаєв Філат Семенович. Батько й мати в період 
Голодомору працювали в колгоспі, але за свою 
працю не отримували нічого. Жили ми дуже бід-
но, не мали ніякого господарства, а те, що ви-
рощували на городі, відразу забирали. Їли ми 
все, що змогли знайти: листя, жолуді, молочай 
та калачики.

Люди пухли від голоду, не могли ходити, 
вмирали. Померлих звозили в одну яму та заси-
пали землею.

З нашого села жінки відводили дітей на стан-
цію і кидали їх там, тому що самостійно не могли 
прогодувати. 

Запис 5.10.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 8.

Свідчення № 5.
Лебединська Варвара Дмитрівна,

1918 р. н., с. Пилипівка

У рік голоду проживали в с. Пилипівка Куп’ян-
ського району, за пагорбом від центру села був 
тихий хутір Сірівка. Там ми і жили. Жили як усі, 
всього було — і холодні, і голодні, та все ж якось 
свиріпу товкли, коріння різне. Батько міняв різні 
речі, одяг на крупи. Тут недалеко було, по Валуй-
ському шляху — в Росію. Там і міняли все на кру-
пу, борошно, ще щось із харчів. Ходили і на ро-
боту. Йдемо, було, повз ясла (так називали тоді 
дитсадок), дітей водили, щоб там якоїсь їжі дали. 

Але не виживали й там. Виснажені батьки, худі, 
захлялі діти, потім від голоду пухли, мало хто ви-
живав. Тоді, ідучи, мимохіть заглядали через тин 
у двір, під кущі, що росли попід вікнами, боялися 
уздріти свою одежину, під якою лежали померлі 
за ніч діти. Їх виносили надвір та клали на роз-
кладушці. Робили їх з дощечок, на них і спали. 
І в нас у сім’ї мерли. Батько помер і ще троє чо-
ловіків. Як посіяли жито, почали наливатися ко-
лоски, вони поїли ті колоски і померли.

Запис 25.03.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 161, 161 зв.

Свідчення № 6.
Рочняк Ганна Іванівна,
1924 р. н., с. Кіндрашівка

Я все знаю! Як мати моя вмерла. Та не вмер-
ла, а здохла! Як приїхали, забрали її…

Пам’ятаю як вдома була сама. Батько 
з братами і сестрою в полі, а я сама вдома 
і вдень, і вночі, вони прийдуть раз, навідаються, 
а я на пічці сиджу, холодно було.

У нас було два брати: Петро Іванович 
(1913 р. н.), Михайло Іванович (1918 р. н.) і се-
стра Ольга Іванівна (1915 р. н.). Коли мати по-
мерла, то ми залишилися з батьком учотирьох, 
батько пішов по наймах. А ми жили в Рочняків. 
Таке було, що сім’ями цілими помирали, а ди-
тина сама залишалася. Була в нас багата жін-
ка (уповноважена) і вона, чи допомогти хотіла, 
так їздила на возі, збирала дітей і відвозила 
в  Куп’янськ до дитбудинку. А мене сестра забра-
ла з того воза, забрала і виховала.

Почався голод через те, що все вивозили 
з України, нічого не давали в колгоспах, нічого 
не платили. У кого корови були, ті повиживали, 

а в кого нічого не було — повмирали. А ще були 
такі люди, які скрізь лазили по горищах. У кого 
квасоля була у закутках, то все повибирали, усе 
покрали. Батько пішов з дому і поступив в рад-
госп працювати. Непотрібні ми були. Старший 
брат десь пішов, а ми втрьох залишилися. Хо-
дили терен рвали, їли. Пам’ятаю, одного разу 
принесли терен додому і залили його кип’ятком, 
щоб м’який був. А в нас була плита така низень-
ка. Брат мене штовхнув, і я рукою впала в той 
кип’яток. Це я добре пам’ятаю.

У нас усе забирали: і квасолю, і все «під 
мітлу». Був бригадир у нас. Якось приїхав він, 
а ми на городі з братом — я тримаю сито, а він 
колосочки перебирає, це ми суп варити збира-
лися. Бригадир як прибіг та як схопив Михайла 
за шкірку і до коня прив’язав. І ото коня жене, 
а брат біжить. І в амбар його. Я не знаю, що він 
там йому робив, доки тримав. Ото такий нам суп 
був.
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Від голоду люди пухли. Мерло багато людей. 
Падали прямо на дорозі, і ступнути ніде було. 
Бувало таке, що всі вимирали і хата залишалася 
пустою. Потім дужі мужики порозбирали ті хати 
і вивезли на базар продавати.

У мого чоловіка був батько Петро. Якось в го-
лодовку полягали вони спати. Батько біля сті-
ни, син (мій чоловік) посередині, а мати скраю. 
Батько помер, а руку на сина поклав. Мати по-
мацала, відчула на дитині руку та й закричала: 
«Та, Петре, руку прибери, а то сина задавиш! Ну, 
Петре!». А він мертвий.

Їздили тоді по хутору, мертвих забирали. 
Коли в нас померла мати, приїхали до нас де-

белі мужики і сміються. А в нас батько заздале-
гідь труну зробив, так вони взяли її і поклали не 
матір, а чужого діда. Сестра кричала, потім ці 
мужики викопали яму і туди поскидали всіх.

Нас тоді ніхто не мив, воші у всіх були, не 
розчісувалися. Мабуть, тоді було таке керівни-
цтво, щоб нас знищити, бо все [що залишилося] 
так тільки забирали. Падали прямо на дорозі. 
Розкуркулювали багатьох, наші люди їздили в 
Росію за хлібом, міняли все. Так видно ж, там 
такого голоду не було. Моя мати їздила міняти, 
багато чого наміняла…

Запис 10.04.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 46, 47.

Свідчення № 7.
Шелаєва Ніна Дмитрівна,

1924 р. н., с. Кислівка

Родилась я в с. Кисловка в 1924 г. Отец рабо-
тал дежурным по станции на железной дороге. 
В семье было четверо детей. У нас была коро-
ва, огород, и отец получал по 16 кг зерна от же-
лезной дороги. За железной дорогой, в сторону 
Ивановки, было брошено поле с буряком. Зимой 

мы собирали буряк, а люди умирали на поле от 
голода и холода. Помню, как наша мама расска-
зывала, что в с. Песчаном вымерло все село от 
холода и голода, и там висел черный флаг. Из 
Песчаного пришли к нам брат и сестра — так 
они и спаслись от голода.

Запис 17.12.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 65.



992

НАЦІОНАЛЬНА КНИГА 
ПАМ ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Х
АР

К
ІВ

С
Ь

К
А 

О
Б

Л
АС

ТЬ

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Дігтяр Микола Іванович,
1926 р. н., с. Плисове

Я дуже добре пам’ятаю ці страшні часи. Нас 
у сім’ї було 9 чоловік, в основному діти. Дуже 
багато селян помирало від «печива», виготовле-
ного з кукурудзи, з качанів. Зерно від кукурудзи 
було з’їдене, на весну 1933 року лишились тіль-
ки качани. З сім’ї Дігтярів за один 1933 р. з січня 
по листопад померло 25 чоловік віком від од-
ного місяця до 72 років. За один місяць людей 

помирало до 40 чоловік. Це було щось страшне. 
Вивезено було все зерно, а у людей залишилось 
тільки те, що було зібрано на городі, але цього 
хватило тільки до зими. У селі не відбирали те, 
що було вирощено на городі, але прожити на це 
люди не мали змоги. Хліб вивезли із села, навіть 
у колгоспних коморах нічого не було. У Плисово-
му за 1933 рік померло 225 чоловік.

Запис 20.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 22. — Арк. 69, 69 зв.

Свідчення № 2.
Нагорна Марія Данилівна,

1932 р. н., с. Різдвянка

Під час Голодомору наша сім’я складала-
ся з 3-х осіб: мама, брат і я. Голод пам’ятаю 
з розповідей мами. Причиною голоду вважаю 
владу, яка забирала все до останнього. Той рік 
був таким, як і всі минулі, нічим не відрізнявся. 
Сказати, був неврожай — не скажеш. Винагород 
за доноси на сусідів не було, а самі доноси були. 
Приходили в хату і забирали все: одяг, подушки, 
полотняне, — те, що було в скринях. І ніхто не по-
казував ніяких документів, ніяких посвідчень.

Під час Голодомору моєму братові 5 років 
було. Коли в нас їсти зовсім не стало, він хотів 
мене задушити, щоб була менша сім’я, залиши-
лися він і мама, і щоб мене не годувати.

У нашому селі дозволяли ходити на поле 
і збирати колоски чи картоплю, чи ще якесь зер-
но. Мама розповідала, що рвали бур’яни, траву, 
трусили солому, мили картоплю і все це замішу-
вали, пекли і їли.

Наскільки я пам’ятаю, то в нас люди дуже до-
помагали один одному. Якщо в кого вже зовсім 
нічого було їсти, то йшов хтось один із сім’ї і про-
сив по хатах, хто що може дати, і люди давали, 
ділились.

Засоби для виживання знаходили різні. Їли 
дохлих коней, дохлих корів, ловили ховрахів 
у степах, робили оладки з кропиви, з насіння 
бур’яну варили кашу. Були такі випадки, коли 
люди ловили і їли собак, котів, з їхніх голів вари-
ли холодець, збирали жолуді та пекли з них щось 
подібне до хліба, іноді додавали туди висівок 
або картопляних лушпайок. По картоплю мама 
ходила аж у Красний Кут, там лежав цілий ка-
гат картоплі, неначе навмисне звалений туди, 
щоб згноїти. Поки картопля була хороша, бра-
ти її не давали, охороняли, а коли почала текти 
і гнить, тоді дозволили. Приносила мама ту кар-
топлю, терла і варила кисіль.

Родичі, які на той час проживали в місті, не 
зазнали такого голоду, [їм] на заводі їсти дава-
ли. Але самий найстрашніший спогад залишив-
ся в мене, це коли вирили могилу тата і зняли 
з нього (вірніше з того, що осталося від нього) 
одежу. Це зробили дорослі люди з безвиході, 
але нам було дуже страшно. У цей страшний го-
лод ми вижили, але не знали, що буде ще один 
(1946–1947 рр.).

Запис 23.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 22. — Арк. 87, 87 зв.
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Свідчення № 3.
Овчаренко Іван Іванович,

1921 р. н., смт Краснопавлівка

Жили ми на хуторі, у радгоспі «Добробут», 
біля Єлизаветовки. Там було лише 11 хат. На 
хутора виїжджали ще при Столипіні. Ленін дав 
команду: «Землю — селянам!». Батько отри-
мав ії від держави. Сусіди Скрипаки (дядько Се-
мен) теж мали стільки землі. Батько з дядьком 
Семеном спрягалися і працювали разом. У них 
діти були приблизно такого ж віку, як і ми. Коні 
були, я [пас коней] з їхнім сином. Були поросята 
і кури. Хата — батько купляв готову десь у Ізюмі, 
дерев’яну. Сюди привезли, установили, обма-
зали. У нашій родині було четверо дітей: Маруся 
найстарша, я, Борька, Серьожа і Юлька. Батьки 
були в колгоспі від самого початку. Спершу були 
сози. Кобила у нас була, в нас виросла, а коли 
колективізували, її у колгосп забрали. Так я коли 
у колгоспі працював, бригадира завжди просив 
«давай мою Рижку». Дуже важко від неї відвика-
ли. Мені тоді було трохи більше 10 років, я ніде 
не був і нічого не бачив. Одного разу до нас 
в хату прийшло кілька людей, хтось із місцевих, 
але я пам’ятаю, що була серед них і жінка. По-
чали ритися кругом у нас у дворі. Ширяли-ши-
ряли. Знайшли у батька мішок зерна — забрали. 
У матері в печі хліб забрали. Залишилася тільки 
одна будка на столі. Корову теж забрали. Одразу 
після цього ми почали голодувати. У нашій сім’ї 
лежали всі. У мене ноги пухлі були, полопалися і 
текла з них рідина. А старша сестра і мати трохи 
ворушилися. Батько теж був знесилений.

У нас на хуторі жила одна жінка з Росії, курсь-
ка. Здавна вона була одружена з дядьком Саш-
ком Артеменком, через хату від нас вони жили, 
здається, вони ще й куми наші були. І ось якось 
весною вона каже моїй матері: «Їду до сестер 
і давайте я Ванька заберу, буде там корів пасти, 
а то ж помрете ви всі». Мати плаче, прийшли 
сусідки. Тітка Галька Хрипачка каже: «Хай бере, 
хоч один залишиться живий». Забрала мене тіт-
ка Малашка, і поїхали ми. У мене були страшен-
но пухлі ноги, тож вона довезла мене до Харкова 
і покинула. Тепер думаю, побоялася вона мене 
везти такого гнилого. І як перед матір’ю тоді від-
повідала — не знаю. Так я в Харкові залишився. 
Приходив туди, де людям пайки давали. Назби-
раю крихти, поїм, у калюжі води нап’юся… Скіль-
ки часу пройшло — не пам’ятаю. Одного разу до 
мене жінка підійшла, розпитала: хто я, чи живі мої 
батьки, і забрала мене із собою. Все з мене зня-
ла, обмила, одягла. Рани мої помазала йодом та 

зеленкою. Зварила суп макаронний на примусі. 
Де вона працювала, не знаю. І от через деякий 
час опух спав, оклигав я, [було] тепло вже.

Прийшов у двір, там дітки гралися, і я підій-
шов. Присів з пацанами. Заходить у двір міліціо-
нер. На мене глянув,— «Де взявся?», — жінок 
питає. Розповіли. Він підходить ззаду і як вда-
рить мене носком, вибачте, під зад. Я заплакав 
від болю й образи, жінки кричать. А він: «Привез-
ли сюди різну заразу». Хазяйка моя плаче, гово-
рить: «Мені сказали, щоб тебе тут не було. Куди 
тебе дівати?». Вона відвела мене в дитячий при-
тулок на Холодній горі, за тюрмою. Там було два 
чи три довгих дерев’яних бараки. Я потрапив 
ніби до раю: годували мене добре, тричі на день, 
доглядали. Звідти хлопців кожний вечір додому 
відпускали. Так я вирішив було Серьожку і Юль-
ку привезти сюди, а то ж помруть. Записався 
поїхати додому, мене випроводили на «дачку» 
Харків–Лозова, і я повернувся у село. А вдома — 
одна лобода. Нічого на городі не було. Мати ду-
мала, що я вмер. Я розповів, де був, і сказав, 
що хочу забрати братів і сестру. До речі, Юля 
з 1929 року народження, Борька — 1924-го, 
на два роки від мене молодший. Знов пройшов 
«консиліум» з бабців-сусідок. Сестра й брати 
пухлі лежать, я вже відійшов, поправився. Сусід-
ки й кажуть: «Раз таке діло — відпускай». Лише 
через день відвели нас усіх на станцію Красно-
павлівка. Посадили на поїзд. Серьожа був разом 
із Юлькою, він з 1926 року народження, тож знав 
своє прізвище й село. Їдемо на Харків, доїхали 
десь до Борок чи Мерефи, я загубив своїх най-
менших десь серед людей. Вийшов з Борькою. 
Думаю, треба добиратися до притулку. Підійду, 
думаю, до міліціонера, що стоїть із палицею, він 
мене направить. Підхожу, а Борька — у стороні. 
Коли міліціонер витяг свисток, засюрчав, виска-
кує інший — і забрали мене. Тягнуть, а Борис за-
лишився, садять мене у товарний парк. Він був 
огороджений високим парканом, зверху колюча 
проволока. Хвіртку відчинив, мене всередину 
увіпхнув і зачинив. Я стою. Там було дві заліз-
ничні гілки, на них кілька вагонів стояло. Я ліг 
на осі і цілий день там лежав. Ворота час від часу 
відчинялися й туди заїжджали автомобілі. Звідти 
у вагони закидали людей — живих та напівжи-
вих. Вночі я виліз, ліг між вагонами й лежу. Як ле-
жав на шпалах, так і придрімав. Коли хтось мене 
будить. Прокидаюся, а біля мене великий пацан, 
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десь років на три старший. Питає, а як же ти у ва-
гон не потрапив? Каже, я там був. Вночі вивозять 
і бульдозером загортають. Це я вперше у житті 
вам розповідаю. Цей хлопець каже, до ранку 
посидимо, а потім я знаю, де дірка, і виліземо. 
Стало розвиднятися, ми вийшли у місто. Приво-
дить він мене у тюрму на Холодній горі. Дітей там 
повно. Він мене посадив і сказав, що піде шука-
ти моїх братів і сестру, бо якщо вони живі, то на-
певне, знаходяться тут. І що ви думаєте — знай-
шов! Нагодував усіх потроху. Потім каже: «Вночі 
будуть вивозити, а ви ховайтеся, бо не довезуть. 
А коли розвиднятиметься, поїдемо у притулок».

Машини бортові завантажували усю ніч. 
 Рано-вранці ми пішли, й цей хлопець каже: «Да-
вай малих попереду посадимо, щоб до кабіни 
ближче були, а ми їх прикриємо, бо подавлять». 
Так і зробили. У машині дітей було набито 
повно, багато напівмертвих, вони, в основному 
й не балакали, може, якесь там мичало і все. 
Їхали, мені здається, довго і довезли у той же 
притулок, де я вже був. Помили нас, хлопець 
запропонував верхній одяг заховати, хотів, щоб 
я з ним у місто ходив. Але я не схотів, бо він ба-
луваний був.

Живемо — Серьожа з Юлькою в одному 
бараці, а ми, старші, в іншому. Наші ходили 
на сніданок раніше і кожного дня, коли вони по-
вертались, їх видивлявся на дорозі. А Борька, 
як відтік, все плакав і плакав, просив щоб я його 
додому одвіз. Я погодився. Дома нічого немає, 
одна лобода і все. Щоправда, на городі горох 
був. Брат два дні пожив і вмер. А я поїхав зно-
ву в притулок. Сів на «дачку» і поїхав, ніхто мене 
не чіпав. Був один випадок — виганяли, чи вики-
дали — лише пам’ятаю, що зачепився за щось, 
щоб не убитися, і втримався.

Одного разу довезли мене до притулку жін-
ки. Поснідав. Дивлюся — немає ні Серьожки, 
ні Юльки. Це вже в колгоспі почались жнива. 
Написав матері, а вона відповідає, приїжджай 
хоча б сам.

Тоді дітей безпритульних по колгоспах 
роздавали. Серьожка знав, з якого він району, 
а назву села забув. Привезли їх обох у Домаху. 
А з ним напарник був на прізвище Питора, його 
у Добробут привезли. Мати хотіла шукати дітей, 
але її до самої осені не відпускали. Коли робо-
ти скінчилися, поїхала вона в Харків, там сказа-
ли — десь у Лозівському районі шукайте. Якби 
вона письменна була, спитала б у райкомі, а то 
цілий місяць лютий ходила пішки по селах, аж 
поки добралася до Домахи, забрала їх. Вони там 
жили у колгоспі — від 9 до 11 пацанів було, там їх 
годували. Там же, де безпритульних мало було, 
у дядьків жили.

Чи багато померло у нашому селі у 1933-му? 
У нас, у моєї матері, була старша сестра, тітка 
Дунька. Вона жила біля Добробуту (там були 
села Гоптівка й Гундосівка), у Гундосівці. Як го-
лод почався, перебралася до нас, їздила в Росію 
обмінювати материне ганчір’я, привозила кар-
топлю, посівну віку. А останній раз взяла мате-
рину каблучку весільну, ще там що, і як поїхала, 
так і не повернулася, десь пропала. З того часу 
ми зовсім злягли. Дядько вмер, тітка. Бабка Ма-
чарисіха виїхала, інші порозбігалися на Домаху 
були. У колгоспі нічого не було, то й людям допо-
могти не могли. Чутка була, що у Краснопавлівці 
голоду не було, бо там була якась організація, 
яка допомагала. Не знаю. Але багато випадків 
було — як людина ввечері з «дачки» сходить, 
а там людей тьма була — перестрічають і все 
відбирають. І це не ракли, а влада відбирала…

Запис 5.11.2007 р. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 22. — Арк. 29–30.
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РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

Свідчення № 4.
Суботіна-Яценко К.,

с. Петропілля

Зараз у пресі, по радіо й телевізору багато 
розповідається про трагедію 1932–1933 років, 
коли від голоду на Україні загинули мільйони лю-
дей. Слухаю я оте, й перед очима постає карти-
на з життя нашої сім’ї. І навертається думка: як 
тільки ми вижили? Втім, і вижили не всі.

Запам’яталось мені ось що. Жили ми в селі 
Петропілля на Лозівщині. Спочатку не бідува-
ли, — своя хата, хоч і під соломою, в господар-
стві мали коня, корову, скількись там землі. 
Сім’я чимала – семеро дітей та батько з матір’ю.

Коли ж почали силоміць заганяти людей 
у колгосп, мабуть, батько не виявив до того 
особ ливого бажання, може, щось і суперечив, 
не знаю. В результаті він опинився в чорному 
списку — куркулів. І відібрали в нас усе нажите 
своїми руками. Відтоді й почалися наші біди.

Особливо важким видався 1933-й рік. За-
пасів їжі ніяких не було. У селі лютував голод. 

Люди падали на ходу, вмирали масово. І в нас 
троє дітей не вижили. Та і як було вижити. Їли 
ми… бодай не згадувати: батько йшов у поле, 
рвав там молочай, квітки білої акації, іншу зе-
лень, перетирали все оте, обмішували чимось, 
що й висівками не можна назвати, й випікали 
коржі. Все, що могли з одягу, маминого прида-
ного, поміняли на харчі.

Як ми тоді навчились цінувати хліб! Я вже 
не кажу за оті чорно-зелені маторженики. Двоє 
старшеньких дітей з нашої сім’ї відвідували дит-
садок. Так вони вхитрялись крихітки хлібця від-
щипувати від своїх пайок, ховати на собі, а потім 
приносити мені й братику, бо ми ж голодні…

Важко й зараз. Але голодомор-33 ні з чим 
не зрівняти, і вірю, що уряд України не допустить 
чогось подібного.

Суботіна-Яценко К. Таке не забудеться //  
К. Суботіна-Яценко. Голос Лозівщини. – 30.03.1993. – С. 3.

Свідчення № 5.
Халюта Микола Абакумович,

1926 р. н., с. Князево

Наша сім’я жила у селі Князево Лозівсько-
го району, неподалік від Краснопавлівки. Нас 
у мами було четверо — старша сестра і нас троє 
хлопців, я найменший.

Голод був великий, нас врятувала коро-
ва. Було молоко, і нам щодня попадало хоч 
по склянці чи по півсклянки. Для корови ми, діти, 
розбирали солом’яні стріхи на будинках, різали 
солому, розпарювали її і годували корову.

Коли настала весна, ми їли калачики та іншу 
зелень, рвали білу акацію, кидали в молоко, ва-
рили, а потім їли як кашу. Мама їздила в Росію, 
у Солнцево, міняла одяг на ячмінь. Навесні мама 
і старша сестра пішли полоти у колгосп. Від кол-
госпу дуже багато залежало, ми знали це з ди-
тинства і в колгосп вступили з самого початку. 
Тим, хто полов, у колгоспі давали їсти макуху. 

Мама, було, трошки з’їсть, а те, що залишиться, 
принесе додому, дітям. Я був малим, і сестра 
казала мамі: «Мамо, навіщо ти йому даєш, він 
малий, все одно не виживе, краще віддай нам». 
Людей тоді померло дуже багато — лежали пря-
мо на землі, та хто їх збирав і ховав — не пам’я-
таю.

По селу балакали, що приїжджала міліція 
і позабирала в людей усі продукти. Найбільше 
люди помирали в кінці зими і навесні. Весною 
було дуже багато молочаю, його рвали, несли 
додому цілими снопами, їли, а через деякий час 
у людей починалась водянка, адже після зими 
голодні і діти, і дорослі були, наїдалися зелені 
й помирали.

У нас померли сусіди — тьотя Паша і хлопці 
Гриша і Коля, прізвищ не пам’ятаю.

Запис 8.06.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 22. — Арк. 18, 18 зв.
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ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Багацька Ганна Іванівна,
1922 р. н., смт Печеніги

Мені вже було десять років. Усе почалося 
з колективізації, коли організовували колгоспи. 
Мій тато одним із перших туди пішов, але на на-
шім кутку [інший колгосп] мав назву СОЗ «Колос», 
головою був Мовчан Андрій Петрович. Зібрав він 
збори в хаті Пилипенка Гната Пилиповича, людей 
було дуже багато. Коли він виголошував промову, 
зненацька пролунав постріл у вікно. Його вбили 
куркулі за агітацію. У Мовчана залишилось троє 
малих дітей, дві дівчинки та один хлопець.

Хату з на двору закрили на крючок, щоб люди 
не вийшли. Довелося вибивати вікно, але вилі-
зати не стали, — кожен боявся, що в нього теж 
вистрілять. […] На зборах був мій тато, повер-
нувся додому білий, переляканий, — вбивство 
його дуже вразило. Злякані були дорослі й діти. 
На третій день Мовчана поховали з військовими 
почестями на площі селища Новий Бурлук, а піс-
ля війни переховали в братську могилу.

У 1932 році уродився хліб. Засипали в житниці 
й [готували] залишки на посів. Раптом приходить 
сталінський наказ: «Вивезти весь хліб до зерни-
ни!». Вивозили хліб валкою з червоним прапо-
ром, запряженою конями та волами. На другий 
день ходила «буксирна бригада» — справжня 
«красна мітла». З села була Ніла Іванівна (прізви-
ще не пам’ятаю) та двоє головних уповноважених 
з району, у яких були підводи з мішками. Ходили 
з хати в хату, змітали з горищ зерно, яке отрима-
ли люди. Зерно одразу кудись відправляли. Від-
бирали до колгоспу коней, корів, волів. Забира-
ли в основному у куркулів, а їх самих виселяли. 
У кого було дві пари волів, одна корова, декілька 
свиней — «куркуль». Тато закопав мішок зерна 
у сараї, запхнули ту сторону соломою до даху. 
[Уповноважені хліб] скрізь шукали залізною пал-
кою, але не знайшли. Тим мішком ми прожили мі-
сяць. Нас в сім’ї було троє: мама, тато і я. Вижили 
через мамине барахло. Вона була з села Юрчен-
кове, довго дівувала, робила в економії на буря-
ках, справила багато одежі. […] За два роки ми 
все поміняли. Мама їздила в Харків, у Покровку, 
міняла одяг на макуху, квасолю, на те, що давали. 
Мені подобалася одна хусточка з великою квіт-
кою, її я хотіла залишити, а мама питає: «Будемо 
дивитися на хустку, чи їсти?». Я відповіла: «Їсти, 

міняйте». Виміняли на п’ять літрів молока. […] 
Пам’ятаю, за першу шалю дали цеберку пшона, 
за другу — цеберку муки. Мама варила «рябець», 
з муки робили затірку і, трішки, півстакана пшона.

Коли почалася голодовка, люди були пухлі, 
з тіла текла сукровиця. Діти мерли, дорослі мер-
ли. Їли собак, кішок, але людоїдства і трупоїдства 
на селі не було.

Почалася весна — пішов бур’ян. Ми наривали 
повен чавун лободи, ставили в піч, потім скидали 
лободу на решето і, коли остигне, мама видав-
лювала формочки долонями. Виходили такі пи-
ріжечки, клала їх в миску. Почався молочай (об-
ривали листячко, а стовбур чистили, качали в ру-
ках і приказували: «Чай, чай, молочай, у медок 
умочай, а з медку — у вино, щоб солодке було»), 
грицики, калачики. Коло лікарні росла біла ака-
ція, цвіла і пахла, сама приманювала до себе. По-
ряд з нами жив Лозовий Іосиф Ісакович, у нього 
було четверо дітей. Так ми з ними брали драбину 
і волокли до акації, обривали цвіт. Самі наїмося 
і по торбиночці нарвемо батькам.

Тато і мама ходили в колгосп на роботу, їм 
варили на полі «заболтайку», вони нею виживали.

Наросли калачики, і ми паслися в них. Бать-
ки були бідні, вони обробляли свою частину землі 
ще й робили в багачів на полі, за це їм орали зем-
лю і привозили зібране додому. Мама посилала 
до млина у село. Там мололи муку, олію били, ру-
шили просо, і оту лузку з проса я набирала в тор-
бинку і несла додому. Дома її сушили, товкли, сія-
ли, з тієї муки пекли «макорженики» і їх їли.

Бунт був у селі в 1933 році. Мені було 11 років. 
Побігли люди з косами, з вилами до церкви. Тих, 
хто пішов у колгосп і був у «красній мітлі», кур-
кулі били. Розігнала цей бунт військова кіннота. 
Люди, як побачили, відразу ж розбіглися. Потім 
тато казав, що знайшли тих куркулів і забрали ку-
дись, більше їх у селі не бачили.

До хати приходили один раз у 1932 році. 
[Селяни] про закон «про п’ять колосків» знали. 
І в поле на збірки ходити було не можна. Поля 
охороняли об’їждчики, і люди тікали, коли їх ба-
чили. На селі померло багато дорослих людей 
і дітей. Мерли в основному навесні. Із запасів ні-
чого не лишилося (все, що було в погребах, по-
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їли), їсти зовсім було нічого. Виживали ті, у кого 
була корова.

І в місті був великий голод. Люди в чергах 
за шматочком хліба стояли — падали і вмирали. 

По вулицях лежали мертві, страшно було. По-
мерлих ховали родичі, сусіди, просто [випадкові] 
люди.

Запис 08.12.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 71–75.

Свідчення № 2.
Галич Любов Андріївна,

1923 р. н., с. Новокомсомольське (Приморське)

Пам’ятаю ті часи, хоча мені було дев’ять ро-
ків. У нашій сім’ї було шестеро дітей та батьки. 
[Активісти] вдома позабирали все, що можна 
було вживати в їжу. Батько працював у колгоспі 
на підводі. На той час орудували банди, які від-
бирали зерно, що конфісковували в населення. 
Батько разом з напарником відвозив це зер-

но на станцію Гракове. Вони вирішили на свій 
 острах і ризик заховати ці мішки із зерном у зем-
лю, імітуючи напад бандитів, бо вдома вже діти 
були пухлі. Потім, вночі, крадькома, ходили 
в поле відривати зерно. Вночі пекли хліб, за ра-
хунок чого і вижила вся сім’я, а разом і сусідська, 
яку батьки підгодовували, щоб ніхто не знав.

Запис 28.10.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 67.

Свідчення № 3.
Кукшина Валентина Іванівна,

1947 р. н., с. Новий Бурлук

Родина мого тата родом з Нового Бурлука. 
Його дідусь, Іван Григорович Щабльов, на почат-
ку ХХ століття, заробивши на Кубані гроші, побу-
дував добротну хату на нинішній вулиці Леніна. 
Під час будівництва підірвався і згодом помер. 
Його син, Іван Іванович, пішов батрачити в с. Юр-
ченкове, нині Чугуївського району. Коли розпоча-
лася колективізація, його розкуркулили. Разом із 
сім’єю повернувся до Нового Бурлука в батьків-
ську хату, але їх звідти витіснили. Родина в дідуся 
Івана Івановича була немала: він, дружина та п’я-
теро дітей. Купили невелику хатку навпроти бать-
кової. Жили і не тужили б, аби не 1933-й…

Дідусь, Іван Іванович, та бабуся, Меланія Са-
веліївна, прогодувати всіх дітей були не в змозі, 
і приректи їх на смерть теж не могли. Щоб вря-
тувати, вирішили відвезти дітей до Харкова. Тоді 
до подібного вдавалося багато батьків, доведе-
них до відчаю. Дядьків Василя (1926 р. н.), Пе-
тра (1923 р. н.), тіток Тоню (1927 р. н.), Марусю 
(1930 р. н.) повезли до Харкова і залишили на Кін-
ному ринку. Мого тата, Щабльова Івана Іванови-
ча, залишили вдома, бо він був дуже пухлий від 
голоду. Дідусь та бабуся сподівалися, що навес-
ні вони підкинуть діток до притулку, прогодують 
там, а влітку заберуть додому, якщо виживуть. 
Але коли поїхали забирати дітей, не знайшли їх.

Усе своє життя дідусь і бабуся тліли душею 
за своїх кровинок. Аж взимку 1960 року дійшов 
лист на міліцію з м. Чебоксари Чуваської АР, який 
приніс в нашу родину радість. Цей лист сповіщав 
про Василя, одного з бабусиних синів, якого вони 
відвезли до м. Харкова. Коли дядько Василь при-
їхав побачитись з рідними, ми дізналися, що він, 
коли потрапив в притулок, назвав неправильну 
адресу (не Харківську а Чернігівську область), 
щоб їх не повернули додому. Тому коли батьки 
приїхали шукати, щоб забрати додому, не могли 
знайти. У притулку їх розподілили по інших бу-
динках. Дядько Василь потрапив на Полтавщи-
ну, в Миргородський район, село Козолупівка, 
а куди направили братів та сестер не знав. Після 
закінчення школи поступив у залізничне учили-
ще. У війну працював на заводі, закінчив військо-
ве училище, служив у армії. У автобіографії писав, 
що батьки померли з голоду, через що накликав 
на себе підозру: якщо він знає, що була голодов-
ка, значить, неблагонадійний. Пошуки рідних вів 
самотужки. Згадував як одного разу, дивлячись 
на мапу, побачив назви Чугуїв, Гракове, і наче 
прозрів. Серце підказало, що це щось рідне.

І до сьогодні не відома доля ще одного тато-
вого брата Петра, сестер Тоні та Марусі. Ми ра-
зом з дядьковими доньками і тепер їх шукаємо.

Запис 03.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 62.
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Свідчення № 4.
Рєпа Ганна Самійлівна,

1926 р. н., с. Борщова

Усі рідні — батько, мати і четверо братів — 
померли від голоду навесні 1933 року. Комуніс-
тична влада вибрала усе майно і вигнала сім’ю 
з п’ятьма дітьми з рідної хати із села. Задля 
прихистку викопали в лісі землянку. Щоб вижи-
ти, їли ховрахів, змій, яйця птахів, падаль зі ско-
томогильників. 

Коли я зайшла в землянку, побачила маму, 
яка лежала на лахмітті з розпущеною косою. 

По обличчю повзали воші, живіт прилип до спи-
ни. Я стала заливати їй з пляшки молоко, але 
воно вже не проходило. Я плачу, а батько гово-
рить: «Донько, їй уже це не допоможе». Батько 
помер на другий день після мами. Ми з братом 
залишилися серед мертвих батьків. Братик та-
кож помер, я вижила.

Запис 07.12.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 24.

Свідчення № 5.
Совєтова Ганна Пантеліївна,

1918 р. н., с. Артемівка

Коли настав голодний 1933-й, мені було 
п’ятнадцять років. Проживали ми великою ро-
диною: батько, мати та дванадцятеро дітей. 
Жили небідно, доки не прийшла біда. Навколо 
люди вимирали. Батько працював комірником, 
йому давали пайок. Мама просила приносити 
хоч жменьку якогось зерна, але батько не да-
вав, бо його могли за це розстріляти. Проходив 

день за днем, брати і сестри почали вмирати. 
По вулиці їздила машина і забирала тіла людей, 
звозили до глибокої ями і палили. Із родини жи-
вими залишились четверо: я, моя сестра і два 
брати, бо ми пішли у найми. Мені 88 років, але 
не було такого дня в моєму житі, щоб я не зга-
дувала і заново не переживала те страхіття.

Запис 14.11.2006. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 17.

Свідчення № 6.
Філатов Андрій Федорович,

1909 р. н., с. П’ятницьке

Добре пам’ятаю той час, тому як мав сім’ю 
та проживав разом із батьками. На мій погляд, 
голод був створений штучно. Причиною були дії 
та режим влади. На той час у селі був створений 
колгосп, але весь урожай, який був у населення, 
почали відбирати спеціально створені загони, 
так звані «активісти», які обходили подвір’я, про-
водячи обшуки. Коли прийшли до нас, відібрали 
все зерно, зароблене в колгоспі, та навіть витяг-
ли з печі хліб, який щойно спекла мама. Пере-
вертали стоги сіна, шукали зерно.

Коли почався голод, я перейшов працювати 
з колгоспу в лісгосп, бо там давали продуктові 
пайки. Через десять днів мене заарештували і 
засудили на 7 років, я був відправлений етапом 
на Далекий Схід. Коли привезли нас до Влади-

востока, переглянули мою справу і звільнили. 
Почав я добиратися в Україну. Коли дістався 
свого села, то члени моєї родини були вже пух-
лими від голоду і ледь пересувалися. Я на той 
час був здоровий і найнявся на роботу косарем 
у «Заготскот», там заробляв 8 кг муки, 6 кг висі-
вок і 3 кг вижарок. Маленькими порціями я по-
чав відгодовувати рідних, днів через десять вони 
піднялися. Таким чином я врятував свою сім’ю.

Призначені люди щодня на підводі збира-
ли трупи по селу, відвозили їх і скидали в одну 
велику яму біля лісу. За той період померло ба-
гато, більше ніж половина села. В цей час люди 
вимирали цілими сім’ями. Сусідами моїми була 
сім’я Шамариних, яка складалась із десяти дітей 
та батьків, живими залишилося троє.

Запис 17.09.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 26. — Арк. 135–136.
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САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Бондаренко Катерина Афанасіївна,
1922 р. н., с. Багата Чернещина

Так, я пам’ятаю голод 1932–1933 років. Хо-
дили якісь люди, забирали продукти харчування, 
корів, і все [решту] без усяких пояснень. Тих, хто 
чинив опір, забирали з їхніх осель і відправляли 
до Сибіру. У нас померла мама від голоду і два 
брати. Я залишилася з батьком. Батько працю-
вав конюхом. В їдальні варили якусь похльобку, 

це і було платою за батьківську працю. Помер-
ло дуже багато людей. Їх забирали на підводу, 
мерт вих і напівживих, вивозили за село і скида-
ли у велику яму, яку загортали землею. У селі 
одна жінка з’їла двох чужих дітей, які просили 
у неї їсти…

Запис 08.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 4.

Свідчення № 2.
Будник Ганна Харлампівна,

1918 р. н., с. Степанівка

Народилася в селі Степанівка, голод 1932–
1933 років пам’ятаю добре. Сім’я складалась із 
шести чоловік. Причиною Голодомору, вважаю, 
владу: накладали великі податки, спалювали 
врожай, топили зерно в ставках. Робили це для 
того, щоб навмисне знищити українців.

Пам’ятаю, як прийшли до хати чотири чоловіки 
з палицями в руках. Один поліз у погріб і гукає: «Ди-
віться скільки всього: кавуни, огірки, капуста». За-
брали все: зерно, квасиво в бочках, картоплю. [Та-
кож] забрали три подушки, корову. На другий день 
у сусідів влаштували торг — «хто більше дасть».

Керівником групи КНС був Третяк. Урожай 
охороняли об’їждчики. Був введений закон «про 

п’ять колосків» [і того,] хто збирав колоски, су-
дили, навіть дітей. Сиротам держава нічим не 
допомагала.

Ті, що мали владу, міняли кукурудзяну поло-
ву на хустки, матерію.

[Люди] їли лободу, рогіз, ловили ворон і ва-
рили. Добре пам’ятаю жахливі картини: купи 
людей валялись по балках, дорогах. Їх збирали і 
скидали в одну яму. Страшні інфекційні хвороби 
з’явилися серед голодних… Двоє дітей помер-
ло з голоду. [Згадую,] померли з голоду Лебідь 
Степан, Будник Данило та інші.

Запис 18.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 45–46.

Свідчення № 3.
Кізна Марія Михайлівна,

1926 р. н., с. Нова Чернещина

У 1933-му році активісти забирали все з дво-
рів, забрали все їстівне. У нашій сім’ї було четве-
ро — батько Кізна Дмитро Йосипович, мати Кіз-
на Марія Михайлівна, я і брат Андрій 1921 року 
народження. У нас забрали все, що в хаті було 
[з господарства]: реманент, волів, корову, віз 
і все майно. Нас із вузлами вивезли в розвале-
не село Зайчівку. Батько був безнадійно хворий, 
не ходив ногами. Коли нас забирали, його стяга-
ли з печі, а брат Андрій качалкою бив жінку Сте-

паниду, активістку, і кричав, щоб не чіпала бать-
ка. Батько знав, що помирає, і що їсти нічого, 
що залишаються діти, і [тому] весь час говорив 
матері: «Маріє, ти здорова людина, врятуй якось 
дітей». Коли він помер, мати весь час про те зга-
дувала. Вона ходила в поле, викопувала мерзлі 
буряки, варила їх, і тим нас врятувала. Батько 
похований в с. Нова Чернещина на кладовищі за 
старим магазином.

Запис 08.02.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 37.
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Кривошия Катерина Іллівна,

1924 р. н., с. Дубові Гряди

Голод почався у 1932 році. Та ще страшні-
шим виявився наступний, 1933-й. Бо уже все, 
що могли, вивезли, а люди мерли від голоду. 
Закопували в землю ще й не зовсім померлих 

людей. А був і такий час, коли лежали мертві на 
вулиці, нікому було їх поховати. Пізніше, коли 
 орали, не раз знаходили людські кістки, вони 
жовтого кольору, а у тварин білого.

Запис 31.10.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 9.

Свідчення № 5.
Назаров Павло Якович,

1924 р. н., с. Костянтинівка

Жила моя сім’я на Боківці в 1933 році. Був 
страшний голод, нічого не було їсти. Людина йде 
по вулиці, впала і померла. Так і лежить до ранку 
наступного дня. А вранці їздили по селу трупа-
рі бричкою і збирали трупи. Часто забирали ще 
живу людину, яка вже була пухла і могла скоро 

померти. Мій батько ловив в річці рибу і ми [че-
рез це] вижили, а сусідів багато померло. За 
нами чотири хати підряд вимерли всі сім’ї, ніко-
го не залишилось. Їли лободу, кропиву, лопуць-
ки, рогіз. Трупи померлих у покинутих хатах ски-
дали в погреби або в колодязь.

Запис 02.09.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 21.

Свідчення № 6.
Плужко Ніна Павлівна,

1921 р. н., с. Великі Бучки

У голодні 1932–1933 роки мені було два-
надцять років. Урожай тоді був великим, ворохи 
хліба молотили навіть взимку. Люди [в колгоспі] 
збирали зернову пилюку і їли разом з льодом 
і снігом. Що могли, ховали в чоботи. Тих людей, 
що були біля молотарки, посилено перевіряли 
наряди міліції. Матір забирали в міліцію, переві-

ряли дітей, хату — по всіх закутках. [У селі] були 
випадки людоїдства. Сім’я Паламаренків мала 
трьох дітей. Мати поховала їх у погребі, [потім] 
порізала і поїла. М’ясо дітей ходила міняти на 
молоко. На вулиці Заозерній жила сім’я Сологуб 
з дванадцяти дітей і чотирьох дорослих. Вони всі 
померли від голоду, і хата довго стояла пустою.

Запис 29.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 8.

Свідчення № 7.
Погрецька Олександра Пилипівна,

1918 р. н., с. Лигівка

На той час наша сім’я жила в селі Лигівка. 
Батько, Зуб Пилип Антонович, прийшов з Гро-
мадянської війни і помер, коли мені було півро-
ку. Ми жили з матір’ю, Марією Антонівною. Мати 
працювала на рядових [роботах у колгоспі]. Було 
чотири брати і я. Голод забрав усю сім’ю. Зали-
шилась я сама. Як вижила, і не знаю. Міняла всю 
одежу на крупу і хліб. Мати, як умирала, дуже 

просила хліба, казала: «Дайте хоч подивитися, 
понюхати, я їсти не буду, хоч подивлюся». Хар-
лампій (брат) працював у Сахновщині. Почув, що 
вмерла мати. Йшов додому, ніс хлібину. Зайшов 
до одного двору попити води. Люди побачили 
хлібину і вбили [його]. Саме страшніше — це го-
лод, навіть не війна. Коли хочеться їсти, а нічого, 
і на твоїх очах помирають рідні.

Запис 29.11.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 30.
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Свідчення № 8.
Шевченко Іван Григорович,

1923 р. н., смт Сахновщина

Тоді, у 1933 році, я жив з батьками, і четве-
ро дітей було в сім’ї. У батька було двоє коней. 
У 1931 році всю худобу зводили в загальну ар-
тіль, так одного коня мати забрала додому, не 
віддала в артіль. Цього коня батько повів у сусід-
ній радгосп і виміняв на продукти. Суд батька за-
судив на 10 років ув’язнення. У тюрмі він пробув 

два роки. За цей час приїхав дядько материн і 
забрав нас підводою на поїзд, ми поїхали в Кур-
ську область Росії і там пережили голодні роки — 
у 1932–1933 роках там голоду не було. Так ми 
врятувалися від голоду. Потім, у 1934 році, бать-
ко повернувся з тюрми і приїхав, нас забрав.

Запис 08.11.2003. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 47.

Свідчення № 9.
Щеннікова Іуліанія Яківна,

1916 р. н., с. Дубові Гряди

Ті роки для людей були дуже тяжкими. Наша 
сім’я сильно голодувала. Від смерті нас вряту-
вав батько. Бачила своїми очима, як помира-
ли люди. Кошіль Льоня, молодий юнак, ішов по 
вулиці, посунувся і помер. Діти ходили по хатах 
і просили хліба, багато з них помирало. Помер-
лих і [тих] людей, що були вже при смерті, але 
ще дихали, кидали в кучу в ями.

У селі була одна жінки, вимучена голодом, 
яка до своєї хати заманила семирічну дівчин-

ку з притулку. Пообіцяла, що дасть їсти, а сама 
кинулась на неї з ножем і порізала дівчинці гор-
ло. Люди бачили, як ця дівчинка бігла по вулиці 
з перерізаним горлом, і як кров обливала груди 
дівчинці. Жила ще в селі молода дівчина Варка, 
яка померла від голоду. Коли дівчина померла, 
ця ж жінка ходила до неї додому і відрізала в неї 
м’ясо, яке потім їла.

Запис 04.06.2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 11.

Свідчення № 10.
Яшкова Любов Миколаївна,

1921 р. н., с. Красноярка

Я проживала з сім’єю в селі Красноярка, мій 
батько Комендант Микола Степанович, мати Ко-
мендант Оксана Матвіївна. У 1933 році уже були 
колгоспи, в [нашому] селі також був колгосп. По 
селу їздили комсомольці і все забирали їстівне. 
Один із них, секретар комсомолу Лука, прожи-
вав у нас — сім’я його вимерла з голоду.

Вони приїхали, згребли в мішки все зерно, 
кукурудзу. Трошки залишилося, тоді комірник 
попросив у мами віник. Вона відказала, відтак 
він все змів щіткою.

Потім прийшов голова колгоспу і все допи-
тував батька, де все майно. А батько хворів, весь 

час лежав у ліжку. Так той голова рився в ліжку, 
витяг з-під батька мамину хустку.

Вижили тим, що мама в торбочках зерно 
сховала в стрісі. Померло в Красноярці бага-
то людей, вивозили трупи підводами. На одній 
підводі я бачила сусіда Івана Решетила, він був 
дуже пухлий. 

Такого, щоб усе село вимерло, не пам’ятаю, 
але після голодовки в село переселили з Ро-
сії багато російських людей. Вони там до цього 
часу живуть.

Запис 18.03.2003. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 27. — Арк. 48.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Свідчення № 1.

Гриценко Марія Михайлівна,
1931 р. н., с. Олійникове

В 1932 году я жила в с. Олейниково и только 
пошла в 1-й класс. Проживала вместе со сво-
ей матерью, в семье было еще две сестры 
и один брат, которые умерли от голода в нача-
ле 1932 года. Семья была очень бедной и дети 
часто голодовали. Ели что придется: лебеду, 
конский щавель, листья с деревьев, разные 

съедобные грибы. Хозяйства не было никакого. 
Ходили в колхозную столовую, чтобы покушать 
баланды. По уборке зерновых пшеницу стали 
молоть на муку, и вместо денег людям стали 
выдавать немного муки и отрубей. С муки пекли 
хлеб, иногда пирожки. А с отрубей с мукой вари-
ли кашу и ели.

Запис 30.01.2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 21. — Арк. 120.

Свідчення № 2.
Ключка Катерина Марківна,

1927 р. н., с. Сподобівка

Наша сім’я складалася з одинадцяти людей: 
батько, мати і дев’ятеро дітей. Коли почався го-
лод, мені було 6 років. Жили ми дуже бідно. Під час 
голодомору в 1933 році, щоб прогодувати дітей, 
мама міняла свою одежу на продукти харчування.

У 1933 році у мене померло дві сестри, тому 
що їх нічим було нагодувати.

Мій батько працював у чоботарній майстерні 
і мав можливість інколи отримувати деякий за-
робіток.

Щоб вижити, ми з сестрами та братами зби-
рали жолуді, товкли їх, а потім ділили на всіх. Пе-
кли з жолудів «макорженики», добавляли в них 
листочки молодого соняшнику.

Запис 2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 3.

Свідчення № 3.
Козирєва (Глушко) Любов Володимирівна,

1920 р. н., с. Березівка

У 1933 році мені було 13 років, я пам’ятаю 
голод 1932–1933 років. Причиною Голодомору 
було те, що влада забирала весь урожай, не за-
лишаючи ні грама людям. У нашому селі була 
створена спеціальна бригада, яка займалась 
відбиранням продуктів. Та бригада включала 
навіть жінок. Вони ходили по хатах, шукали захо-
ване зерно та інші продукти і все забирали. Коли 
в домі не залишалося продуктів, витрушували 
сундуки, відбирали одяг, рушники, платки. Люди 
намагалися заховати де-небудь зерно, але його 
знаходили навіть під стріхою.

Мої батьки записалися до колгоспу добро-
вільно, але ніякої допомоги від колгоспу не от-
римували. Навіть не дозволяли збирати на полях 
колоски. Слабих, пухлих людей з поля проганяв 
об’їждчик — Судейко Данило.

У нашій сім’ї в 1933 році померло четверо: 
першою померла бабуся, за нею батько та двоє 
братів. Я пам’ятаю, як мої молодші брати Василь 
та Федя сиділи на лежанці та постійно просили 
їсти. Щоб вижити, обривала листки з берези, су-
шила їх, а потім розтирала в муку та пекла прямо 
на голій плиті млинці. Мій батько лежав пухлий 
і, щоб його підтримати, я ходила до голови кол-
госпу Гриценко Тимофія Ілліча, попросити трохи 
борошна, але він відказав, що краще мого бать-
ка поховати, чим прокормити.

Тих, хто помирав, звозили з усього села 
та хоронили в одній ямі.

У нашому селі не голодували сім’ї Гриценка 
Тимофія та Зубенка Степана, які керували в кол-
госпі. Вони мали вдома борошно та пекли хліб.

Запис 2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 4–5.
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Свідчення № 4.
Курдемон (Бондаренко) Марія Іванівна,

1922 р. н., с. Загризове

Наша сім’я складалася з шести чоловік: 
батько, мати та четверо дітей. До створення 
колгоспу сім’я мала корову, телицю, двоє коней 
та двох волів. При створенні колгоспу все госпо-
дарство примусили здати.

У 1933 році я залишилася сиротою. До на-
шого дому приходили люди, які забрали спочат-
ку все зерно, а потім — одяг. Помер мій батько, 

потім мати та старший брат. Батько хотів купи-
ти нам трохи хліба, пішов до Харкова, і більше я 
його не бачила. Мама пішла в лікарню в село Во-
лоська Балаклія, сіла біля лікарні, там і померла.

Я залишилася жити з двома старшими се-
страми, які працювали в колгоспі. Щоб вижити, 
зривала листя з дерев, шукала жолуді та збира-
ла з городу качани кукурудзи, які їла сирими.

Запис 2008. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 7.

Свідчення № 5.
Румянцева Клавдія Пантеліївна,

1931 р. н., с. Березівка

У 1933 році мені було лише два рочки. Го-
лодомор я згадую за розповідями матері — 
Стороженко Анастасії Никанорівни. Наша сім’я 
складалася з семи чоловік: бабуся, дід, мама, 
батько, я, старший брат, батькова сестра. Сім’я 
наша походить із бідняків, тому не було ніякої 
худоби. Увесь хліб, який люди збирали, — за-
бирали. По селу їздили підводою чотири чоло-
віки, робили скрізь обшуки. Все, що вони змогли 
знайти, — миттєво забрали.

Вся сім’я була пухлою. У 1933 році помер мій 
дід, Стороженко Данило Олексійович, бабуся, 
Стороженко Меланія Іванівна, тітка, Стороженко 
Галина Данилівна.

Померлі лежали біля хат. Їх закутували в ряд-
но, клали на підводу та звозили з усього села 

на кладовище. Там була викопана дуже глибока 
яма. В ту яму кожного дня складали померлих і 
загортали.

Щоб врятуватися від голоду, люди збирали 
жолуді, звільняли їх від шкарлупи, а зернятка 
перемелювали на ручних мельничках і випікали 
коржі. Ще збирали насіння соняшнику, пережо-
вували його та запивали теплою водою.

Моя мама була членом колгоспу, але допо-
моги від колгоспу нам не було ніякої. Допоміг 
вижити [дітям знайомий] комірник колгоспу, Ко-
зир Опанас Іванович. Він приносив нам по ма-
ленькому шматочку макухи, яку мама давала 
дітям смоктати, як цукерки, яку потім запивали 
водою.

Запис 2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 9–10.

Свідчення № 6.
Шевченко Катерина Дмитрівна,

1927 р. н., с. Березівка

У 1933–1932 роках ми жили з мамою вдвох, 
мій батько помер раніше. Сім’я наша була дуже 
бідною. Ми не мали одягу. У хаті був лише один 
диван. А їли ми млинці, печені з сухих листів бе-
рестка та жолуді.

Щоб якось вижити, ми з мамою понесли ос-
танній диван в сусіднє село Куп’янського райо-

ну, щоб обміняти його на які-небудь продукти, 
але жінка забрала диван, а нас з мамою вигнала 
з подвір’я, кинувши вслід лише два буряки.

В період голодомору нам ніхто не допома-
гав. Моя мати працювала в колгоспі, але за свою 
тяжку працю нічого не отримувала.

Запис 2007. 
ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 30. — Арк. 6.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ХАРКІВЩИНИ 
НА ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

9 лютого 1932 року IV позачерговою сесією ВУЦВК XII скликання схвалено постанову про ад-
міністративно-територіальну реформу, створення областей та перехід на триступеневу систему 
управління: центр — область — район.

Харківська область утворена 27 лютого 1932 року в складі чотирьох міст обласного 
підпорядкування: Харків, Кременчук, Полтава, Суми, 78 районів та Харківської примісь-
кої зони з підпорядкуванням Харківській міськраді

1. Балаклійський
2. Барвінківський
3. Біловодський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
4. Білолуцький (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
5. Білопільський
6. Близнюківський
7. Богодухівський
8. Бригадирівський (ліквідований у липні 1932 року)
9. Буринський (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
10. Валківський
11. Варвянський (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
12. Великобагачанський
13. Великобубнівський (Талалаївський) (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
14. Великобурлуцький 
15. Великописарівський
16. Верхньотеплівський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
17. Вовчанський
18. Гадяцький
19. Глобинський
20. Градизький
21. Дворічанський
22. Диканьський
23. Драбівський (створений у 1934 році)
24. Зіньківський
25. Зміївський
26. Золочівський
27. Ізюмський
28. Карлівський
29. Кишеньківський
30. Кобеляцький
31. Козельщинський (створений у липні 1932 року)
32. Красноградський
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33. Краснокутський
34. Краснопільський
35. Куп’янський
36. Лебединський
37. Лиманський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
38. Липецький
39. Липоводолинський
40. Лозівський
41. Лохвицький
42. Лубенський
43. Марківський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
44. Миргородський
45. Миропільський
46. Міловський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
47. Недригайлівський (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
48. Нехворощанський
49. Новоайдарський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
50. Нововодолазький
51. Новогеоргіївський
52. Новопсковський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
53. Новосанжарський
54. Оболонський
55. Олексіївський
56. Онуфріївський
57. Опішнянський
58. Оржицький
59. Охтирський
60. Петрівський
61. Печенізький
62. Пирятинський
63. Прилуцький (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
64. Путивльський (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
65. Решетилівський
66. Роменський (у 1934 році вибув зі складу Харківської області)
67. Рубіжанський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
68. Сахновщинський
69. Сватівський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
70. Семенівський
71. Слов’янський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
72. Старобільський (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
73. Старосалтівський
74. Троїцький (2 липня 1932 року відійшов до Донецької області)
75. Тростянецький
76. Улянівський
77. Хорольський
78. Чорнухинський
79. Чугуївський
80. Чутівський
81. Яготинський (створений у 1934 році).

Постановою ВУЦВК від 25 лютого 1935 року було створено 23 нових райони, у зв’язку з чим 
загальна кількість районів області склала 83. За постановою Президії ЦВК УРСР від 4 квітня 
1937 року на території Харківської приміської зони відновлено Харківський район.
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Безпосередні організатори, виконавці Голодомору в Україні: голова ДПУ УСРР 
В. А. Балицький, генеральний секретар ЦК КП(б)У С. В. Косіор, перший секретар 
Харківського обкому КП(б)У П. П. Постишев у президії Харківського обласного 
зльоту колгоспників. м. Харків. «Харківський пролетар», 4 січня 1934 р.

Розсекречений протокол засідання 
Харківського обкому КП(б)У  

від 23 грудня 1932 р. із переліком 
розглянутих питань про перебіг 

хлібозаготівлі в Харківській області.  
ДАХО. — Ф. 4620. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 15



1007

Постанова секретно-політичного відділу Харківського облвідділу ДПУ  
про притягнення до кримінальної відповідальності Пузикова В. О.  
за ст. 5410 КК УСРР «за фотографування черг за комерційним хлібом». 
6 березня 1933 р. ДАХО. — Ф. Р-6452. — Оп. 1. — Спр. 3026. — Арк. 1

Черга за комерційним хлібом, м. Харків. 
1933 р. Світлина австрійського інженера 

А. Вінерберґера. Колекція власника авторських 
прав Samara Pearce (United Kingdom)

Будинок АТС, м. Харків. 
1930-ті роки
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Діти, підібрані з вулиць м. Харкова. 1933 р. Світлина американського журналіста 
Whiting Williams, люб’язно надана дослідницею HREC Lana Babij (USA).  
Credit: Western Reserve Historical Society, Cleveland, Ohio

Олександра Гаврилівна Шкуратова 1923 р. н., 
мешканка с. Михайлівка Первомайського р-ну  

Харківської обл. (на фото праворуч)  
у дитячому притулку м. Харкова. 1933 р.  

ДАХО. — Ф. Р-6459. — Оп. 2. — Спр. 25. — Арк. 23
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Мати з голодуючими дітьми, м. Харків. 
1933 р. Світлина австрійського інженера 

А. Вінерберґера. Колекція власника 
авторських прав Samara Pearce  

(United Kingdom)

Голод!  
м. Харків. 1933 р. Світлина 
австрійського інженера 
А. Вінерберґера.  
Колекція власника авторських 
прав Samara Pearce  
(United Kingdom)
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Журавка Марія Йосипівна у дитячому будинку, м. Харків. 1930-ті роки

Акт РАГСу про смерть  
Журавка Йосипа Немноновича 20 березня 1933 року,  

мешканця с. Ковалівка Краснокутського району, батька Марії.  
ДАХО. — Ф. Р-6531. — Оп. 4. — Спр. 20. — Арк. 121
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Постанова бюро  
Петрівського райкому КП(б)У  

від 21 березня1933 р.  
«Про підготовку корів до сівби», 1933 р.  

ДАХО. — Ф. П-97. — Оп. 1. — Спр. 16. — Арк. 119

Звітна відомість про репресивні заходи  
щодо куркульсько-заможної  
частини селянства Куп’янського району.  
20 лютого 1932 р. ДАХО. — Ф. Р-3582. —  
Оп. 1. — Спр. 276. — Арк. 18

Колона корів радгоспу імені Сталіна 
Харківського району, запряжена для 
спробного виїзду в поле.  
Вісті ВУЦВК, 30 березня 1933 р.  
Фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

адм., адмін. – адміністративний
АМСРР – Автономна Молдавська Соціалістична 

Радянська Республіка
арт. – артикул, стаття Кримінального кодексу УСРР
арт. ХТЗ – артіль ХТЗ
АТС – автоматична телефонна станція
БСРР – Білоруська Соціалістична Радянська 

Республіка
виш – вища школа
ВК ВС – військова колегія Верховного Суду
ВКП(б) – Всесоюзна Комуністична партія 

(більшовиків)
в.о. – виконувач обов’язків
ВРП – відділ робітничого постачання
ВТ – військовий трибунал
ВТТ – виправно-трудовий табір
Вукопбакалія – Всеукраїнське кооперативне 

товариство торгівлі бакалійними товарами
ВУК-постачання – Всеукраїнська спілка 

кооперативних організацій
Вукоптранс – Всеукраїнська спілка кооперативних 

транспортних організацій
ВУЦВК, ВУЦИК (рос.) – Всеукраїнський центральний 

виконавчий комітет
ВЧК (рос.) – Всеросійська надзвичайна комісія
ГДА СБУ – Галузевий Державний архів Служби 

безпеки України
г. (рос.) – рік
гор. (рос.) – місто
горснаб (рос.) – відділ міського постачання
госсортфонд (рос.) – державний сортовий фонд
гр. – громадянин, громадянка
ДАХО – Державний архів Харківської області
ДВК (рос.) – Далекосхідний край
ДПУ (ГПУ — рос.) – Державне політичне управління
губ. – губернія
ж. д. (рос.) – залізничний
зав. – завідувач
заст. – заступник
ЗАГС (рос.) – відділ реєстрації актів цивільного 

стану
З.З. – збірник законів
ЗРК – заводський робітничий кооператив

ІЗОС – Ізюмський завод оптичного скла
ім. – імені
ІНО – інспекція відділу народної освіти
ІПРЗ – Ізюмський паровозоремонтний завод
Канатка – І Харківський державний канатний завод 

ім. Г. І. Петровського
кер. – керівник
к.-р. – контрреволюційний
КВО – Київський військовий округ 
кг – кілограм
КК, крим. код. – кримінальний кодекс
Коопптах – Всеукраїнське товариство збуту 

і експорту продуктів птахівництва
Коопхарч – трест Всеукраїнського товариства 

кооперативного харчування
КОФОК – Харківська кондитерська фабрика 

«Жовтень»
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України
крб. – карбованець
лікпом – помічник лікаря
ЛКСМУ – Ленінська Комуністична Спілка Молоді 

України
м. – місто
Міськробкооп – міська робітнича кооперація
міськхарчоторг – міський харчовий торг
МК – міський комітет
млн – мільйон
м/р – міська рада
МТМ – машинно-тракторні майстерні
МТС – машинно-тракторна станція
Наркомздоров – наркомат охорони здоров’я УРСР
Наркомкоммунхоз (рос.) – наркомат комунального 

господарства
Наробраз (рос.) – відділ народної освіти
нацкомпартії – комуністичні партії національні 

союзних та автономних республік СРСР
нач., н-к – начальник
НКФ – Народний комісаріат фінансів
НКЮ – Народний комісаріат юстиції
обл. – область
ОблЗУ – обласне земельне управління
Облмедсанком – обласний медично-санітарний 

комітет
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облсуд – обласний суд
облпрокурор – обласний прокурор
облфін, облфв – обласний фінансовий відділ
ОВ – особливий відділ
ОВК – обласний виконавчий комітет
ОДПУ, ОГПУ (рос.) – Об’єднане державне політичне 

управління
ОДТО ОГПУ (рос.) – обласний дорожньо-

транспортний відділ ОДПУ
окр. – округ
ОКС – обласна колгоспна спілка
орг. набор (рос.) – організований набір
ОРС (рос.) – відділ робітничого постачання
отд. (рос.) – відділ
Охматдит – Охорона материнства і дитинства
ПВРЗ – Панютинський вагоноремонтний завод
роб. пол-ка – робітнича поліклініка
Північсхідтаб – Північно-Східний виправно-трудовий 

табір
ПК ХОКК – партійна колегія Харківської обласної 

контрольної комісії
ПП ОДПУ – повноважне представництво ОДПУ
пом. – помічник
промфінплан – промисловий фінансовий план
рад. – радянський
райсанконтора – районна санітарна контора
райспоживспілка – районна спілка споживчої 

кооперації
РВК, РИК (рос.) – районний виконавчий комітет
РВ НКВС – районний відділ НКВС
РКК-РСІ – Районна контрольна комісія Робітничо-

селянської інспекції
РКП(б) – Російська Комуністична партія 

(більшовиків)
р-н – район
р. н. – рік народження
РНК (СНК – рос.) – Рада народних комісарів
робкооп – робітнича кооперація
РПК – районний партійний комітет КП(б)У
р., рр. – рік, роки
РРФСР – Російська Радянська Федеративна 

Соціалістична Республіка (з грудня 1936 року)
РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича 

партія 
РСМ – Робітничо-Селянська міліція
РСС – райспоживспілка
РСЧА – Робітничо-Селянська Червона армія
РУП – Революційна українська партія
с. – село
Санбакинститут (рос.) – Санітарно-бактеріологічний 

інститут
с. г. – сего года (рос.)
с.-г., сільгосп., с.-х. (рос.) – сільськогосподарський

сел. – селище
сільспоживспілка – сільська споживча спілка 

(сельпо-рос.)
смт – селище міського типу
СНК (рос.) – Рада народних комісарів
совхоз «ХАРГО» (рос.) – радгосп імені Харківської 

міської ради
Сообез (рос.) – відділ соціального забезпечення
соц.-побутові відділення – соціально-побутові 

відділення каси соціального страхування
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. – станція
ст. 5410 (та ін.) ч. 1 (та ін.) – стаття 5410 (та ін.) 

частина 1 (та ін.)
США – Сполучені Штати Америки
т., тт., тов. – товариш
тво – тимчасово виконуючий обов’язки
тир. – тираж
тис. чол. – тисяч чоловік
Тіняковка – Харківська швейна фабрика  

ім. Ю. Д. Тінякова
Торгсин (рос.) – Всесоюзне об’єднання торгівлі 

з іноземцями
УДБ – управління державної безпеки
Укрколгоспцентр – Всеукраїнська спілка 

сільськогосподарських колективів
УНКВС – Управління Народного комісаріату 

внутрішніх справ
упор. – упорядники
Уповнаркомзовнішторгу – уповноважений НКЗТ 

СРСР
УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів
УРСМ – Управління робітничо-селянської міліції
УСРР – Українська Соціалістична Радянська 

Республіка (до січня 1937 року)
УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича 

партія
Хартранс – Харківське транспортне акційне 

товариство
харчоторг – харчовий торг
Хаторг – Харківське торгівельно-акційне товариство
ХЕМЗ – Харківський електромеханічний завод
ХОВ – Харківський обласний відділ
ХПЗ – Харківський паровозобудівний завод
ХТЗ – Харківський тракторний завод
хут. – хутір
ц., цент. – центнер
Ц. таємно – цілком таємно
ЦВК – Центральний виконавчий комітет
ЦК – Центральний комітет
ЦКК – Центральна контрольна комісія
ЦЧО – Центральна чорноземна область
ШКМ – школа колгоспної молоді
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Валківський район

Барабашівка (Барабашів)  ............................................ 40
Баранове ...................................................................... 30
Благодатне  ............................................................35, 144
Бобирка  ....................................................................... 49
Бобрів  ......................................................................... 83
Божків  ......................................................................... 94
Болгар  ......................................................................... 40
Бугаївка  .................................................................67, 129
Буцький  ......................................................................142
Валки ........................................................................... 22
Ващенків  ..................................................................... 67
Велика Кадигробівка  ................................................... 94
Велика Лихівка  ...........................................................142
Вирченків  .................................................................... 30 
Високопілля ................................................................. 43
Вишневе  ...................................................................... 83
Війтенків  ...................................................................... 30
Вільхівське  ..................................................................129
Вільхівщина  ................................................................. 83
Вовкодавів  ................................................................... 83
Водопій  ....................................................................... 49
Водяна Балка  ............................................................... 94
Волошинів  ................................................................... 94
Галдин  ......................................................................... 83
Галдівка  ....................................................................... 67
Гонтів Яр  ...............................................................49, 144
Гребінники  ................................................................... 94
Гузівка (Гузів)  .............................................................. 30
Данильчин Кут ........................................................67, 145
Дерев’янків  ................................................................. 57
Деркачі  ........................................................................ 71
Дмитренків  .................................................................. 94
Добропілля ..................................................................135
Довжик ...........................................................................67, 145
Дорожкин  .................................................................... 83
Дорофіївка ..................................................................147
Журавлі ........................................................................ 77
Завгородній  ................................................................120
Загородне ...................................................................151
Зайцівка .........................................................................67, 145
Заміське ....................................................................... 57
Заміський Кут  .............................................................. 57
Зелений Луг ................................................................129
Золочівський  ..............................................................142
Іллюхівка  ..................................................................... 55
Кантакузівка .........................................................129, 147
Катричівка  .....................................................................67, 145
Кірасирський  ............................................................... 77
Ковалі  .......................................................................... 77
Кобзарівка .................................................................... 67
Кованцівка  ................................................................... 49
Коверівка (Коверин)  ...............................................30, 55
Ков’яги ...........................................................................71, 144
Козаченків  ................................................................... 67

Козаченківка................................................................146
Корсунів  ...........................................................................49, 91
Костенків  ..................................................................... 57
Костів ........................................................................... 78
Котелевців  ................................................................... 83
Крашаницин ................................................................113
Круглик  ........................................................................ 55
Крута Балка  ................................................................. 35
Кузьмівка  ..................................................................... 55
Кульбакин  .................................................................... 94
Ландишове  .................................................................. 35
Левендалівка ................................................................ 81
Лелечина Балка  ........................................................... 35
Липова Балка  ..............................................................109
Лисконогів  ................................................................... 94
Литвинівка ...................................................................139
Лиховидівка .........................................................129, 147
Логохин  ....................................................................... 30
Любівка  ......................................................................142
Майдан ................................................................124,151
Макарова Балка  ..........................................................109
Мала Гущина  ............................................................... 83
Мала Кадигробівка  ...................................................... 57
Малий Байрачок  .......................................................... 57
Мануйло  ...................................................................... 94
Мельників  .................................................................... 57
Мельникове .................................................................. 83
Мизяки  ........................................................................ 30
Минківка....................................................................... 94
Михайлівка ................................................................... 91
Міщенків  ...................................................................... 77
Мозолівка ....................................................................150
Мозулівка  ...................................................................120
Молодецький  ..............................................................129 
Наріжний  ..................................................................... 30
Нерубанівка  ................................................................. 40
Нестеренків  ................................................................. 94
Новий Мерчик  ........................................................ 103, 146
Ново-Мельникове  ........................................................ 92
Новоселівка  ................................................................. 35
Огульці  .......................................................................104
Олександрівка .............................................................109
Орлів Степ  ................................................................... 35
Остапенків  ................................................................... 83
Очеретове .................................................................. 124, 150
Пасіки  .......................................................................... 57
Пасічників  ...........................................................83, 91, 142
Пащинівка .................................................................... 55
Перекіп........................................................................113
Перелісок  .................................................................... 49
Перепелиців  ................................................................ 57
Петренків  ..................................................................... 40
Пилипенків  .................................................................. 49
Піски ...........................................................................139
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Пожарний  ...............................................................57, 78
Прусів  .......................................................................... 94
Різдвяне ....................................................................... 92
Рогівка  ......................................................................... 30
Розсохин  ..................................................................... 30
Розумний ..................................................................... 83
Рубанівка .....................................................................117
Рудий Байрак ............................................................... 65
Рудів  ............................................................................ 83
Ряднинків  .................................................................... 67
Савина Балка  ..............................................................109
Савранка  ..................................................................... 35
Савченків  ..................................................................... 94
Самсонів  ..................................................................... 94
Свинарі  .......................................................................142
Семкин (Семки)  ........................................................... 40
Сидоренкове .......................................................... 120, 149
Сіренків  ....................................................................... 30
Скельки  ....................................................................... 91
Сніжків ................................................................129, 148
Старий Мерчик ....................................................134, 146
Старі Валки  .................................................................. 55
Сторожків  ...................................................................120
Суха Балка ................................................................... 92

Тарапатин  .................................................................... 49
Тетющине..................................................................... 34
Тимченків  ...................................................................129
Титарів (Титарівка)  ...................................................... 57
Трохимівка  .................................................................. 30
Тугаїв  ......................................................................91, 94
Тупицівка  ..................................................................... 57
Філів Яр ........................................................................ 78
Халимонів ..................................................................... 30
Харченків  ..................................................................... 94
Хворостів  ..................................................................... 40
Хотіївка ......................................................................... 43
Цибульники  ................................................................142
Черемушна ..................................................................136
Шарівка  ..............................................................142, 147
Шейчин  ....................................................................... 67
Шелудькове ........................................................120, 150
Шийки .........................................................................146
Шилів ........................................................................... 91
Шлях  ..........................................................................142
Штаньків .....................................................................129
Щербинівка  ................................................................. 57
Ясеневе  ...............................................................129, 149

Ізюмський район 

Андріївка .....................................................................166
Бабариківка .................................................................173
Бабенкове ...................................................................152
Бобрів .........................................................................205
Боголюбівка  ...............................................................215
Бражківка  ...................................................................205
Бугаївка  ......................................................................154
Будянський .................................................................205
Бурханове ...................................................................205
Веприцький .................................................................210
Вербівка ......................................................................153
Вікнине ........................................................................205
Вірнопілля ...................................................................209
Водорізівка .................................................................152
Глинське  .....................................................................153
Горохуватка .................................................................154
Дмитрівка ....................................................................209
Довгеньке ...................................................................161
Довгий Яр ...................................................................205
Донецьке .....................................................................210
Дудниківка ..................................................................173
Єхничівка ....................................................................210
Забавне.......................................................................153
Забаштівка ..................................................................152
Заводи ........................................................................163
Іванівка........................................................................191
Іванчуківка ...................................................................173
Кам’янка .....................................................................176
Капитолівка .................................................................181
Катеринівка .................................................................216
Комарівка  ...................................................................182
Крамарівка ..................................................................153
Куньє ...........................................................................184
Купчинівка ...................................................................153
Куп’янка ......................................................................216

Левківка ......................................................................191
Лисогірка  ....................................................................174
Мала Комишуваха .......................................................198
Миколаївка ..................................................................182
Михайлівка ..................................................................216
Наддонецький .............................................................210
Нова Миколаївка .........................................................182
Олександрівка  ............................................................213
Оскіл  ..........................................................................219
Павлівка ......................................................................216
Петропілля  .................................................................166
Піддонецький ..............................................................210
Пристін ........................................................................217
Розсохуватий ..............................................................154
Семенівка  ...................................................................166
Середній .....................................................................163
Синичине ....................................................................179
Сніжківка .....................................................................210
Співаківка  ...................................................................170
Стара Миколаївка ........................................................182
Студенок  ....................................................................217
Сулигівка .....................................................................205
Суха Кам’янка  .............................................................179
Таранушівка ................................................................216
Тихоцький ...................................................................181
Федорівка ...................................................................153
Холодний Яр ................................................................182
Червона Поляна ..........................................................173
Червоний Хлібороб ......................................................152
Червоний Яр ................................................................154
Шевченко ....................................................................163
Шпаківка .....................................................................210
Щасливе .....................................................................174
Яремівка .....................................................................218

Кегичівський район 

Андріївка Перша ..........................................................230
Антонівка  ............................................................227, 230
Балко-Софіївка ............................................................268

Берестова ...................................................................259
Берестове ...................................................................241
Бессарабівка ...............................................................230
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Власівка ......................................................................232
Вовків ..........................................................................254
Грабарка .....................................................................230
Григорів ......................................................................225
Гутирівка .....................................................................268
Дальнє ........................................................................268
Дмитрівка ....................................................................262
Єгорівка ......................................................................225
Зелена Діброва ...........................................................230
Зелений Луг ................................................................230
Золотарівка .................................................................225
Золотухівка .................................................................259
Карабущине  ...............................................................239
Кардашівка ..................................................................227
Кегичівка .....................................................................225
Козачий Майдан ..........................................................271
Коханівка  ....................................................................230
Кофанівка ....................................................................232

Крутоярівка  ................................................................268
Лозова  ........................................................................241
Мажарка  .....................................................................254
Мажарський ................................................................254
Медведівка  .................................................................259
Нова Парафіївка  .........................................................262
Ново-Львівка ...............................................................227
Новоселівка .................................................................241
Осоковата ...................................................................262
Павлівка  .....................................................................265
Писарівка Перша .........................................................265
Розсохувата ................................................................227
Рояківка ......................................................................268
Тарасівка .....................................................................262
Шевченкове ................................................................232
Шляхове  .....................................................................271
Червонознам’янка .......................................................265

Коломацький район 

Андрусівка ...................................................................309
Білоусове ....................................................................306
Бондарівка ..................................................................309
Бровки ........................................................................307
Бутович .......................................................................303
Ганнівка.......................................................................303
Гришкове ....................................................................295
Гуртовівка ...................................................................295
Дмитрівка ....................................................................307
Дорофіївка ..................................................................307
Ільченків ......................................................................295
Калениківка .................................................................303
Кисівка  .......................................................................309
Коломак ......................................................................276
Крамарівка ..................................................................295
Логвинівка ...................................................................307
Лощина .......................................................................295

Марфинопілля .............................................................303
Миколаївка ..................................................................307
Миролюбівка ...............................................................303
Мірошниківка  ..............................................................303
Новоіванівське ............................................................289
Панасівка (Панасенкове) .............................................290
Покровське  .................................................................290
Прядківка ....................................................................295
Різуненкове .................................................................295
Трудолюбівка ..............................................................290
Шелестове  .................................................................306
Шляхове  .....................................................................307
Петропавлівка .............................................................306
Пащенівка ...................................................................306
Цепочкин .....................................................................306
Явтухівка .....................................................................295

Красноградський район 

Красноград .................................................................314
Березівка ....................................................................468
Берестовенька ............................................................335
Варварівка ..................................................................392
Високий ......................................................................368
Вільховий Ріг ...............................................................348
Вознесенське ..............................................................355
Володимирівка ............................................................392
Гірчаківка ....................................................................378
Добренька ...................................................................355
Івангородка .................................................................447
Кам’янка .....................................................................348
Катеринівка .................................................................348
Квітка ..........................................................................461
Кирилівка ....................................................................368
Кобзівка ......................................................................373
Кобзівка Друга ............................................................373
Кобцівка ......................................................................461
Копанки .......................................................................396
Лукашівка ....................................................................396
Мартинівка ..................................................................355
Миколаївка ..................................................................373
Миколо-Комишувата ...................................................378
Мокрянка ....................................................................386
Наталине .....................................................................388
Новомихайлівка  ..........................................................392

Новоолександрівка ......................................................392
Новопавлівка ...............................................................377
Никифорове ................................................................377
Новоолександрівка ......................................................377
Одрадівка ....................................................................373
Оленівка  .....................................................................461
Очеретянка .................................................................377
Пащинівка ...................................................................378
Петрівка ......................................................................402
Підкова ........................................................................378
Піщанка  ......................................................................415
Попівка ........................................................................429
Роздолля .....................................................................388
Суха Балка ..................................................................378
Тарасівка .....................................................................392
Тишенківка ..................................................................438
Улянівка ......................................................................388
Українка ......................................................................461
Хрестище ....................................................................447
Циглерівка ..................................................................463
Червоний Яр ................................................................368
Широкий Яр ................................................................368
Шкаврове ....................................................................377
Щоківка .......................................................................378
Ясна Поляна ................................................................388
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Краснокутський район 

Березівка ....................................................................529
Благодатне ..................................................................477
Бузове (Бузовий) .........................................................489
В’язове  .......................................................................484
Городнє  ......................................................................503
Декрешівка  .................................................................521
Запорожець ................................................................484
Землянський ...............................................................489
Каплунівка  ..................................................................484
Капранський ................................................................508
Карайкозівка  ..............................................................492
Качалівка  ....................................................................489
Китченківка .................................................................496
Княжа Долина  .............................................................520
Ковалівка.....................................................................529
Ковальчук ....................................................................496
Козіївка .......................................................................499
Коломацький Шлях ......................................................496
Колонтаїв  ...................................................................508
Комарівка ....................................................................508
Костянтинівка ..............................................................477
Котелевка  ...................................................................509

Красний (Красний Яр) .................................................496
Краснокутськ  ..............................................................473
Любівка  ......................................................................511
Мирне .........................................................................517
Михайлівка ..................................................................529
Мурафа .......................................................................513
Настенівка ...................................................................496
Новенький ...................................................................484
Новоганебський ..........................................................496
Новоіванівка ................................................................518
Олексіївка ...................................................................518
Олійників .....................................................................473
Перше Травня .............................................................517
Прокопенкове (Прокопенків) .......................................499
Пархомівка  .................................................................521
Петровський ................................................................489
Підборський ................................................................489
Поважнівський ............................................................489
Савочине (Перше) .......................................................473
Слобідка ......................................................................531
Ходунайка ...................................................................529

Куп’янський район 

Балки ..........................................................................569
Берестки .....................................................................607
Берестове ...................................................................653
Біле  ............................................................................607
Благодатівка................................................................629
Благодатне ..................................................................619
Богородичне ...............................................................611
Болдирівка ..................................................................629
Василівка ............................................................615, 629
Велика Шапківка .........................................................681
Вершина .....................................................................634
Вовча ..........................................................................665
Воронцівка ..................................................................611
Глушків виселок ..........................................................573
Глушківка  ....................................................................559
Голубівка  ....................................................................582
Григорів Яр .................................................................687
Гусинка  .......................................................................569
Дисківка ......................................................................681
Дорошівка ...................................................................615
Єгорівка ......................................................................569
Животівка ....................................................................559
Жихорівка....................................................................663
Заборівка ....................................................................556
Загоруйківка................................................................687
Заоскілля ....................................................................582
Западне Друге.............................................................629
Западне Перше ...........................................................629
Западня ......................................................................611
Заріччя ........................................................................584
Заячий Яр ....................................................................687
Іванівка................................................................611, 619
Калашниківка ..............................................................575
Калиниківка .................................................................575
Калинове .....................................................................582
Канцедалівка ...............................................................629
Кинь-Грусть .................................................................573
Ківшарівка ...................................................................556

Кіндрашівка .................................................................575
Книшівка .....................................................................575
Колісниківка ................................................................564
Красна Гора ................................................................649
Кринички .....................................................................597
Крохмальне .................................................................573
Кругляківка  .................................................................585
Куклівка .......................................................................556
Кулагівка .....................................................................634
Куп’янськ  ....................................................................536
Курилівка ....................................................................593
Кучерівка .....................................................................634
Ленінський виселок .....................................................611
Лозова ........................................................................593
Лотниківка ...................................................................556
Ляхівка ........................................................................634
Мала Шапківка ............................................................575
Марсівка Друга ............................................................607
Марсівка Перша ..........................................................607
Махівка........................................................................584
Миколаївка Друга ........................................................664
Миколаївка Перша.......................................................664
Молоданівка ................................................................634
Моначинівка ................................................................615
Московка ....................................................................584
Мургунівка...................................................................634
Набоківка ....................................................................634
Нечволодівка ...............................................................619
Нова Петрівка ..............................................................611
Нова Тарасівка ............................................................693
Новоіванівка ................................................................687
Новоосинове ...............................................................597
Новоселівка .........................................................573, 634
Оливине ......................................................................603
Оливівка ......................................................................619
Опарине ......................................................................582
Осадьківка ...................................................................629
Осинове ......................................................................629
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Петрівка ......................................................................629
Петропавлівка .............................................................634
Піщане ................................................................611, 649
Подоли ........................................................................603
Пономарівка ................................................................681
Прилютове ..................................................................664
Пристін ........................................................................656
Притиківка  ..................................................................681
Притулове  ..................................................................556
Просянка .....................................................................664
Просянка Друга ...........................................................664
Просянка Перша..........................................................664
Просянка Третя ...........................................................664
Пузівка ........................................................................575
Радьківка .....................................................................575
Ревуча  ........................................................................665
Рипківка ......................................................................687
Рочняківка ...................................................................575
Самборівка ..................................................................569
Селище .......................................................................615
Сенькове .....................................................................669
Сеньок ........................................................................663
Сибір ...........................................................................634
Синиха ........................................................................611

Синьківка ....................................................................644
Ситниківка ...................................................................687
Сірівка .........................................................................687
Смородьківка ..............................................................681
Соболівка ....................................................................584
Соляниківка .................................................................619
Стара Новоселівка.......................................................687
Стара Петровірівка ......................................................611
Стінка ..........................................................................629
Табаївка ......................................................................573
Тимківка  .....................................................................687
Тищенківка ..................................................................575
Уроки ..........................................................................687
Федоренкове ..............................................................582
Хомине ........................................................................607
Хрещате ......................................................................611
Царівка ........................................................................582
Червона Громада ........................................................634
Червоний  ....................................................................573
Червоний Хлібороб ......................................................597
Чернова.......................................................................607
Шаповалівка ................................................................611
Шилове .......................................................................575

Лозівський район

Артільне ......................................................................713
Бакшарівка ..................................................................732
Благовіщенський .........................................................715
Богомолівка ................................................................741
Богуславка ..................................................................716
Братолюбівка ..............................................................723
Бунакове .....................................................................716
Васильєве-Григор’єве  ................................................716
Веричівка ....................................................................708
Веселе ........................................................................743
Віро-Миколаївка ..........................................................713
Ганнівка.......................................................................708
Георгіївка ....................................................................708
Городнє .......................................................................750
Горохове .....................................................................716
Григорівка ...................................................................716
Добрий ........................................................................741
Доросівка  ...................................................................716
Єгорівка ......................................................................744
Єлизаветівка  ..............................................................720
Железнодорожна ........................................................711
Зелений Гай ................................................................732
Іванівка........................................................................741
Катеринівка .........................................................711, 722
Князеве  ......................................................................724
Копані .........................................................................726
Краснопавлівка  ...................................................716, 708
Кругле .........................................................................711
Крюкове ......................................................................730
Лісовиновий ................................................................708
Лозова ........................................................................694
Миколаївка ........................................... 713, 726, 732, 750
Миролюбівка  ..............................................................727
Михайлівка ..................................................................723
Надеждине ..................................................................713
Настасівка ...................................................................723
Наталівка .....................................................................713
Нестеліївка  .................................................................731
Нова Іванівка ....................................................... 728, 730
Нова Мечебилівка  .......................................................746

Нова Миколаївка  .........................................................731
Нова Михайлівка .........................................................728
Ново-Бунакове ............................................................716
Новозаберецький ........................................................732
Новоіванівка ................................................................708
Ново-Лозівське ...........................................................716
Новомиколаївка ..........................................................723
Новоолександрівка ......................................................713
Новопетрівка ...............................................................708
Новоселівка .................................................................732
Олександрівка ..................................................... 713, 750
Олексіївка ...................................................................726
Орілька  .......................................................................711
Отдихна .......................................................................708
Павлівка Друга ............................................................732
Першого Травня ..........................................................708
Петрівка (Петрівський) ................................................727
Петропілля  .................................................................713
Плисове ......................................................................736
Поди  ...........................................................................726
Полтавське ..................................................................748
Раків ............................................................................711
Різдвянка  ....................................................................741
Роздори ......................................................................735
Санівка ........................................................................708
Святушине  ..................................................................716
Сергіївка .....................................................................708
Смирнівка ...................................................................743
Советський .................................................................716
Софіївка ......................................................................723
Старо-Бунакове  ..........................................................716
Степанівка ...................................................................708
Степний ......................................................................732
Татарівський ...............................................................748
Тернова Балка  ............................................................748
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