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ГОЛОДОМОР
ПЕРЕДНЄ
НА ДОНЕЧЧИНІ
СЛОВО

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Вихід у світ тому «Національна Книга Пам’яті
жертв Голодомору 19321933 років в Україні. До
нецька область» – яскраве свідчення того, що до
такого складного і болючого питання нашої історії
підійшли глобально і, разом з тим, – системно та
грунтовно. Працівники архівів, представники вла
ди, науковці і очевидці тих жахливих подій долу
чились до всеукраїнської акції, що допомогла нам
систематизувати наявну інформацію і зробити
рішучий крок до правди, рішучий крок до історич
ної справедливості та національної злагоди.
Впевнений, що лише в такий спосіб – через
уважне вивчення та грунтовний підхід, ми віднай
демо правду, встановимо реальні передумови,
масштаби та наслідки цієї страшної трагедії і тим
самим віддамо належне добрій пам’яті невинних
жертв Голодомору 19321933 років.
Як свідчать матеріали книги, Донеччина теж по
несла великі втрати. Нехай це фундаментальне ви
дання стане продовженням належного вшануван
ня жертв такої страшної смерті, свідченням нашої
з вами поваги, милосердя, уважного ставлення до
своєї історії та переконливим застереженням для
майбутніх поколінь.
З повагою,
Голова Донецької
облдержадміністрації

В.І. ЛОГВИНЕНКО
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ВІД ОБЛАСНОЇ РЕДКОЛЕГІЇ
«Національна книга пам’яті жертв голодомору 19321933 років в Україні. Донецька область» –
це незвичайна книга, бо йдеться в ній про велику людську трагедію, спричинену штучним голо
дом 19321933 років. З першого й до останнього рядка – це туга за невинно убієнними кістлявою
рукою голоду жителями Донеччини і всієї України.
У 1932 році територія тоді щойно створеної Донецької області була значно більшою, ніж
вона є сьогодні. До її складу входили райони нинішньої Луганщини, а саме: Біловодський,
Білолуцький, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Старобільський та інші, у яких
голод був таким же лютим, як і в центральних районах України. У книзі ми друкуємо архівні
матеріали, які свідчать про Голодомор та його страхітливі наслідки. У історичних дослід
женнях, свідченнях, спогадах і документах розкрито історичну правду, показано трагедію
нашого народу, який внаслідок штучного голоду лише на Донеччині втратив виличезну
кількість людей.
Керівники колишнього Радянського Союзу зуміли створити міф про “благоденствіє” краю
й приховати правду про голод у Донбасі, як і в Україні. Спочатку цієї теми взагалі нібито не
існувало, бо була найсуворіша заборона реагувати хоча б якимось чином на факти голоду. На
місцях дотримувалися вказівки – жодного звіту, жодного розгляду скарг, жодної доповідної
записки. Але повного вакууму влада не змогла створити, деякі документи все ж були. Особли
во доповідні записки ГПУ. На жаль, збереглася лише певна частина цих документів, бо багато
архівних матеріалів у роки війни було втрачено, а певні архівні справи, як свідчать історики,
були пропущені через ревізійне сито з певних партійних міркувань чи навіть з об’єктивних
історичних причин.
Багато років підряд сільський трудівник, який був наляканий розкуркуленням, голодом і
репресіями, аж до самої хрущовської “відлиги” нібито забув про Голодомор 3233 років. Батьки
дітям про це або зовсім не говорили, або ж розповідали пошепки, утаємничено. Боялися за
себе і за дітей. І все ж тих матеріалів, що збереглися в архівах України, а також свідчень оче
видців достатньо, щоб констатувати, що голод в індустріальній перлині Союзу – Донбасі –
був, хоча про це ви не прочитаєте в тодішній пресі. Газети друкували матеріали про “нечу
вані” успіхи в індустріалізації, особливо у вугільній промисловості, металургії та машинобу
дуванні.
Звичайно ж влада не могла допустити, щоб вмирали з голоду робітники Донбасу, про яких
щодня писала центральна преса, виставляючи як приклад для всієї країни. Робітники отримува
ли невеликі пайки, які давали змогу уникнути того смертельного голоду, від якого потерпали всі
села Донецької області.
Голод був страшним, тому що влада забрала у селян не лише зароблене зерно, а й навіть все
те, що виросло на присадибних ділянках. Люди пухли, вмирали цілими сім’ями. А влада цього
ніби й не помічала. Адже офіційно голоду не значилося...
Вимирали сім’ї, кутки, вулиці... І лише під літо 1933го людей від голоду стали спасати зелена
трава, листя дерев, різне коріння, птахи, ховрахи, молюски, жаби, а на узбережжі Азовського
моря – хамса, якій вдячні потомки збираються поставити навіть пам’ятник.
Про все це і йдеться у нашій книзі «Національна книга пам’яті жертв голодомору 19321933
років в Україні. Донецька область» Ця книга – один із ланцюжків концептуальної розробки теми
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Голодомору 19321933 років у Донбасі у світлі Закону України про Голодомор 19321933 років в Україні
та Указу Президента України В. Ющенка «Про заходи у зв'язку з 75ми роковинами Голодомору 1932
1933 років в Україні».
Цю благородну справу у Донецькій області під егідою Національного інституту пам'яті проводить
Донецька обласна державна адміністрація. У селах та містах діють координаційні ради, проводяться
акції по вшануванню пам'яті жертв Голодомору, встановлюються Пам'ятні знаки, монументи й хрести,
збираються свідчення очевидців трагедії, проводиться плідна пошукова й дослідницька робота у зак
ладах освіти, конкурси творчих робіт вчителів та учнів. Створено обласну редколегію по виданню книг
про Голодомор і багатотомної «Національної книги пам’яті жертв голодомору 19321933 років в Україні.
Донецька область». Одним із аспектів великої дослідницької роботи в області є видання книг про Голо
домор та створення фільму про цю страшну сторінку в історії України.
У 2007 році за сприяння Донецької облдержадміністрації та Донецької обласної ради вийшла книга
«Невгамовний біль. 19321933». Цього року побачила світ солідна книга про Голодомор на Донеччині
«Гірка пам'ять». Як продовження, вийшла друком також серія із майже двадцяти книг, яка розповідає
про особливості голоду 19321933 років у районах і містах області, і є продовженням тієї великої роботи,
яку проводить громадськість області по увічненню пам’яті жертв Голодомору 19321933 років, по
всебічному показу великої трагедії українського народу, викликаної насильницькими діями тоталітарного
режиму.
У книзі першій «Національна книга пам’яті жертв голодомору 19321933 років в Україні. Донецька
область» опубліковано матеріали про перебіг голоду в Донецькій області, про репресивні заходи щодо
селянства краю, про злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію Голодомору
19321933 років в Україні.
У історичних дослідженнях, свідченнях, спогадах і документах розкрито історичну правду, по
казано трагедію нашого народу, який внаслідок штучного голоду втратив мільйони людей. Розпо
чато публікацію списка людей, які вмерли внаслідок голоду у 19321933 рр. Саме тому, що облас
на редакційна колегія вирішила дати повний список людей, що вмерли у 19321933 роках, «Націо
нальна книга пам’яті жертв голодомору 19321933 років в Україні. Донецька область» вийде не
однією книгою, як планувалося згідно з рекомендаціями Українського інституту національної па
м’яті, а кількома.
У наступних Книгах Пам’яті ми акцентуємо увагу на публікації як свідчень, так і мартирологу, – тобто
даних про людей, яких скосила голодна смерть.
Робота по опрацюванню архівів ЗАГСу за 19321933 рр. в області уже проведено. Складено списки
більш ніж 105000 осіб, що вмерли в області (в її нинішніх межах) у 19321933 рр. І тут ми знову зазначає
мо, що списки, на жаль, не повні, бо значну частину записів громадянського стану також втрачено.
В багатотомній обласній Книзі Пам’яті жертв Голодомору в подальшому знайдуть місце нові доку
менти Донецького обласного державного архіву та Архіву тимчасового зберегання документів СБУ в
Донецькій області, а також, як і в даній книзі, будуть опубліковані газетні матеріали по вшануванню
пам’яті жертв Голодомору, роботи краєзнавців області.
У Книзі Пам’яті нині ми публікуємо лише невелику частину мартирологу (по двох містах і одному
району за алфавітом) – бо для того, щоб зробити повну публікацію, необхідно видати декілька книг, що
й плануємо зробити в наступні роки. Продовжимо також публікацію свідчень очевидців, яких зібрано в
області на день виходу книги більш ніж 4,5 тисячі. При упорядкуванні свідчень використано запиталь
ник, розроблений професором історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка В. Борисенко.
Робота у цьому напрямку триває. Будуть опубліковані також списки людей, які постраждали від Голо
домору.
Ми переконані, що всю правду про Голодомор 19321933 років повинні знати наші нащадки.

ТРЕТЯК О.Л.,
заступник голови Донецької облдержадміністрації,
голова обласної редколегії «Національної книги пам’яті
жертв голодомору 1932(1933 років в Україні.
Донецька область».
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(Публіцистичний роздум)
Голодомор в Донбасі у 19321933 роках...
Дана тема вимагає надзвичайно глибокого осмислення, бо це практично нерозроблений шар
нашої гіркої історії. Й не лише нерозроблений, а й протягом довгого часу – заборонений.
За радянських часів кожна людина з молоком матері всотувала інстинктивне правило
самозбереження – свідомо чи напівсвідомо виконувати усі забажанки як великих вождів, так і їхніх
слухняних підлабузників, а ще гірш – свідомих лакуз. Тобто цілі покоління ставали слухняними
гвинтиками радянської комуністичнопартійної ідеологічної машини. І що жахливо – сьогодні, коли
йде процес демократизації суспільства, люди старшого покоління ще продовжують боятися, про
що свідчать опитування про Голодомор. Дехто пригадує навіть деталі, з розпачем розповідає, як
коса смерті викошувала цілі сім’ї, називає імена померлих, згадує й аналізує, але просить не
називати його прізвища. Бояться не за себе, а за своїх дітей та онуків. Як бачимо, генетична
пам’ять надовго, навічно закарбувала в собі ті жахи, ті репресивні заходи, за допомогою яких
радянський тоталітарний режим поставив на коліна сотні мільйонів людей, і як один із цих заходів,
спланований і підготовлений на Україні з особливим ієзуїтським підходом, – страшний Голодомор
19321933 років, який знищив мільйони українців і який мав на меті показати іншим народам
Радянського Союзу, особливо селянам, також доведениххм до рівня голоду, що може статися й з
ними, якщо український урок вони не засвоять. Як свідчить історія, в Радянському Союзі уроки
насилиництва й репресій були засвоєні добре. В результаті чого селянин, як господар землі,
перестав існувати. А голод як випробуваний метод тримання у покорі гордих людей був
використаний ще раз, коли треба було поставити на своє місце окриленого переможця у священній
війні.
Вічна пам’ять нашим захисникам, вічна любов усіх нинішніх і прийдешніх поколінь!
Вічна пам’ять і жертвам Голодоморів! Вічна пам’ять мільйонам невинно убієнних сталінським
режимом українців, яких прийняла наша сира Земляматінка!
З 1932 року по 1990 рік про голод заборонялося ані писати, ані говорити. Уявляєте, майже 60
років заборони! Навіть про репресії, «гулаги» та розстріли вже чверть століття писали й
досліджували. А про голод 19321933 років – ні. Чому тодішнім партійцям заклякло? А чи не тому,
що вони знали, який неймовірно великий злочин здійснили? А чи не тому, що цей злочин був далеко
масштабнішим, ніж злочин режиму Гітлера проти євреїв?
Коли дати відповідь на ці запитання й розкрити суть радянської ідеології, стає зрозумілим,
чому сьогодні апологети великоімперських ідей так несамовито кричать, що ніякого голодомору
в Україні не було, що ні про який голод в Донбасі не може йти мови, тощо.
Є всякі. Але наша мова не про них. А власне й про них, про таких, як вони, хто робив для народу
смертельний голодомор. Про тих, хто забороняв навіть згадувати слово «голод».
Про голодомор 19321933 років як про одну з найдраматичніших до того ж «закритих» сторінок
історії українського народу, слава Богу, сьогодні ми можемо говорити вслух. Нам це право було
«милостиво» надане лише через 57 років після трагедії – 26 січня 1990 року постановою ЦК
Компартії України. Називалася вона так: «Про голод 19321933 років на Україні та публікацію
пов’язаних з ним архівних матеріалів». Наша керівна партія під тиском світової громадськості
змушена була нарешті визнати, що голод був, причому був він штучним.
Цитуємо рядки постанови: «Архівні матеріали розкривають, що безпосередньою причиною
голоду на початку 30х років у республіці стало примусове, з широким застосуванням репресій,
проведення згубної для селянства хлібозаготівельної політики». І далі: «Незважаючи на репресивні
заходи, навіть зменшені планові завдання республікою не виконуються. В цих умовах керівництво
вдається до вилучення насіннєвих, фуражних та продовольчих фондів у залік хлібозаготівель, що
стає фатальним для населення республіки. Архівні матеріали подають трагічну картину масової
смертності від голоду та епідемій, особливо починаючи з березня 1933 року».
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Для чого ми процитували ці рядки?
Відповідаємо: щоб ще раз наголосити, що для правлячої партії правда про голодомор тридцятих
років була страшнішою, ніж правда про тотальні репресії радянського керівництва. І навіть М.
Хрущов, розвінчуючи свого часу культ особи Сталіна, побоявся хоча б одним словом сказати про
найбільший гріх усіх ланок радянського режиму – про спричинення голодомору, а точніше – про
голодомори.
Отже, наша книга не лише про хліб насущний, а й про те, яким гірким він був у ті далекі тридцяті роки, і
як каральна радянська рука забрала цей хліб, а разом з ним і життя мільйонів людей.
Основу нашої книги становлять документи та свідчення, гіркі спогади тих, хто пережив страшне лихо.
Про сповіді людей, зібрані нині у Донецькій області, можна також сказати словами відомої дослідниці
Голодомору, журналістки Л. Коваленко: «Це документи найвищої проби».
Час робить свою справу. Пам’ять вісімдесятирічних людей часто вже не тримає деяких суттєвих
подробиць, навіть імен і прізвищ сусідів, багатьох подій. Та все ж чітко закарбовані епізоди та
картини загального людського горя, породженого репресіями, насильством і несправедливістю,
і те, як влада досягала своєї мети – нелюдськими методами підкоряла волелюбних українських
селян.
Сьогодні опубліковано вже чимало документальних матеріалів про Голодомор 19321933 років
на Донеччині. Історики краю надрукували статті у наукових збірниках, зробили доповіді на наукових
конференціях, випустили окремими виданнями книги, присвячені голоду, у журналах і газетах
опубліковано десятки, а то вже й сотні статей краєзнавців, журналістів, громадян, очевидців Великого
Голоду. І як би не ставилися до свідчень очевидців, вони є чи не головною джерельною базою при
вивченні даного питання, а також юридичною підставою при небайдужому, правильному їх
оформленні.
І все ж є благородна мета – підтримати громадськість у роботі по вшануванню пам'яті жертв
Голодомору. Бо сьогодні ще існує погляд совкового обивателя чи якогось чоловічка, який байдуже задає
запитання: «А навіщо ворушити старе? Навівщо будити пам’ять людей? Навіщо ставити оті пам'ятні
хрести?».
Ця робота громадськості є величезною подією в житті цілого народу, бо залишає шанс людині бути
справжньою Людиною, пам’яті народній бути Пам'яттю – справжньою історичною Пам’яттю, а не
визубреним під чиєсь щоденне диктування усвідомлення своєї меншовартості. І тоді кожен одразу дасть
відповідь на те нікчемне запитання: «А навіщо ставити пам’ятники якомусь там колгоспнику, який сконав
від голоду, заїдений зеленими мухами під парканом власного подвір’я?». Бо пам’ятний знак – це вже
документ, який можна прочитати може й через стодвісті років і замислитися: «А що ж то сталося з
народом, якого мільйонами кинули на мученицьку смерть?», «А що ж то за зла сила знівечила долі матерів,
батьків, дітей, розлучивши їх навіки?». Ось у чому сила документів, їх збереження, про що йдеться як в
Законі України «Про Голодомор 19321933 років в Україні», так і в «Указі Президента України Віктора
Ющенка «Про заходи у зв'язку з 75ми роковинами Голодомору 19321933 років в Україні». Ось для чого
у нас і створено Український інститут національної пам'яті.
Дане видання стане помітною віхою у вивченні документів, пов'язаних з історією краю на початку
тридцятих років, допоможе у висвітленні цих питань на уроках історії та виховних заходах у школах,
ліцеях, гімназіях, технікумах, інститутах, університетах. Тому що точно використаний достовірний
документ надзвичайно виразно намалює портрет темряви, створеної репресивними заходами
радянського уряду.
Сьогодні навіть важко сказати, яким чином збереглися документи в обласному архіві, які свідчить
про жахливі розміри й наслідки голоду в багатьох районах Донецької області. Адже повсюдно партія
намагалася ретельно замести сліди всенародної трагедії. Практично їй це вдалося. Але ж не зовсім.
Сьогодні ми є свідками, що більшість утаємниченого в радянські часи уже розкрито. Будемо сподіватися,
що частину документів про Голодомор ми ще отримаємо.

БЛЄДНОВ С.Ф.,
член Національної Спілки журналістів України,
секретар обласної редколегії «Національної книги пам’яті
жертв голодомору 1932(1933 років в Україні.
Донецька область».
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
***

ГІРКА ПАМ’ЯТЬ НАШОГО НАРОДУ
Народ, який втратив свою свободу й історичну пам’ять, для відновлення незалежності повинен
звільнитися насамперед від поневолення у політичному плані. Аналізуючи уроки історії, розвиваючи
свою мову, звичаї й традиції, він може стати в подальшому повноправним членом світового співто
вариства.
Мета, поставлена при написанні цієї книги, на прикладі трагічної історії розповісти про методи,
які застосовувалися для знищення українського народу як такого. Лише знання своєї справжньої
історії, а не вигаданої на догоду певній політичній силі, додасть сили українському народові перебо
роти труднощі відбудови своєї державності й нададуть допомогу у пробудженні національної само
свідомості.
Набуття Україною політичної самостійності стимулювало наукові розробки про долю українців
як нації. Досить закономірно, що історики у першу чергу звернули свою увагу на радянський пер
іод 30х років, найбільш трагічний для України. Багато з робіт мають не лише пізнавальне значен
ня, а й стимулюють відродження української самосвідомості.
З ініціативи жителів у багатьох місцях країни були розкопані місця масових поховань жертв пол
ітичних репресій. Знайдено такі поховання і у Кіровському районі міста Донецька. Розкопки тут
розпочалися з ініціативи науковопросвітницького товариства “Меморіал”, на адресу якого над
ійшли сотні листів. Мешканці Донеччини вихлюпнули гірку пам’ять, у тому числі й про голодомор
19321933 років. Так і виникла ідея написати окрему книгу про наймасовішу трагедію, пережиту
українським народом.
15 листопада 2002 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція “Голодомор 19321933
років як величезна трагедія українського народу”. В Україні створено асоціацію по дослідженню го
лодоморів на Україні. Очолив її відомий правозахисник, колишній політичний в’язень, народний де
путат України Л.Лук’яненко. Під впливом асоціації та чисельних звернень громадян до владних струк
тур 28 листопада 2002 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 258IV “Про 70ті роко
вини голодомору в Україні”.
Видання цієї книги з повним правом можна вважати як дослідження даної теми. Але тему розк
рито неповністю, бо для вивчення повної картини трагедії необхідно відкрити усі державні архіви,
дати до них доступ вченим та дослідникам. Зокрема, у кожному районі нашої області слід встано
вити поіменно усіх, хто загинув від голоду, розшукати місця поховань жертв голодомору у кожно
му селі й увічнити їхню пам’ять. У обласному центрі є необхідність створити музей політичних реп
ресій, де одним з розділів буде найстрашніша сторінка історії у житті нашого народу. Для тих, хто
живе сьогодні, а також для майбутніх поколінь ми зобов’язані відповісти на запитання: чому го
лодною смертю вмирали тисячі людей, котрі жили на найбільш плодючій землі і хто винний у цій
трагедії?
До першої світової війни Україна займала провідне місце у світі з експорту пшениці і ячменю. Її
частина в експорті цих культур із Росії у 19091913 роках складала 98%. Та вже Перша світова, а
потім розв’язана більшовиками Громадянська війна нанесли українській економіці, й перш за все
селу, величезного удару. Фронт відволік найбільш працеспроможне чоловіче населення. Було ек
спропрійовано великі землеволодіння. А чого варті були постійні пограбування селянства різними
воюючими сторонами!.. Лише московські більшовики планували вивезти з України у 1919 році 50
млн. пудів зерна, але змогли за продрозверсткою заготувати з початку лютого до 1 липня усього
8,5 млн. Жорсткий опір селянства не дозволив здійснитися цьому задуму – було вивезено до Мос
кви та Петербурга лише 2 млн. пудів зерна. Війна йшла безкомпромісна. Генерал Антонов у своїх
спогадах з приводу опору українського народу у квітнічервні 1919 року зазначав, що лише у
Київській губернії проти повстанців було кинуто до 14000 багнетів, а у Чернігівській губернії – до
2500, у Подільській – більше 3000, у Волинській – до 600. Усього задіяно 21000 військовослуж
бовців при 20 гарматах, 140 кулеметах та 3 бронепоїздах.
Восени 1920 року політична ситуація в українських селах стала для більшовиків взагалі катаст
рофічною. У повідомленні Центрального управління надзвичайними комісіями у ЦК КП(б)У можна
прочитати таке зізнання: “Тепер все селянство повстало проти радянської влади, партійним, ра
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дянським працівникам небезпечно проводити агітацію серед селян. Маса селян йде у банди, по
встання розповсюдилося на цілі волості й райони” (1). На боротьбу з повсталим народом московські
більшовики застосували частини регулярної армії, частини особливого призначення, державний і парт
ійний апарат.
Протягом 1921 року були розроблені й застосовані на практиці положення нової економічної пол
ітики. Продрозверстку замінили фіксованим продподатком, селяни одержали право вільного вибору
форм землеробства, було дозволено оренду землі, заохочувався розвиток найпростіших форм коопе
рації й, найголовніше, – дозволено вільну торгівлю продукцією сільського господарства, у тому числі й
зерном.
Незважаючи на заходи, які вживав уряд, стан забезпечення населення продуктами харчування по
гіршився неврожаєм 1921 року. Проте навіть недород не зупинив московський уряд перед намаганням
забрати у українського селянства останні запаси зерна. Це призвело до того, що в зиму 19211922
років на Україні голодувало більше третини від загальної кількості тих, хто голодував в усій країні. На
1922 рік Україні більшовиками було визначено податок у розмірі 95 млн. пудів зерна. До 20 листопада
1922 року було зібрано 80 млн. 653 тисячі пудів. Це при тому, що в результаті голоду в Україні було
засіяно 46% від усієї посівної площі, тобто на 1 мільйон десятин менше, ніж у 1921 році (2).
Московський уряд офіційно підтверджував недобір зерна на Україні у 1922 році майже 35 млн. пудів,
що призвело до голоду на Україні і у 19221923 роках. За станом на 15 жовтня 1922 року лише у півден
них губерніях України голодувало 4 млн. чоловік. Запорізьку губернію було визнано голодуючою на 100%.
У Донецькій губернії 47,7% посівної площі постраждало від неврожаю, у Катеринославській губернії –
75%, Миколаївській – 75%, Одеській – 65% (3). Таким чином, забираючи в українських селян останнє
зерно, приречуючи їх на голод, радянська влада знайшла за можливе у кінці 1922 року скасувати карт
кову систему постачання населення Росії, яка діяла з часів Громадянської війни.
Ще у квітні 1919 року у Донецькій губернії було створено Надзвичайну комісію під керівництвом С.Ва
сильченка. У 1921 році у Донбас двічі приїздив Ф. Дзержинський. За його пропозицією губернській ЧК
(звичне для людей скорочення від російської “Чрезвычайной комиссии”) були передані військові час
тини, що використовувалися для придушення опору селян. На початку 20х років у Донбасі особливо
активно діяли проти більшовиків об’єднання під керівництвом Нестора Махна, Каменюка, Хоми Кожі,
Зубатого, Гавриша, Назарова, Івана Богослов’яка, Савонова, Саєнка та багатьох інших. У боях із заго
нами Каменюка на Старобільщині брав участь і донецький чекіст Д.Н. Медведєв, майбутній Герой Ра
дянського Союзу.
Цей період у партійній історіографії названо періодом боротьби з “політичним бандитизмом”. На
справді ж початок 20х років було б вірніше назвати періодом “державного бандитизму” більшовиків.,
спрямованого проти селян. Про масштаби цієї боротьби говорить той факт, що лише у травні 1922 року
на Україні загинув 41 керівник повстанських загонів. У боях було вбито 238 повстанців, розстріляно
більшовиками 43 чоловики, взято в полон й заарештовано 875, добровільно здалися владі всього 29
чоловік.
В Україні діяло 730 спеціальних загонів, що нараховували майже 50 тисяч бійців, котрі вели боротьбу
з “політичним бандитизмом”. Створення спеціальних репресивних органів – це друга ланка у боротьбі
більшовиків проти селян та інших верств населення України.
Розгром церкви у 1922 році позбавив український народ головного об’єднуючого й авторитетного
інституту громадського життя всього народу й сприяв його деморалізації. У той же час розбій щодо
церкви приніс партії величезні багатства, які й понині невідомо куди поділися, й звело до мінімуму вплив
на народ фактичного конкурента партії більшовиків. Пряник у вигляді українізації виявив національно
мислячих гуманітаріїв, проте розв’язана з 1926 року боротьба з націоналістичним ухилом призвела до
фізичного знищення передових представників українського народу.
У системі народної освіти у 20ті роки неодноразово проводилися “чистки” викладацького складу,
під час яких досвідчені педагоги й спеціалісти замінялися безграмотними, але лояльними до радянсь
кої влади людьми. У 1924 році було створено Головліт, наділений правом “зупинити окреме видання,
скоротити тираж, давати вказівки щодо заміни форми й змісту тексту, а також закривати видавницт
ва” (4).
Про ступінь контролю за культурним життям суспільства говорить факт про заборону постановки
опери П. Чайковського “Мазепа”, “Майська ніч” Гоголя та ін.
У 1924 році в “ударному порядку” з бібліотек та книгарень було вилучено 33 назви романів і повістей,
20 дитячих казок, 97 повістей і оповідань, 51 книга з історичної белетристики, майже сотню творів пе
реведено у закриті фонди. У 1926 році Сталінський окружний відділ Державного політичного управлін
ня – ДПУ (далі в тексті звична абревіатура – ГПУ) взяло на облік усіх літераторів, художників та жур
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налістів (5). Проте ані репресивні методи, ані тотальна система контролю органів ЧКГПУ, ані спро
би маніпулювати свідомістю людей не могли морально розкласти мислячу людину, позбавити її
людської гідності і здатності супротивитися насиллю.
У той же час реальний розподіл землі сприяв швидкому відновленню сільського господарства.
Вже весною 1925 року посівні площі на Україні складали 95% від рівня1913 року, а врожайність до
сягла довоєнного рівня. На селі панувала приватновласницька атмосфера, й ніякі комітети чи партійні
органи не могли впливати на результати виробництва зерна. Побоюючсись за своє становище,
партія намагалася економічними засобами утримувати свій авторитет. Нею віталася й підтримува
лася організація колективних господарств. Так, колективним господарствам – по спільному оброб
ітку землі, артілям і комунам – встановлювалося пільгове кредитування під 4% річних, в той час як
індивідуальним господарствам кредити видавалися під 12% річних. Колективним господарствам у
першу чергу видавалися позики на закупівлю сільгоспмашин й інвентаря, вони користувалися пільга
ми при обкладанні податками тощо.
Проте, незважаючи на політику, що проводилася державними органами, колективне ведення
сільського господарства серед селян зустрічало явну неприйнятність, хоча економічна стабіліза
ція призвела до помітного зниження опору селян більшовицькому режимові. У 1926 році в Україні
було зібрано 1057 млн. пудів зерна, що фактично дорівнювало щорічному збору у 19111915 роки.
До 1927 року виявилися ознаки зміни політики партії у промисловості й сільському господарстві.
Пропозиції, висунуті на ХV з’їзді партії у грудні 1927 року, передбачали першорядний розвиток
важкої індустрії для збільшення виробництва засобів виробництва й головних галузей оборонної
промислововості. У промовах, які прозвучали на з’їзді, чітко проглядалася тенденція одержання
від селян необхідних засобів для розвитку промисловості. Однак у резолюції з’їзду особливо
підкреслювалося, що одноосібні господарства залишуться надовго основою землеробства і що у
справі колективізації не будуть застосовуватися примусові заходи.
Хлібозаготівельна криза взимку 19271928 років показала, що навіть в умовах тоталітарної вла
ди, що набирала сили, селяни собі на збиток працювати не будуть. Проблема пошуку керівницт
вом джерел фінансування непідготовленої широкомасштабної індустріалізації країни, на думку
близького оточення Й. Сталіна, могла бути вирішена шляхом чергового пограбування селянства.
У січні 1928 року Й. Сталін висунув ідею відібрати у куркулів всі залишки хліба, розплатившись за
нього за державними заниженими цінами. З його твердження випливало, що лише “куркулі” про
тидіяли задуманій індустріалізації.
У 19261927 роках середняки й бідняки виростили 74% товарного зерна, “куркулі” – 20%, а
радгоспи й колгоспи усього 6% (6).
За допомогою надзвичайних заходів у січнілютому в Україні було фактично відібрано у селян
70 млн. пудів хліба. У відповідь селяни стали підпалювати колгоспні будівлі й амбари, вбивати
комуністів, підпалювати їхні двори. У першій половині 1928 року таких терористичних актів в Ук
раїні було 117, а в період з жовтня 1928 року по серпень 1929 року – 848 (7).
У першій половині 1928 року секретний відділ ГПУ України заарештував 373 селянина, яким
виставив звинувачення в організації антидержавних селянських груп. Весною цього року у Біло
водську Старобільського округу були розповсюджені листівки від імені організації, яка назвала
себе “Буревісник”. У ній говорилося, що радянська влада “під дулом нагана забирає усі засоби до
існування” й не заслуговує називатися робітничоселянською. Цією організацією в ніч на 7 травня
було знищено пам’ятник загиблим борцям за радянську владу, спалено млин сільськогоспо
дарського кооперативу. ГПУ заарештувало 9 молодих хлопців, очолюваних учнем школи Супере
кою.
Державне політичне управління розпочало розробку декількох політичних справ, які мусили про
демонструвати й владі, й населенню загрозу компартійному режимові з боку “української контрре
волюції”. У серпні 1929 року у Маріуполі було винесено вирок у справі так званої “Української демок
ратичнонародної партії”. За версією ГПУ ця партія виникла у 1925 році з метою збройного повален
ня радянської влади й створення Української національної суверенної держави, для чого у різних
районах України, нібито, створено підпільні осередки. ГПУ здійснило широкомасштабні арешти, у
тому числі в селі Новотроїцькому Маріупольського повіту і в багатьох селах Андріївського району.
Діяльність цієї партії пов’язувалася з діяльністю “Просвіти”. ГПУ вимагало розстрілу 14 “ідейних
ворогів радянської влади, соціально загрозливих і невиправних”. 12 чоловік було засуджено до поз
бавлення волі (8).
У 1928 році всього по Україні було засуджено майже 30 тисяч “куркулів”, а їхнє майно конфіско
ване й розпродане. За даними деяких дослідників, протягом весниосені 1929 року лише у 22
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округах України було звинувачено у саботажі хлібозаготівель і віддано під суд 33 тисячі селян. Ця ж
цифра називалася й на ХІV з’їзді КП(б)У, який проходив 315 червня 1930 року.
Тепер вже партія забула про свої обіцянки не застосовувати примусових заходів у справі колекти
візації. У жовтні 1929 року в Україні було 10 колективізованих районів, а в грудні їх стало 46. Розкур
кулення йшло на повний хід. У кінці 20х років 850 тисяч українських селян були примусово пересе
лені на Кольський півострів та в Сибір. І це все ще до початку широкомасштабної колективізації!
Партія і уряд прийняли рішення про застосування жорстких заходів при викачуванні хліба з села.
У кінці квітня 1929 року відбулася ХV конференція ВКП(б), на якій було прийнято програму суціль
ної колективізації сільського господарства і надзвичайно завищений п’ятирічний план. На конференції
аграрників, що проходила у грудні 1929 року, Сталін заявив про те, що партія перейшла від політики
обмеження експлуататорських тенденцій куркульства до політики ліквідації куркульства як класу.
Проголошена у кінці 20х років індустріалізація країни вимагала значних інвестицій, які за рішенням
партії повинні були бути одержані за рахунок експорту зерна. З іншого боку, розгорнуте будівництво
промислових підприємств відволікало значну частину землеробів у місто, скорочуючи таким чином чи
сельність виробників сільгосппродукції, одночасно збільшуючи її споживачів. Для вирішення пробле
ми, що виникла, у держави було два шляхи. Перший: стимулювати виробництво сільгосппродукції у
особистих селянських господарствах, що призвело б до різкого збільшення виробництва зерна, але в
той же час, і до збагачення найбільш працездатного населення села, що згідно з ідейними партійними
постулатами було абсолютно неприйнятним. Другий вихід: розорити селянські господарства й пере
вести сільське виробництво на нову, так звану промислову основу, де працівник позбавлявся б права
розпоряджатися результатами своєї праці. Саме такий шлях і було обрано.
З 25 млн. селянських господарств у країні до середини 1929 року в колгоспи об’єдналися майже
мільйон. При цьому бази для ведення великих господарств не існувало: не було машиннотракторного
парка, не існувало приміщень для утримання колгоспного гурту великої рогатої худоби й коней, для
кормів тощо. Та незважаючи на ці об’єктивні дані, Сталін за підтримки Молотова, Кагановича та інших
членів ЦК взяв курс на форсування темпів колективізації. Восени 1929 року при ЦК ВКП(б) було створе
но спеціальну комісію, яка, певне, й виробила опубліковану 5 січня 1930 року Постанову ЦК “Про темпи
колективізації та заходи допомоги держави колгоспному будівництву”.
2 лютого1930 року газета “Известия” опублікувала Постанову ЦВК і РНК СРСР “Про заходи по зміцнен
ню соціалістичного сільського господарства у районах суцільної колективізації й по боротьбі з кур
кульством”. Ще через день Президія ЦВК СРСР затвердила й розіслала керівництву усіх республік,
крайовим і обласним виконкомам секретну інструкцію за підписом голови ЦВК М. Калініна, голови
РНК А. Рикова й секретаря ЦВК Єнукідзе, яка складалася з 3х розділів, що регламентували виконання
названої вище Постанови:
1. Виселення й розселення куркулів;
2. Конфіскація майна куркульських господарств;
3. Порядок розселення куркульських господарств.
Донецький окружний виконавчий комітет за підписом голови ОкрВК Бойка і секретаря Русанова
уже 3 лютого 1930 року направив головам райвиконкомів директиву № 111 і навздогін доповнення до
неї за № 118. У цих документах розписана до тонкощів технологія злочину, спрямованого на фізичне
знищення одвічного годувальника. За цими документами розкуркуленню підлягало від 3до 5 процентів
усіх селянських господарств. Усі кандидати на розкуркулення ділилися на три категорії. До першої відно
силися “багаті куркулі й напівпоміщики”. Комуністичною партією їм визначалася одна доля на всіх: ви
селення на лісозаготівлі у північні краї Союзу. А щоб не витрачатися державі на інструмент, кожному
працездатному чоловікові наказувалося мати з собою сокиру, пилку й лопату. Дозволялося взяти на
сім’ю 2030 пудів багажу та грошей до 500 карбованців. Інше майно конфісковувалося на користь ство
рюваних колгоспів.
Для другої категорії заможних селян приписувалися спеціальні поселення, свого роду резервації з
особливим режимом примусу до праці під керівництвом співробітників ГПУ, радянських, партійних пра
цівників. Розкуркуленим переселенцям для ведення господарства на новому місці залишався старий
сільгоспреманент, по одному комплекту одежі на члена сім’ї й мінімум домашнього начиння.
До третьої категорії куркулів відносилися сім’ї, що не підлягали виселенню. У них забирали майно,
але віділялися наділи гіршої якості.
Списки господарств, що підлягали розкуркуленню, складалися комітетами незаможних селян (КНС),
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узгоджувалися в райвиконкомах і, обов’язково, районними уповноваженими ГПУ, після чого їх на
правляли в окружні спеціальні комісії на остаточне затвердження.
Керівництвом округів було розіслано головам райвиконкомів чергову секретну директиву, у
якій вказувалася кількість господарств, яких належало виселити за межі України й округу, а також
кількість сімей усіх потенціальних на виселення. Контрольна цифра – 35% від загальної кількості
тих селянських господарств, що ліквідуються, як правило, значно збільшувалася. Районне керів
ництво, у свою чергу, “творчо” переробивши одержані вказівки, розсилало детальну директиву
сільрадам, тобто безпосереднім виконавцям.
У першу чергу намічалися для розкуркулення багаті сім’ї, що володіли великим нерухомим
майном, як наприклад, Бурлаченко Семен Андрійович із села Урзуф Маріупольського округу, у
якого був вітряний млин. Шашкін Михайло Автономович із села Мала Янісоль Володарського
району також був визначений до виселення на північ, як купець третьої гільдії. Знайомлячись із
архівами тих часів, що збереглися, можна побачити, що під виглядом розкуркулення місцева
влада часто розправлялася з невгодними їй людьми. Так, загальні збори КНС вирішили висели
ти з Урзуфа сім’ю Кавури Феофана Федоровича, яка нібито заважала колективізації; із села
Мелекіне – сім’ю Ломка Андрія Кузьмича лише за те, що він свого часу був керуючим у поміщи
ка. Із села Старобешеве вислали сім’ю Михайлової Софії Герасимівни тому, що її чоловік, ко
лишній офіцер, знаходився в еміграції.
У списки на розкуркулення й виселення на північ потрапляли й люди, з котрими просто зво
дилися особисті рахунки. Грекаодинака із села Сартана Барабулю Костянтина Акимовича за
рахували в списки куркулів лише за те, що у 1927 році він побив односельця Мартинова. Лифи
ренка Василя Пилиповича із села Селидового занесли в списки розкуркулених тому, що його
брата розстріляно за вбивство секретаря КНС, другого брата засуджено на 10 років. Як бачимо,
розкуркулення проходило не лише як захід, спрямований на перебудову сільськогосподарсько
го виробництва, воно зводилося до фізичного знищення осіб, що могли б здійснити опір цій
перебудові.. Більш того, до ворожих елементів зараховували навіть тих, хто хоча б слово мовив
наперекір владі. Так, Руденко Хома Федорович із села Талаківки Сартанського району Маріу
польського округу “загримів” до Сибіру разом з дружиною й трьома малолітніми дітьми за агі
тацію проти зняття церковних дзвонів (9).
Таким чином система, що вже владно вкоренилася, автором й виконавцем якої є комуністична
партія, у 1930 році піддала масовій екзекуції багатомільйонне сільське населення, “виполовши” з
села найбільш діяльну, ініціативну й працелюбну її частину, примусивши тих, хто залишився жи
вим, на багато років примиритися зі сваволею влади. Навіть перед реальною загрозою голодної
смерті.
Технологія підготовки документів на розкуркулення була проста: у сільраді складалися, досить
часто безграмотно, характеристики сімей кандидатів на розкуркулення. У районах вони передру
ковувалися й зводилися докупи від усіх сільрад з урахуванням поправок, що вносилися ГПУ, й
передавалися на затвердження в округ, де на президії приймалося остаточне рішення. У Донець
кому обласному архіві збереглися списки кандидатів на розкуркулення з, так би мовити, “робочи
ми” позначками. На одному з них уповноважений ГПУ червоним чорнилом проти кожного прізви
ща, а їх було 200, зробив позначки: “вислати”, “передати в ГПУ”, “утриматися”. Ось ці любителі
червоного кольору вирішували остаточно долі людей.
Майже два місяці тривала підготовка до розкуркулення. Вона вимагала участі великої кількості
людей, що, звичайно, не сприяло збереженню повної секретності. Проведений на виконання відпо
відного урядового розпорядження на початку 1930 року опис основного майна у найбільш замож
них селян з одночасною забороною на його продаж попереджало селянство про біду, що насува
лася. Багато заможних селян, або ж продавши, або ж покинувши своє майно, встигли виїхати із
своїх сіл у міста чи робітничі селища. Частину з них з часом було розшукано й засуджено за пере
ховування від виселення й “розбазарювання” (свого ж!) майна. Багато з них встигли придбати
робітничі професії й облаштуватися у місті, проте були заарештовані у 19371938 рр. уже як
“шкідники”. Дехто намагався легально уникнути виселення й зверталися у найвищі інстанції з відпо
відними заявами. Наприклад, Найдьонов А.Ф.з села Андріївки Селидівського району у своєму листі
до Сталінського окрвиконкому писав, що він виходець із Рязанської області, у селі проживав з
1885 року. Все життя бондарював, ніколи не мав ані власної землі, ані іншого майна, окрім бон
дарської майстерні. За весь час зумів нажити будинок та два сараї, але зарахований у куркулі.
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Людина прохала усього лише зробити опис майна його господарства й дозволити виїхати до свого
дорослого сина. Різниченко Петро Артемович із села Олексіївки звертався в Сталінський окрвиконком
з листом такого змісту:
“Олексіївською сільрадою зроблено опис мого майна як куркуля. А я ніколи найманою працею не
користувався. Син служив у Червоній армії. Я хотів оскаржити перед Селидівським райвиконкомом,
але подану мною в РВК скаргу не прийняли...”.
Ці й інші подібні скарги розглядалися на засіданнях райвиконкомів і залишалися, як правило, почат
кові рішення.
4 березня 1930 року із станцій Сіль і Бондишеве було відправлено перші два ешелони з розкуркуле
ними. З Артемівського, Попаснянського, Олександрівського й Красноармійського районів була висе
лена 131 сім’я. При цьому з Попаснянського району було вивезено 3 сім’ї, не затверджені окрвиконко
мом. Замість витребуваних ОГПУ 18 вагонів залізниця змогла виділити лише 15, у яких потрібно було
розмістити 735 чоловік дорослих і 116 дітей вже доставлених до станції. З цієї причини частина людей,
а саме: старі люди, яким за 70, хворі психічно, вагітні жінки були залишені на станції. Як у подальшому
склалася їхня доля без підтримки близьких, можна лише здогадуватися.
У доповідній записці начальника ОГПУ Артемівського району Тимофеєва на ім’я окружного партко
му і голови окружного виконкому повідомлялося: “Майже скрізь молодь не хотіла їхати із своїми бать
ками й прохала залишити їх тут, мотивуючи тим, що вони підуть працювати в радгоспи, колгоспи, на
підприємства тощо, відмовляючись від своїх батьків. Деякі з них у своїх заявах писали, що насправді
їхній батько є куркулем і повинен бути виселеним, але він з батьком пориває й нічого спільного мати не
хоче. Були випадки, коли доньки куркулів прохали розписатися у ЗАГСі з синами бідняків і колгоспників
із надією на те, що їх залишать” (10).
У цих ешелонах в одну теплушку було завантажено до 50 чоловік, не враховуючи дітей. Слід памята
ти, що виселення проводилося в середині березня, коли на півночі весною ще й не пахло. Про те, що
чекало цих бідолашних в далекому краї з суворим кліматом, стало відомо із спогадів чудом уцілілих
людей. Уже на шляху слідування в вагонах вмирали найбільш ослаблені, хворі діти. Із вагонів виселених
перевантажували на баржі й відправляли в глуху тайгу, де не було ані житла, ані продуктів харчування.
Люди їли хвою, мох, викопували зпід щойно розталого снігу корені. І продовжували вмирати на очах у
охорони з ГПУ. Ті, хто намагався втекти, гинули в болотах або поверталися назад, щоб остаточно знеси
леними вмерти там, де їх вивантажили з барж.
За навмисні знущання, за те, що масово гинули люди у таборах виселених, ніхто не відповідав. Охо
рона не вела навіть облік загиблих у екстремальних умовах. Тому ні відомостей про те, скільки було
виселено з України розкуркулених селян, ні даних про те, куди їх відправляли, і скільки умерло у виг
нанні, у архівах немає, оскільки зміна керівництва Радянського Союзу, чистка архівів працівниками ком
партії на початку 90х років минулого сторіччя не сприяли збереженню частини архівів. Лише в облас
ному управлінні МВС збереглося дві папки з анкетами тих, кого висилали у північні краї. Але відомості ці
далеко не повні і, дякуючи їм, можна лише уявити страшну картину народної трагедії.
Для розселення менш заможних селянських сімей для місцевої влади було розроблено спеціальну
інструкцію “Про порядок розкуркулення й розселення куркулів всередині району” і вказувалося на його
проведення, як на бойову операцію.
Для втілення в життя накреслених дій лише по одному Краматорському району із заводів було вид
ілено180 чоловік, яких розподілили по бригадах і закріпили за сільрадами. Цим бригадам завчасно при
готували 83 підводи з візниками. Для придушення можливого опору чи стихійних проявів невдоволе
ності, що виникали, виділялася озброєна група міліції, споряджена необхідними транспортними засо
бами аж до автомобіля. Друга така ж група залишалася у райцентрі у резерві. Було раніше визначено 14
уповноваженихкомендантів, за кількістю виселень, що організовувалися. Усій цій армії виконавців,
доповненій активістами КНС, біднотою й колгоспниками, керували члени бюро районних партійних ко
мітетів і члени президій райвиконкомів. У розкуркуленні, переселенні людей і облаштуванні їх на ново
му місці брали участь члени оціночних комісій із місцевих колгоспників і представників відділів райви
конкому, а також вантажники, що брали безпосередню участь у пограбуванні своїх односельців, матер
іально відповідальні члени сільрад,, які приймали під розписку награбоване добро, конвоїри на шляху
пересування, розпорядники на новому місці і т. ін.
У Донецькій області приблизно 10% сільських мешканців було пограбовано й витягнуто з насидже
ного віками місця. Безпосередніми виконавцями цього злочину влада свідомо робила місцевих жи
телів, щоб на їхній совісті лежала хоча б моральна відповідальність за скоєне.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Сказати, що все населення байдуже дивилося на беззаконня, що творилося на їх очах, не мож
на. У селі Артемівці Гришинського (Красноармійського) району під час “захоплення” одного з кур
кулів зібралося до 60 місцевих жителів, які вимагали роз’яснення причини арешту односельця.
При цьому мужики роззброїли вже дуже активного комсомольця.
При виселенні у ПетровоМар’їнському районі Сталінського округу біля будинків розкуркуле
них, незважаючи на заборону, збиралися групи селян. Жінки висловлювали жалість своїм знайо
мим, часто й рідним, проводжаючи їх із сльозами. В залежності від особистої моралі люди по
різному ставилися до беззаконня.
У селі Новоартемівці Костянтинівського району бідняки відмовилися переселитися у двори роз
куркулених (11). У селі Старомихайлівці після виселення куркулів до керівництва школилікбезу
прийшли 22 селянина й здали свої книги, заявивши: “Куркулів вислали, мабуть, скоро й нас бу
дуть виселяти. Приходить кінець життя!”. На хуторі Василівці “куркуль” Сорока не підкорився роз
порядженню про розкуркулення, а місцеві жінки не дали його заарештувати. У той же час, щоб
уникнути виселення, 15річна дівчина відреклася від своїх батьків й вирішила жити у дядька, який
працював на заводі “Донсода”. К.М.С., донька тих, кого виселяли, також відреклася від батьків і
вийшла заміж за бідняка Ц.Н.І.
На хуторі Шапошникове Мар’їнського району під час розкуркулення член партії Іван Л. забрав
у розкуркулюваного пляшку горілки, шмат сала, ніж і викрутку. У селі Калиновому Костянтинівсь
кого району за донькою “куркуля” довгий час убивався хлопець з бідної сім’ї. Й дівчина дала згоду
вийти за нього заміж. Але батько нареченого заявив: “Іди тепер туди, куди ваші всі йдуть, ми те
пер без вас обійдемося” й сам добровільно брав участь у виселенні потенціального свата. (12).
Подібних прикладів можна навести чимало. Нехай цим дрібним людцям Бог буде суддею, як і
тим членам президії ПетровоМар’їнського райвиконкому, які прийняли постанову про премію
вання членів президії, тобто самих себе, по 100 карбованців за активну участь у розкуркуленні,
проведенні колективізації, хлібозаготівлі та стягненні сільгоспподатку. Доречно сказати, що на
вантажнорозвантажувальні витрати під час розкуркулення лише по одному цьому району цільо
вим призначенням було виділено 2000 карбованців. Так що преміальні членам президії дорівню
вали витратам на всю кампанію.
В той же час влада строго карала тих, хто не справлявся з завданнями.
Розкуркулення й примусове переселення наростали, як снігова куля. У архівах не зберег
лося точних відомостей про те, скільки всього було розкуркулено. По Донецькій області не
можна зробити навіть приблизних підрахунків, адже як приблизні збереглися лише дані по
Костянтинівському й Краматорському районах.
Так, по Краматорському району планувалося розкуркулити 332 сім’ї. Із них вислати за межі
округа 46, а розкуркулити, проте залишити у районі 285 сімей. Аналіз списків тих, кого виселяли,
показує, що селянська сім’я складалася в середньому з 56 чоловік. Виходячи з цього, в одному
лише Краматорському районі планувалося пограбувати майже 2000 чоловік.
По Костянтинівському району за межі району було виселено 86 селянських господарств, по
району розселено 109 селянських господарств і ще 26 (чоловік чи сімей?) колишніх шахтовлас
ників. І якщо врахувати, що в районі нараховувалося 5034 двори, а виселенню підлягало 221 сім’я,
то це складало 4,4%. Усього в Артемівському окрузі нараховувалося 13 районів. Якщо приведені
дані прийняти за середні, то по Артемівському округу вислано й розселено 2873 селянські сім’ї. У
Донецьку область ( в сучасних її межах) входило три округи: Сталінський, Маріупольський і Арте
мівський. У Сталінському окрузі було 11 районів. Можна припустити, виходячи з тих же переду
мов, що з Донецького округу було виселено й розселено за межі своїх населених пунктів 2431
сім’я. У Маріупольському окрузі було також 11 районів, що дозволяє припустити виселення 2431
сім’ї. Загалом з відповідним ступенем вірогідності можна стверджувати, що з нашої (промисло
вої!) Донецької області було виселено більше 7,5 тисяч сімей або більше 42 тисяч чоловік.
С.В.Косіор на ХІ зїзді КП(б)У визнав, що й адміністрування, й перегинання, й колективізація
носили систематичний характер. Кожен партійний і радянський працівник на селі міг робити все,
що хотів. Ще більш точно визначив методи, котрими проводилися розкуркулення й колективіза
ція, Г.К. Орджонікідзе: “Закручено позвірячому”(13).
Таким чином, звільнивши село від заможного селянства, відібравши у нього все майно,
одержавши значну економічну базу у вигляді робочої і продуктивної худоби, сільгоспрема
ненту, господарських будівель, насіннєвого фонду, побутового майна, маючи значні засіяні
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площі, колгоспи мусили, за задумом Сталіна, збільшити виробництво сільгосппродукції й, перш за
все, зерна. Як же розпорядилися нові господарі одержаним майном?
Вилучені цінності у вигляді золота, срібла, платини й інвалюти здавалися в банк згідно з секретним
листом Наркомфіну УРСР № 331/10 від 28.10.1930 року. Частина майна розпродувалася, що могло сут
тєво зміцнити колгоспи економічно й дати їм можливість оплатити державні податки. А як же було на
справді? У листі Сталінського ОкрВК від 11.03.1930 року за № 172 наводяться такі приклади.
У селі Велика Каракуба Старобешівського району вилучено за описом 56 куркульських господарств.
Цегляні будинки продавалися по 20 карбованців, кури по 15 копійок. У селі Троїцькому Селидівського
району цегляні будинки пішли по 20 карбованців.У селі Павлівці продано повністю одне господарство
за 300 карбованців. Воно складалося з пасіки, двох цегляних будинків та інших будівель. Безпосередню
участь у торгах брали працівники райвиконкомів, зацікавленістю яких і можна пояснити такі надзвичай
но низькі ціни.
Середня вартість конфіскованого майна у Слов’янському районі складала 2175 карбованців, у Гри
шинському – 667, Краматорському 414 карбованців. Розпродавши, вірніше розбазаривши таким чи
ном майно, відібране у заможного селянства, райвиконкоми ще “мобілізували кошти” у населення для
виплати податків шляхом збирання у господарів швацьких машинок, самоварів і навіть вовняних платків.
На 1 квітня 1930 року у Мар’їнському районі у розкуркулених вилучено 48 садиб, на яких знаходи
лося 79 житлових приміщень та 146 господарських будівель. У колгосп перейшло 1306 гектарів землі,
10 сівалок, 53 віялки, 66 жниварок, 73 букери, 66 плугів, 74 борони. Із худоби: 116 коней, 77 корів, 32
свині, 53 вівці. Ці цифри взято із оперативного зведення ГПУ у Сталінський окрвиконком.
Куди пішло експропрійоване майно, як розпорядилася нам влада, відомостей, на жаль, також немає.
На січневому пленумі ЦК ВКП(б) у 1933 році було названо цифру 240767 сімей тільки висланих у північні
та східні райони Союзу з 1930 по 1932 рік. За іншими офіційними даними, що грунтуються на повідом
леннях ГПУ, за цей час зіслано 381 тисяча сімей. До цього числа не увійшли розкуркулені й вислані у
межах свого адміністративного району чи просто розкуркулені і нікуди не вислані. Можна передбачити,
що розкуркуленню піддано не менше одного мільйона сімей, або ж 5,5 мільйона сільського населення
СРСР. Із врахуванням арештів за сфабрикованими звинуваченнями, цілим потоком “шкідників” сільсько
го господарства, зарештованих за звинуваченнями за невиконання хлібоздачі, заарештованим і за
судженим “за колоски” і таке інше, масштаб втрат сільського населення збільшиться у багато разів.
Селяни, налякані й тероризовані розкуркуленням з великим небажанням подавали заяви про вступ
до колгоспів. Виняток становили безкінні сім’ї, у яких народилися діти вже після розподілу землі і тому
землею були забезпечені у недостатній кількості, а також п’яниці й відверті ледарі. Багато селян, поба
чивши порядки, які панували у раніше створених колгоспах, були категорично проти участі в колектив
ному господарюванні. Розкуркулення йшло паралельно з колективізацією, застосований метод якого
досить об’єктивно описав М.Шолохов у “Піднятій цілині”.
Однак імпровізації у примушуванні до колективізації владою не заборонялися, тому уповноважений
по Старокерменчицькому району, наприклад, погрожував небажаючим вступати до колгоспів ніби уря
довою постановою про розстріл кожного десятого із тих, хто чинив спротив. Селянина Шапаренка з
того ж району за відмову від вступу до колгоспу під приводом несплати сільгоспподатку (недодав 3
пуди зерна!) конфіскували все майно й продали амбар за 1 карбованець 15 копійок, коня за 1 карбова
нець, сарай за 50 копійок, 4 вівці по 7 крб. 50 коп., букер за 55 коп. (14). У Мангуському районі замість
колгоспу організували комуну, усуспільнивши не лише засоби виробництва, а й дрібну птицю.
У період весняних польових робіт процес колективізації тимчасово призупинився. Цьому сприяла
публікація у газеті “Правда” статті Сталіна “Головокружіння від успіхів”. У ній великий майстер інтриг пе
реклав усю відповідальність за злочини, які творилися під час розкуркулення й колективізації, на місце
вих працівників. В той же час із Москви і Києва йшли директиви, у яких тій же місцевій владі приписувало
ся не допускати розвалу уже створених колгоспів і зберегти в них уже відібрану худобу, землю й сільгосп
реманент. Але процес розвалу колгоспів відвернути було неможливо. Так, 26 березня 1930 року у селі
Велика Янісоль 50 жінок вимагали відкрити закриту більшовиками церкву, а також повернути з колгоспу
своє майно. До них було “вжито заходів”! А чи не схожі вони були на ті, що здійснював маршал Тухачевсь
кий у Тамбовській області?
У селі Федорівському селяни розібрали із громадської конюшні 50 коней. У німецькому селі Красний
Кут позабирали додому 58 коней. У селі Максфельд, також німецькому, селяни почали засівати землі,
захоплені СОЗом. До них також було “вжито заходів” (15).
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До початку весняної кампаної 1930 року у колгоспи було зібрано абсолютну більшість землі.
По Сталінському округу усуспільнено 468133 гектари. План з колективізації посівних площ було
виконано на 148,4%. У той же час посівного фонду було недостатньо. По Амвросіївському райо
ну, наприклад, виявилося лише 26% від необхідної кількості. В гонитві за виконанням плану ко
лективізації не був відремонтований сільгоспреманент, не продуманий план посівів, не відпра
цьована система організації та керівництва сільгоспроботами. Крім того, під страхом розкурку
лення й виселення почали “добровільно” покидати села багато селянських сімей. Така міграція
призвела до того, що уже влітку 1930 року виникла необхідність завезення в село додаткових пра
цівників.
Ось так описує інструктор окружного парткому Ступаков стан справ у комуні ім. Дзержинського
Янісольського району: “Після весняної сівби із комуни вибуло 18% батраків, 25% бідняків, 71% се
редняків. У комуні залишилося 575 чоловік, із них працездатних 180. Весною не встигли засіяти 1386
гектарів площі. З посіяної кукурудзи 40% не зійшло, а 50% загинуло, бо поле заросло бур’яном. Горо
ди сохнуть через відсутність догляду, і перш за все, поливу. Коней у комуні 120 голів, половина з яких
знаходиться під відкритим небом, бо немає конюшень. Свиней є 63 дорослих і 84 поросяти, але теж
знаходяться під відкритим небом. 47 корів, що є в комуні, перевели в село Багатир, бо ніде утриму
вати. Молоко привозиться й розподіляється серед комунарів, але не тим, що працюють в степу. Наяв
ними силами комуна із збиранням врожаю й обмолотом упоратися не змогла”.(16).
Незважаючи на такий стан у більшості новостворених колективних господарствах, завдання
повної колективізації не відмінялося, змінювалися методи її проведення. Постановою ЦК ВКП(б)
“Про пільги для колгоспників” від обкладання податком на 2 роки звільнялася худоба колгоспів
і колгоспників. Збільшувався, хоча й незначно, вступний пай у колгоспі, зменшилися відраху
вання у неподільний фонд колгоспів з одночасним збільшенням фонду споживання. Передба
чався розподіл серед колгоспників 5% молочної продукції, одержаної від усуспільнення худо
би, але пропорційно внесеному в колгосп паю. Таким чином, прибуток колгоспників теоретично
мусив бути залежним від його трудової участі й майнового вкладу у загальне господарство.
Такий “економічний пряник” для колгоспників супроводжувався “економічним батогом” для
одноосібників, щоб не лише зберегти ще не розвалені колгоспи, але й продовжити колективіза
цію. Та незважаючи на економічні заходи, до кінця червня 1930 року із колгоспів по Україні вибула
майже половина селян. А до осені у колгоспах залишалося менше третини загнаних туди сімей.
Тимчасова політика заспокоєння селян тривала не більше 6 місяців – до прийняття директивно
го листа ЦК ВКП(б) “Про колективізацію”, розісланого у вересні усім обкомам, крайкомам і ЦК ком
партій республік. Уже 13 грудня 1930 року ЦК КП(б)У поставив перед місцевими партійними орган
ізаціями до весни 1931го подвоїти рівень колективізації, а до кінця року в основному її завершити.
Втілені заходи агітаційного (й не лише) характера підкріплювалися економічним пресом на одно
осібників. Так, якщо колгоспникам було встановлено подоходний податок 57% від прибутків, одер
жаних не від роботи у колгоспі, а від ведення підсобного господарства й стороннього приробітку, то
одноосібник мусив виплачувати 70% податку. І це притому, що інші податки нараховувалися із
суми єдиного сільгоспподатку! В результаті загальна сума податку часто перевищувала одержа
ний за рік прибуток. Вільну торгівлю зерном на ринку було заборонено, і одноосібника зобов’язува
ли здавати державі вирощений хліб за ціною, у 10 разів нижчою від риночної. Кожному одноосібни
ку видавалося завдання сіяти стільки, скільки необхідно було державі. А оскільки інтереси дер
жави захищали місцеві чиновники, то їхнє свавілля набрало масового характера. Наприклад,
одноосібник одержував завдання на хлібоздачу, яке значно перевищувало обсяг зібраного вро
жаю. Такий підхід до одноосібника був спрямований на колективізацію, викорінення багатовіко
вого укладу роботи на землі.
На допомогу місцевим сільським властям для вирішення проблем колективізації, керівництва
колгоспами і створюваними машиннотракторними станціями з підприємств посилалася значна
кількість членів партії. По Сталінському округу із ста партійців, посланих в село на керівну роботу
у 1931 році, 77% складали кадрові робітники, 12% службовці, вихідців із селян – усього лише 11%.
Ці посланці, не знайомі з особливостями сільської праці, з місцевими умовами, не знаючи психо
логії селян, були всього лише виконавцями волі партійної влади.
На керівну роботу в колгоспах, природно, висувалися й місцеві кадри, проте головними вимо
гами при їхньому висуванні служили не організаторські здібності, не досвід ведення сільського
господарства, а виключно анкетні дані. Працелюбним й досвідченим селянам, навіть якщо вони
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були членами партії, але свого часу вели індивідуальне господарство, дорога у керівники була закри
тою.
І посланцям, і висуванцям для залучення у колгосп якомога більшої кількості селян рекомендували
ся жорсткі адміністративні заходи. За відмову вступити до колгоспу братів Рибалків, Тихона й Тимофія
Радіоновичів із села Євгенівки Старокерменчицького району виключили з партії, а Тихона ще й засуди
ли до трьох років позбавлення волі за нібито захоплення присадибної землі. Богом і батьками даного
здоров’я вистачило молодому чоловікові на 3 місяці перебування у в’язниці. Його було списано медич
ною комісією і відпущено додому вмирати.
62річний селянин з Артемівського району П.П Правишников, котрого також не минула доля засуд
женого, у своєму проханні про помилування писав, що його батьки були наймитами, а він сам із своєю
сім’єю із 4 чоловік обробляли наділ не більше 4 десятин землі. Згідно з планом хдібозаготівель на 1931
рік здав 58 пудів зерна, виконавши завдання повністю. Але йому у грудні сільрада збільшила план ще
на 166 пудів і зобов’язала здати хліб протягом 24 годин. Можливості для виконання завдання не було,
оскільки із засіяних 4 десятин пропало півтори десятини, про що був відповідний акт. Але людину засу
дили на 5 років позбавлення волі із відбуттям строку у віддалених місцях. Це незважаючи на те, що син
Правишникова служить у Червоній армії. Ініціатором незаслуженого покарання був голова сільради
Полтавцев.
Неграмотною владою користувалися всілякі уповноважені, серед яких зустрічалися справжні само
дури. Так наприклад, уповноважений Великоянісольського району якийсь Григор’єв, не соромлячись,
говорив: ”Доля кожного члена партії у моїх руках, хочу – залишу в партії, а захочу – з партії виключу”.
Норовливо поводилися й самі керівники колективних господарств. Голова комуни ім. Дзержинсько
го в Янісолі продав керівникам району громадське борошно, поросят та мед за зниженими цінами. Не
спостерігалося великого бажання до праці й у рядових працівників.
Голова ЦК КП(б)У В. Затонський у своєму листі секретареві ЦК КП(б)У С. Косіору 24 березня 1932
року писав, що в Мангуському районі Маріупольського округу на свинофермі села Македонівки загину
ло 180 свиней. Залишилося 135, але й тих годують однією половою. Годин до 9 село спить. Господарсь
кої ініціативи ніхто не виявляє У Македонівській МТС ніхто нічого не знає, навіть немає обліку майна
самої станції. Знайдено сарай, набитий новими плугами, культиваторами й іншою технікою. Частина
цього устаткування ще не розпакована у ящиках, лежить з початку 1931 року. На станції було 7 коней,
але їх не годували і вони пересуватися вже не могли. Керівники Маріуполського округу повідомили За
тонському, що у селах Сартана й Чердакли ще гірше.
У постанові ЦК КП(б)У від 21 березня 1932 року зазначалося, що чисельність колгоспів у 1931 році
по Україні збільшилася на 70%, а по її степовій частині на 8590%. У той же час на чолі багатьох госпо
дарств поставлені малограмотні й нездатні до керівництва люди. Керівництво у районі також слабке, не
знає істиного стану справ у колгоспах, через що допускається збільшення завдань одним господар
ствам і значне зменшення іншим. В результаті виходило, що колгоспники, які працювали більш продук
тивно, одержували значно менше, ніж ті, де було погано посталене господарство. А це обурювало чес
них трудівників, відбивало у них бажання до роботи. Районна влада, банки, МТС, різні заготівельні
організації часто розпоряджалися колгоспними коштами без відома й згоди керівників колгоспів. Та і в
самих колгоспах процвітало безгосподарське ставлення до громадського майна, була низька якість
обробітку землі, був відсутнім потрібний догляд за посівами, худобою тощо. Широкого розповсюджен
ня одержало самовільне й безконтрольне розпоряджання членами правляння майном і коштами кол
госпів.
Все це творилося на очах у людей і дискримінувало колгоспну ідею. А ще за розпорядженням зверху
землі одноосібників зводили у один масив, таким чином знеособлюючи власність, зобов’язуючи селян
засівати наділи вказаними з району культурами. У таких випадках селяни взагалі відмовлялися виконува
ти роботу і для обробітку посівів притягалися прислані з міста бригади. Масовий вихід із села потомстве
них хліборобів став звичайним явищем.
Вже в 1930 році на сільгоспроботи направлялися робітники з промислових підприємств. Вони не
були зацікавленими в результатах своєї праці, до того ж самі були напівголодними. У доповідній за
писці, направленій у ЦК ВКП(б) і в ЦК КП(б)У 20 червня 1930 року секретарем Сталінського окрпартко
му Строгановим, відзначається: при місячному плані (не потребі!) постачання робітників підприємств
м’ясом у кількості 1648 тонн поступило усього 501 тонна, сала відповідно 120 і 3, олії 380 і 202, рибоп
родуктів 625 і 73, ковбасних виробів 165 і 68, яєць 2200 і 1042 ящики і т. ін. Цукру зовсім не було, він не
видавався навіть за картками. Мило розподілялося всього по одному бруску на місяць. Махорки й ци
гарок не було зовсім. Норму видачі промтоварів урізано на 50%. Населення задовільнено взуттям усь
ого на 10% (17).
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Чи міг робітник при такому забезпеченні працювати продуктивно, тим паче на примусовій ро
боті на селі, за яку він не отримував навіть заробітну платню?
І тим не менше вже з першого року ведення колективного господарювання насаджувалася дум
ка, що без підтримки міста село існувати зовсім не зможе. І ця підтримка у вигляді безоплатної праці,
що здійснювалася робітниками, службовцями, а також студентами, тривала аж до розпаду колгоспів.
Окрім сезонних вливань робочої сили у сільське господарство, уряд вирішив поповнювати село
переселенцями з інших областей країни. У Донбас прибуло 44 ешелони жителів Іванівської об
ласті. Характерно, що за переписом населення 1926 року в Артемівському округзі 87,5 % склада
ли українці, 7,7% росіяни, 2,6% німці. У Сталінському окрузі українців було 73%, росіян 12,5%,
греків 9,1%, німців 3,5%. Переселення початку 30х років різко знизило процент українців, що
проживали у Донбасі, і було однією із складових русифікації сходу України.
Примусова праця колективного методу ведення сільського господарства викликала із небуття,
окрім спеціальних уповноважених, ще одне страшилище – інститут наглядачів у вигляді багаточи
сельного адмінперсоналу. З’явилися й проіснували до останнього часу посади службовців, які, не
виробляючи ніякої продукції, були по суті п’явками на тілі колгоспників. Це бригадири, різноманітні
вагарі, нарядники, обліковці, завідуючі токами, машинними дворами тощо. А були ще й об’їждчики,
чиї батоги ходили по спинах тих, хто на зібраному полі збирав колоски.
У грудні 1932 року голова ВУЦВК Г. Петровський здійснив чергову інспекторську перевірку у
сільські райони Донецької області. У своєму донесенні Косіору 09.12.32 р. з Волновахи він зазна
чав, що у багатьох колгоспах надто роздуті керівні апарати. Так у селі Новоборовому Сватівського
району апарат колгоспу “Шлях Леніна” складається з 23 чоловік: голови правління, його заступ
ника, рільника, завідуючого тваринництвом, чотирьох рахівників, двох завідуючих кладовими,
завідуючого молочарством, секретаря партійного осередку, поштаря, шести бригадирів, тощо.
“Секретар партійного осередку, зазначалося у листі, отримує зарплатню у колгоспі, але ніякої
роботи в ньому не проводить. Є села, де розміщені 23 колгоспи, що об’єднують невелику кількість
господарств, але мають апарат удвічіутричі більший” (18).
Що могло дати країні зруйноване під корінь село, де віками складалися традиції, цінувалася
порядність, працелюбство, любов до землі, де спокон віків зміцнювалися сімейні узи! Але роз
терзаному й приниженому українському селу належало зробити ще один крок до пекла!
Економічна руйнація селянських господарств завершилося у 1931 році, але розкуркулення про
водилося ще протягом кількох наступних років. За своїми методами друга хвиля розкуркулення
нічим не відрізнялася від попередньої, але за своїм змістом вона проходила вже за інших соц
іальних обставин. Поставивши селянські господарства під свій всеохоплюючий контроль, партія
намагалася встановити такий же контроль і над колгоспним селянством й повністю підпорядку
вати його своїм господарськополітичним цілям. Таким чином, боротьба за виконання плану з
колективізації змінилася боротьбою за виконання плану з хлібозаготівель серед охоплених ко
лективізацією українських селян. Партійне керівництво країни знало, що наслідком колективізації
в Україні стало зменшення виробництва зерна, але, незважаючи на це, з України у 1930 році було
вивезено 7,7 млн. тонн хліба, що складало 33% всього зібраного врожаю. Слід згадати, що в
найбільш урожайному 1926 році по Україні було вивезено усього 3,3 млн. тонн, тобто 21% (19).
Досить показовий той факт, що у процентному відношенні в Україні було вилучено значно більшу
кількість зерна, ніж у Росії чи інших республіках. На Україні вирощено 27% усього хліба, а хлібоз
дачу встановили у розмірі 38% від усього зібраного врожаю. До цього слід додати, що врожайність
розраховувалася часто теоретично й завжди була завищена проти фактичної. Весною 1931 року
Україна була забезпечена посівним матеріалом на 95%. Знаючи такі обставини, Москва на 1931
рік запланувала хлібоздачу у розмірі попереднього року, тобто 7,7 млн. тонн. Фактично на Україні
у 1931 році було зібрано лише 18,3 млн. тонн, та й вирощене зібране не повністю. За деякими
даними втрати склали 30%. Колгоспники не бажали працювати за трудодні, які не отоварювали
ся навіть натуроплатою. У збиральній кампанії врожаю 1931 року лише в 750 колгоспах України
брали участь до 30 тисяч червоноармійців, тобто до 40 чоловік в одному колгоспі. Другий секре
тар ЦК КП(б)У М.М. Хатаєвич після обстеження ряду господарств встановив, що на роботу у кол
госпах не виходило майже 20% працездатних, а 30% виробило не більше 50 трудоднів. До таких
“дезорганізаторів колгоспного виробництва” влада почала широко застосовувати примусові за
ходи у вигляді виключення з колгоспу, позбавлення присадибних ділянок, а то й садиб. У звичному
порядку практикувалося розкуркулення з наступним виселенням усієї сім’ї.
Боротьба комуністів за виконання плану хлібоздачі із врожаю 1931 року велася з небувалою
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жорстокістю й затягнулася до весни 1932 року. У своїх постановах початку 1932 року ЦК КП(б)У прак
тично констатував, що річний план хлібопоставок державі з врожаю 1931 року не виконаний. Цифри,
наведені в постановах, свідчили про те, що можливості села були вже вичерпані. Але тією ж постановою
становище кваліфікувалося як результат шкідництва, невміння ”побільшовицькому мобілізувати
партійні, комсомольські та колгоспнобідняцькосередняцькі маси на справжню боротьбу за хліб”. Ке
рівництво багатьох районів було покаране. Поіншому партія діяти не могла та, зрештою, і не вміла.
Для заохочення виконання плану хлібозаготівель застосовувалися заходи економічного впливу. Прак
тикувався продаж дефіцитних матеріалів промислового виробництва в обмін на зерно. Було видано
наказ про повторний переобмолот соломи. Заборонявся продаж промислових товарів у районах, які
не виконали план хлібоздачі. Уже 18 березня 1932 року ЦК КП(б)У був вимушений припинити хлібозаго
тівлю у колгоспному секторі і в той же час розгорнути збір посівного фонду, а найбільш постраждалим
від голоду організовувати допомогу продуктами харчування.
Весною 1932 року в Україні було всього лише 55% необхідного для сівби зерна, й уряд змушений був
повернути 135 тисяч тонн українського ж зерна для сівби у вигляді позики. Колгоспники задовго до вро
жаю 1932 року практично голодували, що не могло не вплинути на підготовку грунту до сівби й обробіток
самих посівів. Для цієї роботи привозилися робітники з промислових підприємств. Широко залучалися
до сільгоспробіт військові частини. У своєму донесенні політвідділ 80ї стрілецької дивізії, розквартиро
ваної у Донбасі, інформував Український військовий округ, що за станом на 30.08.1932 року червоно
армійці дивізії відпрацювали у радгоспах 8540 людиноднів, у колгоспах – 22777 людиноднів при 911
годинному робочому дні. Під час сільгоспробіт червоноармійці, які не отримували достатньо харчування,
посвоєму оцінювали те, що відбувалося:”Харчування погане тому, що радгоспи спеціально так роблять”;
“Ми служимо в армії, а наш хліб вдома незбираний“; “Нас сюди пригнали примус відбувати” тощо.
Озлоблені пограбуванням під час хлібозаготівель 19311932 років селяни остаточно втратили віру в
колгоспний лад, чому сприяло невміле керівництво з боку вищестоячих організацій. Г.І. Петровський у
своїй доповідній записці в ЦК КП(б)У Косіору 15.11.1932 року повідомляв, що “липень, серпень і вере
сень пройшли при такому безгосподарному керуванні, нагляді і слабкій дисципліні, що збирання хліба
явно розбазарюється...”. Він зазначав, що у Старокаранському районі Донецької області при обмолоті
втрачалося 2030% зерна, що йшло у відсів. У Старобільському, Біловодському і Сватівському районах
за станом на середину листопада 1932 року незбираними залишалися у полі 2 тисячі гектарів соняшни
ку. Велику відповідальність за такі “порядки” він покладав на керівництво. Петровський зазначав, що
керівництво не знало господарського стану на селі, партійні й господарські керівники змінювалися по
23 рази за місяць. У той же час “самодіяльність колгоспів, правлінь й всієї колгоспної маси зводиться
нанівець, їхнього голосу у плані сільськогосподарського виробництва й особливо по зміцненню сівообігу
– не чути...”.
Незважаючи на зримі факти й неодноразові прохання уряду України зменшити планові завдання,
московський уряд фактично продублював план хлібозаготівель на 1932 рік у розмірі 7,7 млн. тонн. Щоп
равда, зрозумівши необхідність повернення на Україну частини її ж посівного матеріалу, план держпо
ставок з 7,7 млн. тонн було зменшено до 6,6 млн. тонн. Але й цей план з врожаю 1932 року та ще й при
втраті більше 40% при збиранні, був не те що завищеним, а й фактично неможливим для виконання.
У липні 1932 року у столиці України Харкові було зізвано спеціальну, третю Всеукраїнську конферен
цію КП(б)У, на якій було поставлено всього лише одне питання: стан на селі. На цю конференцію з Мос
кви прибули найближчі помічники Й. Сталіна – голова уряду СРСР В. Молотов і секретар ЦК ВКП(б) Л.
Каганович. Вони однозначно заявили учасникам конференції, що уряд готовий за будьяку ціну забра
ти в Україні заплановану кількість хліба.
Враховуючи специфіку Донбасу під час реорганізації адміністративнотериторіального поділу Ук
раїни, до Донецької області було приєднано 18 сільськогосподарських районів для створення власної
продовольчої бази. На 1932 рік план хлібоздачі Донецькій області встановлювався у розмірі 35,6 млн.
пудів. На першій установчій обласній конференції, що проходила 2021 липня 1932 року, обговорюючи
серед інших питань і стан сільського господарства, констатувалося, що у деяких колгоспах до цих пір
не видана натуроплата за 1931 рік. Відзначався й високиий рівень управлінського апарату в колгоспах.
Називалися колгоспи, у яких на одного працюючого в полі припадало до 10 нахлібників. Проте не ці й
подібні неподобства знайшли відображення в резолюції обласної партійної конференції. В ній окремо
підкреслювалося: “Парторганізація повинна бути готова до всіляких вилазок класового ворога і його
агентури. Рішучій опір дати решткам куркульства, його роботі на розлад, правоопортуністичному “скиг
ленню ”, лівацьким “ухилам ”. Нещадне викорінення помилок минулого року, надання конкретної допо
моги й більшовицьке керівництво на кожній ділянці сільськогосподарської роботи в радгоспі й МТС
забезпечить Донбасу нові вирішальні перемоги на селі“ (20). В цілому жодного слова не було сказано в
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резолюції про засуху, яка грунтовно підкосила сільське господарство України. Але замість допо
моги село одержало грабіж.
За цією політичною тріскотнею ховалося фактичне, надзвичайно важке становище у сільсько
му господарстві. Так у зернорадгоспах області весняна сівба 1932 року проводилася по погано
підготовленому грунту й тривала замість двох тижнів вдвічі довше і у пізні строки. Обласна парт
конференція проводилася під час жнив, і вже було видно фактичний рівень врожайності. А він,
наприклад, по радгоспу “Шахтар” складав: озимої пшениці – 4 центнера з гектара, ярої пшениці –
4,8, ячменю – 6,3, проса – 7,1, кукурудзи 4 центнера з гектара. Цей же радгосп у 1931 році одер
жав урожай озимої пшениці до 26 центнерів з гектара, а ярої по 10 центнерів з гектара.
По Мар’їнському району врожайність у 1932 році складала: озимої пшениці – 3 центнери, яч
меню – 5 центнерів, ярої пшениці – 4 центнери, жита – 2 центнери, вівса – 5 центнерів, проса – 6
центнерів, кукурудзи – 7 центнерів з гектара. Приблизно таке ж становище було і в інших сільсько
господарських підприємствах та районах області.
У першому півріччі 1932 року у свинорадгоспах області від 3539 свиноматок одержано 26409
поросят, із яких до двомісячного віку здохло 30,3%, а старших за двомісячних – ще 15%. Це в
середньому по тресту, а у радгоспі ім. 1 Травня здохло 58,9% поросят, у радгоспі ім. Горлівських
Шахтарів – 43,6%. у радгоспі “Металіст ” – 49%, у радгоспі ім. газети “Правда” – 47,4% тварин.
Причин декілька. Перш за все погана організація праці, знеосібка й зрівнялівка у системі оплати
тваринників, відсутність матеріальної зацікавленості у збереженні поголів’я, нестача кормів, по
гане ветеринарне забезпечення. Як результат, у колгоспі ім. Литвинова у липні 1932 року виявле
но захворювання свиней одночасно сапом, поносом та паратифом. Забезпеченість кормами по
тресту складала менше 60% необхідної кількості. На фермах працювало п’ять ветеринарних лікарів
замість 19 за нормою. Не вистачало й робітників по догляду за тваринами. Причиною відсутності
кадрів були несвоєчасна оплата праці, погані виробничі умови. На свинофермі відсутні навіть при
мітивні побутові умови, не було ні лазень, ні пралень. І перспектив на поліпшення виробничих та
побутових умов не було. Виділені асигнування на 1932 рік в сумі 3107 тисяч карбованців для буд
івництва нових свиноферм за станом на 20.08.1932 року були освоєні лише на 40% (21).
У більшості господарств явно відчувалася відсутність грамотних і порядних керівників. Так, ди
ректор радгоспу “Сільінтерн” Ровенецького району якийсь Кандауров займався приписками й
зовсім занедбав роботу. До 27 вересня 1932 року він ще не приступив до здавання хліба. Голова
сільради Великоянісольського району замість організації необхідних сільгоспробіт “займався са
мопостачанням, систематично влаштовував пиятики з комірником і рахівником” (22). Були і
справжні самодури серед сільської “еліти”. У радгспі “Гірник” Макіївського району один з комсо
мольців відібрав у жінки колоски, які вона зібрала вже по збираному полю й несла додому для
прохарчування сім’ї (23).
Деякі керівники поспішали видати колгоспникам аванс на трудодні, тим більше, що офіційно
це було дозволено у межах 10% від одержаного врожаю.. Ті колгоспи, котрі не могли вчасно про
вести обмолот, відавали зерно у снопах. Ця практика була вимушеною, адже дощі заважали об
молоту і зерно могло загинути. Потім весь цей хліб буде відібрано у селян, а керівники покарані
“за розбазарювання”.
Проте у більшості випадків у колгоспах процвітала вседозволеність, у якій брало участь і рай
онне начальство. У Темрюківську сільраду Володарського району 25 серпня1932 року для розгля
ду справ про крадіжку зернофуражу у колгоспах району прибули районний прокурор та суддя.
Разом з ними прибув уповноважений районної парторганізації. Усі вони перш за все напилися, у
п’яному стані підняли стрілянину з пістолета, а уповноважений напівроздягнений почав бігати за
колгоспницями, що поверталися з роботи, доки не був затриманий місцевими чоловіками (24).
Розвал видно було у всьому.
У більшості колгоспів і радгоспів до кінця вересня у степу залишався скошений, але не заскир
дований хліб. Він проростав, лежачи на землі, і ставав повністю непридатним. “Серце завмирає,
коли дивишся на такі безпорядки. Хліб гниє...”, – з гіркотою відзначала потомствена селянка Ма
рія Грузно з колгоспу ім. Сталіна Міловського району.
При такому стані справ про виконання держпоставок не могло бути й мови. Наказом ОГПУ від
16.09.1931 року на всій території області було заборонено торгівлю хлібом до 15.10.1933 року.
Передбачалося, що до цього часу виконання держпоставок буде завершено.
20 листопада1932 року вийшла постанова РНК УРСР “Про заходи по посиленню хлібозаготі
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вель”. У ній райвиконкомам надавалося право зараховувати у фонд хлібозаготівель усі натуральні фон
ди у тих колгоспах, які не виконали план хлібоздачі. Цією постановою усі колгоспи позбавлялися навіть
насіннєвих, фуражних і продовольчих фондів. Пропонувалося припинити видавання будьяких натураль
них авансів, включаючи не лише зерно, а й олійні культури, корм для тварин тощо, але саме страшне –
наказувалося відібрати у колгоспників уже видане раніше зерно. Раніше дозволена видача на трудодні
натурального авансу тепер кваліфікувалася як розкрадання колгоспного зерна з метою зриву держпо
ставок. На колгоспи, які не виконували встановлених планів хлібоздачі, керівництво вимагало наклада
ти штрафи у вигляді додаткового завдання з м’ясозаготівель у розмірі п’ятнадцятимісячного плану. Проте
навіть цей штраф не звільняв колгоспи від виконання встановленого плану по зерну. Таким чином, у
колгоспів відбирався увесь вирощений врожай, а у колгоспників навіть те зерно, яке вони одержали за
свою працю. Із сіл вивозилася колгоспна і відібрана у селян худоба, явно прирікаючи на неможливість
не лише прожити зиму, але й провести весняну сівбу 1933 року.
30.10.1932 року секретар Донецького обкому партії Акулов повідомив секретареві ЦК КП(б)У Хатає
вичу, що окрім посланців ЦК у села з області послано 20 чоловік керівного складу та 47 відповідальних
обласних працівників. Актив районів мобілізований і поставлений контролерами над молотилками і за
вивезенням зерна. У жовтні по області вдалося вивезти на заготівельні пункти 13956 тонн, у першій
половині листопада – 13377, у другій – 11654 тонн зерна. “До відстаючих районів, колгоспів і сіл, гово
рилося у звіті, застосовано рішучі заходи впливу по лінії постачання промтоварами. Заборонено вве
зення товарів у відстаючі райони й запропоновано вивезти наявні товари із сіл, які зовсім погано вико
нали плани хлібозаготівель” (25).
Зерно вивозилося на залізничні станції, але оскільки не було підготовлених приміщень, часто зва
лювалося просто на відкриті майнанчики. Частину зерна засипали у напівзруйновані будівлі церков.
Яким чином проводилася хлібозаготівля, свідчать архівні документи. Ось один з них: “При безпо
середній участі секретаря райкому партії і голови райвиконкому Старокерменчицького району про
водилися повальні обшуки в нічний час у робітників радгоспу “Шахтар”, де забирали різноманітні куль
тури, починаючи від 68 до 32 кг у окремих осіб. Під час обшуку були допущені погрози револьвером,
а також мали місце крадіжки різних предметів і продуктів у робітників, як наприклад, сушені вишні,
подушки тощо”(26). Ці факти були відомі контрольній комісії при райкомі компартії, але заходів до
таких “заготівельників” ніхто не вживав. Багато членів партії на місцях бачили, що із села забирається
останнє зерно, що явно прирікало селян на голодну смерть і, природно, не могли спокійно дивитися
на таку перспективу. Для того, щоб підбурити членів партії, які ще не втратили людяності, до не
людських дій, 29.11.1932 року секретарям міськрайпарткомів Донецької області було розіслано сек
ретну постанову ЦК і ЦКК КП(б)У, у якій говорилося: “Дозволити чистку окремих осередків, що засм
ічені опортуністичними елементами, які знаходяться під кулацьким впливом, саботують виконання
плану хлібозаготівель”. (27)
Вже 10.12.1932 року Донецький обком партії послав у ЦК КП(б)У повідомлення про чистку партосе
редків сіл Артемівки і Мокрого Єланчика Макіївського району, де план було виконано за станом на
27.11.1932 року лише на 33%. Проведено чистку у селах Бойове, Володарське, Темрюк, Малий Янісоль
за надзвичайно низьке виконання хлібозаготівель (28).
У кінці 1933 року за рішенням третьої сесії ЦВК СРСР було проведено перевірку і чистку серед колгос
пного апарату. Стало зрозумілим, чим займаються рахівники, завгоспи, комірники та інші особи, не зай
няті на виробництві. У Донецькій області цією цілеспрямованою акцією було охоплено 1423 колгоспи. В
результаті було знято з роботи 2010 чоловік, віддано під суд 235 чоловік, виключено з колгоспів 187 (29).Але
ніякі чистки, ніякі репресії не могли примусити селян здавати хліб. Його просто вже не було!
16 грудня 1932 року із ЦК КП(б)У й Центральної комісії з чистки партійних організацій сільськогоспо
дарського виробництва прийшла чергова директива. У ній говорилося (друкується мовою оригіналу):
“...Уже предварительные материалы чистки сельпарторганов показывают исключительную засорен
ность сельских организаций умышленно пролезшими в ряды партии кулацкими и антисоветскими эле
ментами, проникшими в наши ряды с прямой целью срыва мероприятий партии и правительства, раз
вала колхозов и т. д.
В отношении таких элементов необходимо применять не только исключение из партии, но и немед
ленный арест и иные репрессивные меры.
Предлагаем дать районым контрольным комиссиям такие директивы:
1. Во всех случая, когда исключаются предатели партии или же проникшие в наши ряды враждеб
ные кулацкие элементы, немедленно по телеграфу ставить перед Облпарткомом и облКК вопрос об их

23

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
аресте и высылке, а в особо важных случаях немедленно произвести арест, а затем сообщить
Облпарткому и ОблКК.
2. Работающим на местах комиссиям по чистке в отношении наиболее злостных исключаемых
из партии элементов, ставить вопрос об их аресте и высылке, а в особых случаях выносить по
становление о немедленном аресте, с дальнейшей постановкой вопроса перед областью.
3. В газетах при освещении вопроса о затесавшихся в партию врагах и людях, ставших
предателями, ставить вопрос не только об изгнании их из рядов партии, как это делается
сейчас, а ставить вопрос о немедленном применении к ним самых суровых карательных мер
и изоляции.
В наиболее значительных случаях наказания за предательство и применения суровых кара
тельных мер по отношению к проникшим в партию кулацким элементам, а также людям, став
шим предателями партии – печатать не только в районной, но и в областной печати.
4. Все эти случаи одновременно с передачей в газеты сейчас же передавать в Харьков для
напечатания в центральной прессе” (30).
Цією постановою Центральний комітет Компартії України приносив у жертву членів партії, які
намагалися перешкодити масовому голоду на Україні. Багато членів партії за цю невдалу спробу
поплатилися своїми долями. Вже 26.12.1932 року Донецький обкомком партії повідомив у ЦКК
КП(б)У про чистку партосередків сіл Золотий Колодязь, Дмитродар’ївка, Степанівка і Сергіївка
Краматорського району, а також у селі Первомайське Луганського району. План хлібоздачі у цих
селах за станом на 10.12.1932 року було виконано всього на 52,2% (31).
28.12.1932 року в Донецькій обком партії прийшло прохання, підписане головою Старомико
лаївської районної комісії про арешт і виселення на Північ десятьох членів партії “...як зрадників
партії і чужий елемент”.
Незважаючи на усі репресії, план хлібозаготівель за станом на 1 січня 1933 року у Донецькій
області було виконано лише на 76%. За цей період тільки у Старокаран ському районі було за
суджено керівництво п’яти колгоспів у повному складі, а всього по району майже 600 чоловік. Із
усіх заарештованих 20 чоловік були засуджені до розстрілу, а інші отримали від 3 до 10 років ув’
язнення. Лише за не виконання плану хлібозаготівель (32).
Восени і частково взимку 19321933 рр. сільське населення в основному виживало за рахунок
овочів і фруктів, вирощених на присадибних ділянках. Горох, соя, чечевиця, квасоля були з’їдені
ще восени. На початку зими стали вживатися кормовий і цукровий буряк. Саме в цей час, 6 грудня
1932 року, вийшла в світ постанова ЦК КП(б)У й РНК України “Про занесення на “чорну дошку” сіл,
які злостиво саботують хлібозаготівлю”. Цей документ складено у стилі судового присуду. “Зва
жаючи на особливо ганебний провал хлібозаготівель в окремих районах України, РНК і ЦК став
лять перед облвиконкомами і обкомами, райвиконкомами і райпарткомами завдання зламати
саботаж хлібозаготівель, що його організували куркульські і контрреволюційні елементи, знищи
ти опір частини сільських комуністів, які стали фактичними провідниками саботажу”. Це розпо
рядження вищої влади України звучало як бойовий наказ, яким фактично наказувалося розпоча
ти знищення усього селянства. Але ще до його прийнятя, 27.11.1932 року, С. Косіор направив у
обкоми секретну директиву, у якій були таки фрази: “Добитися викриття куркульських і антира
дянських елементів”, “Організувати в прискореному порядку суд, а ухвалу суду, а також його ви
конання опублікувати в місцевій районній пресі”, “Негайно опублікувати про арешти й притягнен
ня до суду комуністів, що намагаються обманювати державу й організувати саботаж хлібозагот
івель” (33).
Секретар Донецького обкому партії Акулов відразу ж відреагував на такі документи повідом
ленням про те, що в області занесено на “чорну дошку” сім колгоспів. Він констатував, що за ста
ном на 25.11.1932 року план по області виконано на 59,2%, у тому числі по колгоспах на 62%,
радгоспах – 65,6%, одноосібниках – 64,4 %, “куркулях” – на 39%. У своєму донесенні він відзна
чав, що через слабкість апарату допущено велику заплутаність у обліку зданого зерна. Дані орган
ізацій, що здають і заготівляють, сильно розходяться. Він ставив до відома, що в глибинках об
ласті накопичилося й не вивозиться 25 тисяч тонн зернових культур, із них 13 тисяч тонн пшениці
й жита. (34). Як бачимо, у Донецькій області хліб був і можна було уникнути голоду!
На кінець січня 1933 року з області було забрано увесь насіннєвий, фуражний і продовольчий
фонди. Донбас не виконав план не лише по колгоспах, а й по радгоспах і по одноосібниках. Заго
тівля тривала у той час, коли селяни вже стали вимирати від голоду цілими селами. Ця заготівля
прийняла характер відвертого бандитизму, бо відбиралося вже не лише зерно, а й усе, що було
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їстивне. Ці жалюгідні крихти їстивного ні в які хлібоздачі вже не відправлялися. Ними користувалися
самі бандити, у яких фактично на селі перетворилися активісти разом з партійною і радянською вла
дою.
Взимку у більшості сімей практично не залишилося нічого придатного для вживання в їжу. Щоб
хоча б якось вижити, люди почали харчуватися лушпинням з картоплі, буряка, навіть корою дерев. Ці
“продукти” сушили, розтирали, додавали полови і пекли з такого “тіста” коржі. Коли й вони були з’їдені
чи відібрані місцевими активістами, у їжу стали вживати буряковий жом, порожні кукурудзяні качани.
По селах поїли навіть собак та кішок. Люди почали пухнути з голоду і вмирати. Якщо в сім’ї залишали
ся ті, хто був здатний хоч якось пересуватися, вони покійників ховали без гробів і не на цвинтарі, а
просто у своїх дворах.
Від безвиході сільське населення стало вживати у їжу падло. Про це керівництво і області, і
республіки знало із щодекадних донесень органів ГПУ, але реагували не полюдськи. Так, заступ
ник голови обласної ККРКІ Петерсон відправив 09.03.1933 року в райони лист такого змісту: “В
умовах жорстокої класової боротьби на селі розгромлене куркульство нині ухитряється різними
вилазками і формами боротьби проти заходів партії та уряду у справі організаційногосподарсь
кого зміцнення колгоспів. Останнім часом виявлено ряд випадків, коли ворожий нам елемент, го
туючи їжу з непридатних продуктів, падли тощо розповсюджує чутки про “голод” і т. ін. ОблККРКІ
категорично забороняє у подібних випадках створювати (для розслідування) які б то не було комісії
й бригади”(35). Голоду, який вже наступив, партійне керівництво давало політичне забарвлення,
звалюючи все на міфічного “класового ворога”. Але й це не межа! У селі Розсохуватому 01.03.1933
року якийсь Р.Ф. з дружиною зарізали й з’їли двох своїх дітей. На закритому засіданні райпартко
му, який відбувся 05.03.1933 року, винесли постанову вважати винним самого Р., “...який, будучи
батьком зарізаних і з’їдених двох дітей, маючи в наявності гроші й продукти, довів умисно всю
сім’ю до виснаження від голоду й бузувірськи змусив свою дружину до того, щоб зарізати своїх
двох дітей і з’їсти”.
За логікою членів бюро в організації голоду й канібалізмі був винуватий сам нещасний селянин. Але й
на цьому члени районного партійного керівництва не зупинилися у своїй інсинуації. “Бюро райкому вва
жає, що випадок, котрий здійснився, має надзвичайно глибоке політичне значення й може бути викорис
таний куркульським елементом (задля агітації) серед відсталих груп проти заходів партії й Радянської
влади...” Рішенням бюро пропонувалося “роз’яснити справжню суть цього випадку”, у селі Розсохувато
му “провести збори партгрупи з цього питання” й “написати доповідну записку обкому...”(36).
Канібалізм на грунті голоду у селах зустрічався не так вже й рідко. На прикладі з Р. районна партійна
влада пробувата загасити ехо цього жахливого випадку. У масштабах всієї України було зроблено спробу
приховати прояви канібалізму від відому населення. 22 травня 1933 року заступник наркому ОГПУ
УРСР Карлсон і прокурор республіки Михайлик направили секретну директиву усім обласним началь
никам ОГПУ й обласним прокурорам такого змісту:
“Зважаючи на те, що існуючим кримінальним законодавством не передбачено покарання для осіб,
винуватих у людоїдстві, а тому усі справи по звинуваченню у людоїдстві повинні бути терміново пере
дані місцевим органам ОГПУ. Якщо людоїдству передувало вбивство, ... ці справи також повинні бути
забраними із судів та слідчих органів Наркомюсту й передані на розгляд колегії ОГПУ у Москві” (37).
У рішенні районного партійного керівництва немає жодного слова про допомогу голодуючим селя
нам. Лише партійна тріскотня та острах, щоб народ не дізнався про істинну глибину створеної трагедії.
У особливо тяжкому становищі виявилися селяни, котрі були розкуркулені й відправлені на виселки.
У них не було ані землі, ані робочої худоби. Відповідно, не могло бути й мови про хоча б який запас
продовольства. З настанням голоду вони просто розбігалися з поселень у міста. До цього методу спа
сіння від голодної смерті удавалися й прості селяни, які втратили надію вижити у селі. Але й там знайти
належний притулок від голоду й сваволі властей було не просто. У березніквітні 1933 року з Донецької
області були вивезені “декласовані елементи” – умираючі з голоду селяни, які порозбігалися з виселок.
Скільки, невідомо, але можна припустити, що не одиниці, інакше про це не повідомив би начальник
обласного управління ГПУ Іванов секретареві обкому. У процесі проведення паспортизації у квітні в
області було відмовлено до видачі паспортів 10648 жителям. Із них “ті, що втекли куркулі й підкуркуль
ники” склали 4306 чоловік, тобто 45%. Паспортизацією держава повертала своїх кріпосних – селян до
місця їхньої роботи.
Майже усі історики, які публікували свої дослідження про події на Україні на початку 30х років, ствер
джують, що міста України, особливо у Донбасі, надійно спасали селян від голодної смерті. З таким
твердженням можна погодитися лише з великими застереженнями. Як жилося у містах навіть кадро
вим робітникам, свідчать такі конкретні факти.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
На Донецькому металургійному заводі у залізничному цеху на початку 1932 року працював
простим робітником колишній селянин, який переїхав на постійну роботу в Донецьк у середині
20х років. У нього була дружина й троє дітей. Ще троє діток вмерли, не доживши до 10річного
віку. Із своєю сім’єю він мешкав у однокімнатній квартирі з кухнею. На всю квартиру була одна
електрична лампочка потужністю 25 ватт. Цю квартиру сім’я одержала лише в 1929 році, а до
цього протягом кількох років тулилася у підвалі. Із меблів були двохспальне металеве ліжко, 2
кушетки, одне дитяче ліжко, шість стільців, комод, шафа для одежі.
За тодішніми мірками у побутовому плані сім’я вважалася практично облаштованою, якщо вва
жати нормальним проживання сім’ї з п’яти чоловік у одній невеликій кімнатці. У 1929 році глава
сім’ї мав прибуток з виробництва 1393 карбованці 72 копійки, а на утримання сім’ї витратив 1427
карбованців 79 копійок. У 1930 році ці цифри складали відповідно 1930 карбованців 41 копійка й
1842 карбованці 95 копійок. Витрати сім’ї розподілялися приблизно таким чином:
оплата квартири, опалення й освітлення
5,6%
харчування
5055%
придбання одежі й господарських речей
1525%
оплата облігацій
45%
витрати на культурні й
громадськополітичні цілі
56%
купуванні спиртного й тютюну
410%.
Сім’ю було прикріплено до закритого розподільника заводу, але там замовлення на продукти
харчування не виконувалися. За хлібом доводилося стояти в черзі дітям і дружині до трьох годин
щодня. Білизну прали один раз на місяць й то за умови, що у розподільнику вдасться купити мило.
На купівлю його на ринку грошей не вистачало. Дітям одежу перешивали із старої, ношеної бать
ками й старшими дітьми. Лазнею сім’я взагалі не користувалася. У домі не було ані наволочок, ані
подушок, ані простирадл. Нижньої білизни також не було, бо ні за що було купити та й ніде.У глави
сім’ї не було теплої одежі.
Таким був матеріальний стан кадрового робітника, зайнятого на шкідливих роботах у головній
галузі народного господарства.
У Петрівському рудоуправлінні у 1932 році працювала відкатницею вагонеток вдова шахтаря Дол
жикова Андрія Степановича, який вмер від туберкульозу у 1931 році. Сім’я після переїзду до міста
мешкала в одній кімнаті з іншою сім’єю. Усього на площі дев’ять на сім аршинів (приблизно 30 квад
ратних метрів) знаходилося 11 чоловік. Після того, як виїхали сусіди, ця житлова площа залишилася
вдові з трьома дітьми. На шахті жінка одержувала заробітну платню у розмірі 55 карбованців за
місяць, пенсію на дітей після смерті чоловіка – 22 карбованці, чого було занадто мало на прожиття.
Матері довелося здавати свою літню кухню, а у вільний від роботи час підробляти вдома шитвом.
Усього в січні 1932 року вона мала прибуток 102 карбованці на сім’ю з чотирьох чоловік. Матеріаль
ний стан цієї сім’ї був значно гіршим, ніж у заводського кваліфікованого робітника.
На початку 30х років широко практикувалося харчування робітників у розподільних їдальнях.
У одній з таких, на шахті № 5 перевіряючі помітили, що в їдальні не вистачає тарілок, зовсім немає
ложок та виделок. Робітники п’ють суп через край тарілки, а другі блюда беруть прямо брудними
руками. А щоб не запізнитися на роботу з перерви, не чекали, доки звільняться тарілки, підстав
ляли якісь коробки чи газети. Були широко розповсюджені обвішування й обраховування робіт
ників. Так, обід продавався за 92 копійки замість 72, хоча справжня вартість не мусила перевищу
вати 47 копійок. Під час перевірки м’яса у обіді виявилося лише 50 грамів замість належних 100.
Було також встановлено, що лише один вибійник мав право харчуватися у їдальні. Інші прикріплені
працювали рахівниками, табельниками, водовозами й вчителями.
Громадське харчування у Донбасі здійсновалося трестом “Доннархарч”, який займав прак
тично монопольне становище. У 1931 році цей трест одержав річний прибуток у розмірі 2 млн.
карбованців. Це, можна припустити, лише незначна частина забраних у робітників коштів, що
були перераховані державі. Більша ж частина прибутку, одержаного від продажу їжі за завище
ними цінами, осідали в кишенях працівників “Доннархарчу”. Таке присвоєння державних коштів,
обраховування та обважування мусять кваліфікуватися відповідними статтями кримінального
кодексу. Досить закономірно, що перший секретар обкому Саркісов доручив розібратися в ста
новищі, що склалося, начальнику обласного управління ГПУ Іванову. У ході розгляду було
підтверджено й обман, й обважування, й неякісне приготування їжі. Проте судили винних не як
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злодіїв і шахраїв, а як ворогів народу, надавши звичайній кримінальній справі політичне забарвлення.
Як вже вказувалося, заробіток відкатниці Должикової на шахті складав 55 карбованців за місяць.
Постановою РНК СРСР № 168/м15 на 1933 рік працівникам секретних відділів громадянських відомств
встановлювалася дещо підвищена зарплатня: завідуючим секретною частиною 190220 карбованців, а
друкаркам 80120 карбованців за місяць. Крім того, до окладу відразу ж додавалося 10% для новачків,
до 20% для працівників із стажем роботи до 2 років. Особам, які мали стаж роботи з секретними мате
ріалами більше 3 років, добавка збільшувалася до 30% (38). Таким чином, зарплатня працівників, по
в’язаних з секретними матеріалами, була у декілька разів більшою, ніж зарплата працівників, зайнятих
на важких фізичних роботах. Партія знаходила кошти для забезпечення своїх слухняних виконавців,
але не турбувалася про своєчасну оплату праці простих робітників. Так, на підприємствах Костянтині
вки все літо не виплачувалася робітникам заробітна платня, і робітники, щоб вижити, мусили продава
ти своє майно. До 24 серпня 1932 року (ще не наступив голод) у магазини промислових підприємств
в рахунок поставок серпня було припинено поставки круп, макаронів, м’яса, риби, консервів, конди
терських виробів та інших продуктів харчування. На металургійному заводі тридцять токарів механіч
ного цеху 25 серпня залишили робочі місця й пішли додому, не бажаючи працювати безкоштовно. В
той же день група верстатників залишила свої верстати, вимагаючи виплатити їм належну зарплатню
за чотири місяці (39). Подібні виступи робітників спостерігалися і в інших містах.
Автор має дані про матеріальний стан робітників провідних професій у Донецькій області за ста
ном на травень 1933 року. Це довідка. Вона підготовлена обласною радою профспілок для доповіді
члену ЦК ВКП(б) Шверніку. З неї видно, що майже 50% грошового прибутку робітники одержали не за
місцем основної роботи, а підробляючи у вільний час, оскільки без цих додаткових заробітків сім’ї
робітників практично не могли вижити. Тому твердження, що у містах, особливо у Донбасі, можна
було легко пережити голодні 19321933 роки, потрібно брати під великий сумнів. Доказом такого
твердження може служити й звернення керуючого трестом “Сталінвугілля” Абакумова до секретаря
обкому партії Чувиріна 2 вересня 1932 року, у якому він просив дозволу виділити додаткове харчуван
ня усім 1600 інженернотехнічним працівникам, закріпивши їх до закритих розподільників. Про те, як
це питання було вирішено, у обласних архівах відомостей немає. Зате збереглася постанова бюро
обкому партії від 2 травня 1933 року, якою виділялося 3357 щоденних пайків для сільського партак
тиву. Із цього числа секретарям сільських партосередків виділялося 778 пайків, секретарям осередків
ЛКСМ – 389, працівникам районних парткомів і комсомольських комітетів – по 195, головам сільрад –
410, відповідальним працівникам району – 390 і уповноваженим з посівної компанії – 1000 пайків. У
це число не входили тридцять старших керівників, які одержували додаткове посилене харчування з
інших каналів (40).
11 квітня 1933 року секретар партколегії обласної контрольної комісії Левченко в порядку інфор
мації повідомляв Сталінській міській контрольній комісії для вжиття відповідних заходів, що на Сталінській
промисловій дільниці робітникам тривалий час не видається зарплатня, “...в результаті чого частина
робітників голодує і є навіть випадки опухання від голоду. Звільнені робітники позбавлялися продо
вольчих карток, а виплата розрахункових сум протягом 23 місяців не проводилася”. Загальна забор
гованість по зарплатні сягала 250 тисяч карбованців. У той же час – 9 квітня 1933 року секретар обкому
дав згоду на будівництво службових і житлових приміщень для ГПУ й виділив для цього з місцевого
бюджету 700 тисяч карбованців.
У середині квітня 1933 року у Донецькій області розпочалася підготовча робота по паспортизації.
Для проведення цієї кампанії було створено 31 паспортний пункт й задіяно додатково 802 чоловіка,
яким, зрозуміло, зарплатня виплачувалася регулярно. Оце й відповідь на запитання, чи була можливість
якщо не уникнути голоду взагалі, то хоча б пом’якшити його наслідки. Архівні документи свідчать про
те, що така можливість використовувалася, проте лише відносно апарату партійних і радянських
організацій, тобто для тих людей, які організовували голодомор для населення України та мешканців
нашої області в тому числі.
Про можливість підтримати населення й спасти його від голодної смерті говорять такі факти: 3
01.10.1932 року по 01.04.1933 року у вигляді шефської допомоги донецьким обласним керівниц
твом було перераховано 51му кавалерійському полку, розташованому у Риківському (Крамсно
армійськ) районі, 62922 карбованці. 240му полку. що квартирувався у Луганську, перераховано
за той же час 88000 карбованців й передано майна на 5000 карбованців (41). Не обійшло своєю
увагою обласне керівництво й 47й полк ОГПУ, що дислокувався у Краматорську, Костянтинівці й
Слов’янську. Окрім того, за всіма підприємствами Донбасу були закріплені різні військові части
ни, яким в порядку шефської допомоги систематично виділялися й кошти й матеріальні ресурси.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Лише підприємства Краматорського району офіційно брали шефство:
1. Краматорський машинобудівний завод – над 100м артилерійським полком, підводним чов
ном № 32 й прикордонним районом;
2. Металургійний завод – над 3м навчальним батальйоном танкових військ і підводним чов
ном № 31;
3. Трест “Краммашбуд” – над військовими частинами Житомирського аеропорту й підводним
човном № 31;
4. Трест “Індубуд” над навчальним батальйоном 137ї стрілецької дивізії, що розташувалася в
Коростені, й частинами Житомирського аеропорту;
5. Більш дрібні підприємства району здійснювали в сукупності шефство над 239м стрілець
ким полком.
Гроші на шефство знаходилися навіть на рівні районів, але їх не було для допомоги селя
нам, що вмирали від голоду. Донецький облвиконком у 1933 році перерахував підшефному
артилерійському полку 2ї Особливої дивізії 50700 карбованців з обласного бюджету й коштів
облпрофради. До 15ї річниці РСЧА військовому відомству область перерахувала 73232 кар
бованці 32 копійки. (42). Як видно з наведених архівних документів, гроші в області були. Не
було лише бажання спасати від голодної смерті свого годувальника – селянина.
Перед загрозою голодної смерті люди змушені були іноді діставати собі харч разноманітними
методами. Народ України ніколи не відзначався крадіжницькими нахилами, але, як кажуть, голод
– не тітка. По закону від 07.08.1932 року (“за колоски”) у Донецькій області лише в 1932 році було
порушено 4726 кримінальних справ, засуджено 6203 чоловіки. За перший квартал 1933 року по
рушено 1869 справ, засуджено 3033 чоловіки. За вісім місяців дії цього злостивого закону у До
нецькій області до розстрілу було засуджено 301 чоловік,. до ув’язнення на 10 років – 401, на
термін від 5 до 10 років – 1830, на термін до 5 років – 3527 чоловік (43).
За соціальним станом засуджені розподілялися таким чином:
1. Куркулі й нетрудові елементи – 1560 засуджених, з яких до розстрілу засуджено 180 чоловік;
2. Одноосібники, середняки й бідняки відповідно
3461 та 64;
3. Колгоспники – 1636 та 23;
4. Службовці – 552 та 29;
5. Робітники – 2077 та 77.
За крадіжки в колгоспах було засуджено 5566 чоловік, з яких засуджено до розстрілу 167, до
10 років позбавлення волі – 761, на термін від 5 до 10 років – 1314, до 5 років – 1992, до примусо
вих робіт – 1297 чоловік (44).
Масово люди почали вимарати з приходом весни. Почала проростати трава й на деревах з’явилося
листя. В їжу вживали корені лопухів, лободу, дикий щавель, квіти акації. Коли почав колоситися хліб,
зовсім знесилені люди ледве добиралися до посівів, зривали колоски, які вже оформлялися, й жували
їх. Нещасних “ворів” ловили й засуджували. Але не лише засуджували. 07.05.1933 року член правління
колгоспу “Червона зірка” Краснівської сільради Волноваського району з групою активістів затримали
жінокколгоспниць, які нібито йшли красти колгоспне майно. Побили, повністю роздягли і в такому виг
ляді провели селом. Це обурило мешканців села, проте ані голова сільради, ані секретар парторгані
зації не вжили ніяких заходів щодо того, що відбувалося. Жінки звернулися зі скаргами у місцеві партійні
й радянські органи, але ніхто у них навіть не попросив пробачення за самочинство й приниження людської
гідності. Вони все ж добилися покарання винних, проте дику витівку було розцінено досить дивно: “Місцеві
партійні й радянські організації недооцінили політичної сутності контрреволюційної куркульськомах
новської (?!) роботи, бездушно поставилися до знущання з колгоспниць, явно стали опікувати контр
революційні елементи й цим самим виявили повну втрату класового чуття...” (45).
Місцеві керівники, відчувши безвідповідальність, буквально тероризували населення, не забу
ваючи при цьому про свої особисті інтереси. У травні 1933 року в Біловодську районну газету
“Червоний колгоспник” рішенням бюро обкому партії було відряджено на посаду редактора Рай
хмана. Ознайомившись із станом справ, він повідомляв у обком: “Голова колгоспу Палагута сис
тематично розкрадає колгоспне майно, б’є колгоспників, знущається з них. Одній колгоспниці він
надів на голову черезсідельник і в такому вигляді цілих два кілометри водив її. Партійний осере
док знав про це. Знав і голова РВК Яровий, однак вони не сигналізували”.
“У самому Біловодську в колгоспі ім. Леніна бригадир побив колгоспникіів, один з них від по
боїв вмер. Партійний осередок мовчить”.
“Голови трьох сільрад: Зиликівської, Новобаранниківської та Селяківської систематично розк
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радають колгоспне майно, спекулюють ним, пиячать і дебоширять. Про це знають партійні органи, кол
госпники, проте мовчать”.
“Голова Волкодавської сільради Кайдаш (кандидат у члени партії) заарештував хлопчика, вбив його
й труп закопав у яру”.
“Розкрито контрреволюційну шайку, що засідала у Брусилівській сільраді. Секретар партійного осе
редку Гуц і голова сільради Явтушенко (член партії) згвалтували жінку. Арештовували із зв’язуванням
рук колгогспників, розкуркулювали селян й присвоювали їхнє майно. Вісім сімей із цих “розкуркулених”
вмерли з голоду. Відібрали гроші у колгоспників й присвоювали їх, різали худобу й також присвоювали.
Якщо підрахувати ці факти, то вийде, що у найгрубішому викривленні лінії партії, у розкладі, порушенні
революційної законності погрузло до 25% сільрад” (46).
Це свідчить за своїм бажанням член партії, посланець обкому партії і його свідченню не вірити не
можна. Люди, що залишилися в живих і переживали з вини партії й радянського уряду страшенний го
лод, були деморалізовані і вбиті морально. Це був справжній, нічим неприкритий геноцид. Лише так
можна кваліфікувати події на Україні у 19321933 роках!..
Люди вмирали тихо серед квітучої української природи. Ніхто не плакав, не кричав. У селах не було
чутно ні гавкання собак, ні крику домашньої живності, бо все це було з’їдено. Тільки чоловіки, що ледве
пересувалися, з червоними пов’язками на рукавах по декілька разів на день збирали покійників. Ті
лежали у дворах, у нетоплених хатах чи просто на вулицях. Хто залишився в живих, ходили на роботу
заради тарілки супу – “затірки.”. Але багато з них уже були не взмозі повернутися в село. Смерть заста
вала їх у полі, а там далеко не завжди шукали померлих, щоб їх поховати.
Восени 1933 року голова РНК СРСР Молотов й секретар ЦК ВКП(б) Каганович розпорядилися вцілілі
будинки, у яких повністю вимерли сім’ї, приготувати до приймання переселенців. Було наказано такі
будинки відремонтувати, почистити колодязі, привести в належний вигляд надвірні будівлі, завезти
2місячний запас палива. З Іванівської області у Донецьку було переселено 3500 сімей. На кожну сім’ю
було видано не менше, ніж по 100 кілограмів зерна й фураж для худоби. Сім’ї забезпечувалися овоча
ми й фруктами (47). До честі переселенців слід зазначити, що багато з них не витримали такої кладо
вищенської атмосфери, яка панувала у селах Донбасу, і виїхали в міста при першій же можливості.
Вивчаючи події19321933 років, не можна не зупинитися на трагічній долі особливої частини насе
лення – дітей. Під час голоду саме вони ставали жертвами втративших розум від голоду чужих людей,
і навіть своїх батьків. Свідки розповідають про те, як немовлята ссали груди матерів, які вже вмерли.
Підлітки, втративши батьків, йшли хто куди, дуже часто вони ставали жертвами канібалізму. Ті, хто до
бирався до промислових центрів, ставали безпритульними, що кочували від одного населеного пункту
в інший у пошуках їжі. Під час цих поневірянь багато хто вмирав, а ті, що лишилися в живих, тяжко
хворіли. У березні 33го було видано урядову постанову, яка зобов’язувала місцеву владу приділити
таким дітям хоча б якусь увагу. Але лише у травні Донецький облвиконком прийняв постанову “Про
заходи по боротьбі з дитячою безпритульністю”.
Передбачалося:
1. Припинити неорганізоване пересування дітей із села в місто та районні центри, з одного району в
інший;
2. Створити тимчасові дитячі заклади й укомплектувати їх вихователями й матеріальними ресурса
ми;
3. Заборонити дітям до 15 років торгувати на вулиці, особливо тютюновими виробами й напоями;
4. Заборонити жебрацтво дітей на вулицях, на базарах та залізничних станціях (48).
Збір безпритульних дітей доручався органам внутрішніх справ. У районах і на залізничних станціях
виділялися спеціальні будинки чи тимчасові приміщення для приймання дітей. У ці заклади дітей по
винні були доставляти після проходження санпропускника з метою виявлення захворювання й спухлих
з голоду. Деяких направляли до лікарні, оскільки серед дітей були розповсюджені висипний та черев
ний тиф, венеричні захворювання, короста. З 1 січня 1933 року по 25 травня у Ворошилівську лікарню
міста Сталіно поступила 51 дитина, 20 із них вмерли. У другу міську лікарню за цей же період поступило
117 безпритульних дітей, вмерло 72 (49). У більшості випадків хворих дітей у лікарні не приймали через
відсутність вільних ліжок.
У Чистяківському районі комісію з боротьби із безпритульністю організували 27 квітня. Устаткували
три пункти санобробітку. До 8 травня затримали 320 безпритульних дітей, з яких направлено додому 98,
на роботу на підприємства міста – 12. Маленьких дітей розмістили у яслах. У Слов’янському районі з 25
квітня по 5 травня було затримано 268 бродячих дітей. На роботу направлено 64 підлітки, а у лікарню – 17.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
У Гришинському районі знаходився Улянівський дитячий будинок, розрахований на 75 місць.
За станом на 1 травня 1933 року у ньому утримувалося 219 дітей. При цьому діти спали на підлозі
на соломі, бо ліжок не було.
У Дружківці 29 березня було організовано дитячий будинок у порожньому приміщенні колишнь
ого клубу. Уже 2 квітня сюди поступило 42 дитини, яких розмістили у холодному, брудному, не при
датному для життя приміщенні. У кінці квітня поступило ще 345 дітей, із яких відразу ж до лікарні
було відправлено 25 і в “різні місця” – 93. У травні в цьому, з дозволу сказати, дитячому будинку
знаходилося одночасно до 432 дітей. До лікарні відправлено – 19, у “різні місця” – 44. У червні за 5
перших днів поступило 52 дитини, із них відправлено до лікарні – 17. Це були діти, спухлі від голоду,
які захворіли корем, тифом, деякі страждали випаданням прямої кишки. Про їхні долі лікарня ні
перед ким не звітувала, навіть не ставила до відома адміністрацію дитячого будинку. На 7 червня
1933 року у дитячому будинку утримувалося 3809 дітей, серед них були з набряками ніг і обличчя, з
проносом, з малярією. Був тут і семирічний хлопчик, хворий сифілісом третьої стадії.
До дитбудинку за рішенням міськвно на харчування за рахунок дитячих пайків було прикріпле
но 17 службовців держустанов Дружківки. Обслуговуючий персонал дитячого будинку також хар
чувався за рахунок дитячих пайків. Оскільки у дитбудинку знаходилися діти різного віку, то ті, хто
був дещо старшим, відбирав їжу у малих, а ті ходили постійно голодними. Обліку продуктів, що
поступали чи витрачалися, не було. Діти нічим не були зайняті й просто бродили. Пізніше в дитя
чий будинок завезли 120 ліжок, але й вони не використовувалися, бо не було дошок. Матраців
було 68 на всіх, подушок – 85, рушників – 20. Брудна білизна й різний непотріб звалювалися в
купу в кутку приміщення, де жили діти (50).
На 16.06.1933 року міським відділом народної освіти було обслідувано Маріупольський дитя
чий притулок. На день перевірки у ньому знаходилося 38 підлітків. Притулок із закладу по спасін
ню дітей перетворився в розплідник захворювань і розкладу. Й дівчата й хлопчики містилися у
одній кімнаті з одним вікном, яка не провітрювалася. Багато хто хворів гонореєю, кіром, сифілі
сом, завошивленість складала 100%. Усі їли з одного іржавого посуду, який не мився після прий
мання їжі, а витирався одним і тим же брудним рушником. Про кількість дітей, відправлених “в
різні місця”, комісія у своєму звіті не згадує.
Дитячі заклади були підлеглі двом відомствам: ті, де знаходилися меньшенькі, відносилися до
органів охорони здоров’я, а ті, що збирали старших, – у відомстві відділів народної освіти. У Ма
ріуполі був будинок грудної дитини. У ньому на 01.01.1933 року знаходилося усього 8 грудничків.
За січень поступила вже 21 дитина, а вмерло 3. Далі надходження нових дітей збільшувалося, але
й смертність зростала з кожним місяцем.
За 5 місяців із 292 грудничків вмерло 149, тобто 50%. Причиною такої високої смертності було
те, що діти поступали у будинок дитини вже дуже виснаженими. Не було постійного лікаря. У при
міщенні, розрахованому на утримання 3040 дітей, знаходилося 100. До того ж було недопустимо
злочинне постачання: замість повноцінного дитячого харчування давали баланду.
Донецький обласний відділ народної освіти 19.05.1933 року повідомляв ОблККРКІ, що Нар
компостач України на червень виділив усього 6000 дитячих пайків, хоча в дитячих закладах об
ласті утримувалося 9734 дитини. Трест “Донбасторг” не відпустив дитячим закладам ні м’яса, ні
масла. До того ж і той мінімум продуктів розкрадався жадібними господарниками.
Завідуючий Краматорським райвно 3 червня 1933 року писав обласному прокурору, що району
недодано ще за червень 1700 кг борошна. На липень трестом “Донбасторг” виділено всього 500
дитячих пайків на 700 чоловік. Прикладів злочинного ставлення до дітей можна наводити безліч.
Закликати до совісті окремих господарників і керівних функціонерів було даремно, якщо дер
жава і керівна Комуністична партія зовсім не дбали про підростаюче покоління. Людське життя
для “батька усіх народів” і його оточення не було чогось варте.
ПАРСЕНЮК Б.Ф,
член обласної редколегії «Національної Книги Пам’яті
жертв Голодомору 1932(1933 років в Україні.
Донецька область».
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
***
РЕПРЕСИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ ГПУ
ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ,
ЗОКРЕМА В ДОНБАСІ
(19321933 рр.)
Дослідження голодомору 19321933 рр. в УСРР належать до категорії праць вагомого науко
вого, політичного і морального значення. Не випадково ця проблематика за кількістю публікацій
займає друге місце після політичних репресій 19371938 рр. Тільки за останні роки вийшли дру
ком такі фундаментальні праці, як «Голодомори в Україні 19211923, 19321933, 19461947» і
«Голодгеноцид 1933 року в Україні: історикополітологічний аналіз соціальнодемографічних
та моральнопсихологічних наслідків» й багато інших видань1.
Про значимість цієї теми свідчить і те, що згідно із дорученням Президента України в Інституті
історії України Національної академії наук України ще 25 листопада 2000 р. було проведено міжна
родну наукову конференцію «Геноцид українського народу: історична пам’ять та політикоправова
оцінка», на якій було заслухано декілька доповідей, присвячених безпосередньо голодомору 1932
1933 рр. Це, зокрема, доповіді заступника директора згаданого Інституту професора С.В. Куль
чицького («Терор голодом: політичні мотиви»), директора Національного інституту українськорос
ійських відносин членакореспондента НАН України С.І. Пирожкова («Демографічні втрати насе
лення України 3040х рр. в контексті сучасних трансформацій»), професора Дж. Мейса («Спадщи
на голодомору: Україна як постгеноцидна держава»), доктора історичних наук В.І.Марочка («Голод
геноцид 19321933 рр. в Україні») та ін.2.
Загальна кількість надрукованих статей, доповідей, монографій з питань голодомору 1932
1933 рр. налічує вже декілька сотень. Водночас практично відсутні спеціальні роботи, в яких би
досліджувалася діяльність органів державної безпеки в цей період.
А між тим особливість функціонування органів Державного політичного управління (за рос. аб
ревіатурою – ГПУ) УСРР цього періоду була безпосередньо пов’язана з голодомором, що розпо
чався в республіці. На це вказують, передусім, документальні матеріали з фонду № 42 Держав
ного архіву Служби безпеки України (ДА СБУ). Статистичні звітні дані місцевих органів ГПУ, що
містяться у фонді, на нашу думку, найбільш повно віддзеркалюють діяльність органів держбезпе
ки в той час.
Важливим історичним джерелом при підготовці даної публікації (метою якої, підкреслимо, є
висвітлення саме кількісних показників результатів діяльності органів ГПУ) стали також докумен
ти Архіву тимчасового зберігання документів управління СБУ в Донецькій області, зокрема, мате
ріали тематичної картотеки. Крім того, автор проаналізував та узагальнив матеріали картотеки
Донецької обласної редколегії науководокументальної серії книг «Реабілітовані історією».
Виходячи з мети статті, головну увагу ми зосередимо на матеріалах справи № 9 з фонду № 42
ДА СБУ. Вона складається з декількох досить красномовних документів. Один з них має назву
«Відомості про заарештованих ГПУ УСРР по операції на селі по лінії СПО з початку операції по 1
січня 1933 р.»3.
У ході реалізації цієї «операції» загалом по УСРР у 1932 р. було заарештовано 19244 особи, у тому
числі 8145 осіб за 1607 груповими справами та 11079 так званих одинаків. У цій кількості розподіл по
групах був таким: 8344 – колгоспників, 8493 – одноосібників та 2387 – мешканців міст, селищ, а також
осіб без визначеного місця проживання4. Тобто, співвідношення заарештованих колгоспників та од
ноосібників було «50 на 50». Якщо врахувати, що на той час більшість селянських господарств вже
було колективізовано, то з цих даних видно, що переважну частину репресованих становили селяни,
які не вступили до колгоспів. Розподіл заарештованих по видах «злочинів» був таким, як вказано в
наступній таблиці4.
З таблиці видно, що приблизно однакові частки заарештованих було звинувачено у розкра
данні і розбазарюванні хліба та в антирадянській агітації. Сумарно загальна кількість по цих двох
групах становила майже дві третини репресованих. Далі за кількістю заарештованих були ті, кого
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було звинувачено у саботажі та опорі хлібозаготівлям (майже сьома частина). Частка репресованих як
учасників куркульськоповстанських організацій була невеликою (менше 5%). По всіх інших видах об
винувачень відповідні частки не перевищували 4%. І зовсім незначною була група заарештованих за
масові виступи. Таким.чином, основну масу репресували саме за дії, пов’язані з голодомором. Тільки
менше 2% було заарештовано за попередні дії (втечу куркулів з місць заслання).

За соціальним станом, родом занять та посадами репресовані під час «операції на селі» 1932 р.
розподілялися таким чином7:

Найбільша частка заарештованих припадала на одноосібниківсередняків. Приблизно такою була й
група рядових колгоспників.
Тобто, майже половину становили прості трудівники села, які працювали у різних формах власності.
Кількість куркулів була значно меншою (16,8%). Таким чином, вістря репресій було спрямовано зовсім
не на потенційних ворогів влади на селі.
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Всередині основних груп (колгоспники та одноосібники) розподіл був таким8:

Серед колгоспників рядові становили понад половину репресованії Понад п’яту частину скла
дали голови та члени правлінь (загалом 21%) Різного роду службовці (завгоспи, комірники, бух
галтери та рахівники) загалом дещо перевищували п’яту частку. Якщо враховувати, що чисельність
різного роду керівників та службовців у колгоспах була значно меншою, ніж рядових, можна зро
бити висновок про спрямованість цих репресій проти найбільш впливової частини колгоспників.
В інших групах розподіл був таким10:

Сумарно в цій групі майже дві третини серед репресованих становили «соціально близькі» до
радянської влади – середняки та бідняки. Членів партії більшовиків було 532 (2,8% загалу), ко
лишніх членів – 46 (0,2%), комсомольців – 74 (0,4%).
У статистичному звіті наведено дані і про «контрреволюційне минуле» заарештованих. Це були
люди, що або були віднесені до «соціально ворожих», або мали певне відношення до владних струк
11
тур попередніх режимів. Загалом таких було 3871 (20,1%). По групах вони розподілялися так :
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Таким чином, серед осіб з «контрреволюційним минулим» майже дві третини становили колишні кур
кулі. Окрім «не визначених» (11,3%), всі інші групи були відносно нечисленними (у діапазоні від 6 до
0,4% від іагалу). Наведені підрахунки дають можливість зробити однозначний висновок, що «операція
на селі» 1932 р. була чітко зорієнтована на репресування тих прошарків сільського населення, що були
загрозою для виконання партійнодержавних планів «соціальної перебудови у сільському господарстві».
У згаданій справі № 9, окрім наведеного вище документу є й такі, що уточнюють характер репресій
органів ГПУ на селі. Серед них – «Відомості про заарештованих обласними ГПУ з 1.07 по 1.11.1932 р.»
12
. Цей документ містить показники, що конкретизують ситуацію лише за 4 місяці, але за ним можна
прослідкувати деякі закономірності. Так, кількість арештів, проведених по лінії СПО, становила 23,5%
від загальної чисельності арештів по основних відділах та управліннях ГПУ [Особливий відділ (ОСО),
Секретнополітичний відділ (СПО) та Економічне управління (ЕКУ)].
Проте, по лінії ЕКУ були також проведені арешти, які мали відношення до сільського господарства –
за економічну контрреволюцію, шкідництво в колгоспах та радгоспах, розкрадання соціалістичної влас
ності, спекуляцію. Загалом вони становили 24,7% від арештів по УСРР. Але, у документі не виділено, які
з них було проведено у містах, а які – у сільській місцевості. Ми можемо лише враховувати, що цифра
23,5% не є остаточною при встановленні частки арештів по «операції на селі». По лінії СПО 91% всі
арешти було проведено саме по цій «операції».
Загальна чисельність заарештованих за цей чотиримісячний період становила 19297 осіб. З цієї кількості
5977 було заарештовано по групових справах, а 12250 – як одинаків. Розподіл по напрямках був таким: ОСО
– 2682 арештів, СПО – 4527 , ЕКУ – 12018. Серед заарештованих було 7,1% робітників, 7,3% колгоспників,
2,9% незаможників, 8,6% середняків, 11,2% куркулів, 28,1% службовців, 16,8% кустарів та торговців, 18%
віднесено до категорії «інших». Таким чином, 41,2% арештів було проведено серед людей, що безпосеред
ньо працювали на землі (без урахування різних сільських керівників та кустарів).
Цікавими є показники, що мають відношення до найбільш промислово розвинутого регіону – Дон
басу. Тут було заарештовано 11,7% від загалу по Україні. Треба мати на увазі, що в УСРР у 1932 р. було
6 обласних відділів ГПУ. Таким чином, частка арештів по Донбасу була меншою, ніж у інших облвідділів,
адже пересічно вона повинна дорівнювати 16,7%. Якщо взяти СПО, то в Донбасі частка заарештованих
по «операції на селі» була меншою, ніж загалом по УСРР: 8,3% по Донбасу, 24,7% – по Україні. Це підтвер
джує думку, що основний удар цієї «операції» було завдано по сільськогосподарських регіонах.
У справі № 9 є також документ під назвою «Цифрові відомості про кількість ліквідованих групових
справ в органах ГПУ по сільтерору та сільській контрреволюції за термін з 1.1.32 по 1.8.32 р.»13. Загалом
по «сільському терору» по Україні за 7 місяців було ліквідовано (тобто – доведено до вироків суду або
рішень позасудових органів) 165 групових справ. По сільській контрреволюції (КР) було «ліквідовано»
693 справи (439 – по індивідуальному сектору, 131 – по колгоспному сектору та 123 по змішаному, що
охоплював обидва перших).
Ці дані конкретизовані по облвідділах. Так, по сільському терору показники були такими: Київсь
кий облвідділ ГПУ – 49 ліквідованих групових справ, Харківський – 41, Одеський – 24, Вінницький –
17, Дніпропетровський – 14, Донецький – 6, прикордонні загони (яких в УСРР було сім) – 7.
По сільській КР показники по індивідуальному сектору розподілялися так: Київський облвідділ –
148, Харківський – 83, Вінницький – 75, Одеський – 46, Дніпропетровський – 36, Донецький – 2,
прикордонні загони – 23 групи; по соціалістичному сектору: Одеський облвідділ – 41, Харківський –
23, Дніпропетровський – 18, Київський – 14, Вінницький – 8, Донецький – 2, прикордонні загони –
4; по змішаному сектору: Київський облвідділ — 27, Харківський – 22, Вінницький – 21, Одеський –
19, Дніпропетровський – 17, Донецький – 4, прикордонні загони – 4.
Після наших підрахунків з’ясувалося, що сумарні дані не збігаються з цифрами таблиці у справі № 9.
Так, з таблиці видно, що загалом ліквідовано справ по сільтерору 165, а за підрахунком – 158; по сільській
КР (індивідуальний сектор), відповідно, 439 та 413; по сільській КР (соціалістичний сектор) – 131 та 110;
по сільській КР (змішана група) – 123 та 114. Тут можна лише припускати, що у звітній таблиці на виділено
окремим рядком дані по групових справах, ліквідованих центральним апаратом ГПУ УСРР.
Загалом картина була такою “14:

(Продовження на стор. 36)
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(Продовження, початок на стор. 35)

Таким чином, частка Київського облвідділу ГПУ становила 27,7% всіх ліквідованих групових
справ, Харківського – 19,7%, Одеського – 15,2%, Вінницького – 14,1%, Дніпропетровського – 9,9%,
Донецького – 1,6%, прикордонних загонів – 4,4% та центрального апарату ГПУ (?) – 7,4%. Ці
співвідношення є, поперше, свідченням активності відповідних органів ГПУ у боротьбі проти
«сільської контрреволюції» та «сільського тероризму»; подруге, вони демонструють відповідний
спротив на місцях партійнодержавній політиці в сільському господарстві.
Розглядаючи наведені вище дані, не слід їх абсолютизувати, маючи на увазі, що вони характе
ризують не весь період, а лише його частку.
Хлібозаготівельна кампанія 1932 р. викликала значну активність органів ГПУ. 8 грудня 1932 р. зас
тупник голови ГПУ УСРР Леонюк підписав «Довідку про притягнутих та засуджених у справах, заведе
них органами ГПУ УСРР та міліції у зв’язку з хлібозаготівлями за серпеньлистопад 1932 р.». На основі
цього документу ми зробили певні підрахунки, які й наводимо нижче.
Загалом за вказаний період по УСРР було притягнуто тільки органами ГПУ до відповідальності
21197 осіб: у серпні 1932 р. – 1491 (7,0%), у вересні – 2526 (11,9%), жовтні – 2850 (13,4%) та
листопаді – 14330 (67,7%)15. Тобто, основну масу було притягнуто у листопаді, коли почали актив
но «викачувати» зерно з колгоспів та в одинаків, і зустріли певний опір населення.
Яким же був розподіл обвинувачень притягнутих у ході хлібозаготівель? Тут складалася така
картина16:

Таким чином, третину репресованих було звинувачено у розкраданні, розбазарюванні та при
ховуванні хліба, дещо меншу частину – в агітації проти хлібозаготівель. На всі інші обвинувачення
припадала також приблизно третя частина заарештованих та засуджених. У цій групі майжі поло
вина припадала на спекуляцію хлібом, та четверта частина – на опір вивозу хліба. Дві третини
засуджених обвинувачувалися у певних діях, спрямованих проти хлібозаготівель, та третина – у
висловлюванні свого ставлення до таких дій держави.
За даними довідки складено таблицю, що показує розподіл репрсіро ваних по областях17:
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Отже, майже дві третини репресованих були з 3ох областей – Харківської, Київської та Дніпропетровсь
кої. Показовим є також той момент, що на четвертому місці за кількістю засуджених була промислова До
нецька область, яка випередила такі сільськогосподарські області як Вінницька, Чернігівська та Одеська.
У звіти визначено категорії керівних працівників сільського господарства, репресованих ГПУ «за са
ботаж хлібозаготівельної кампанії, розкрадання, розбазарювання та приховування хліба». Загальна їх
кількість становила 1880 осіб. Ці дані ми також наводимо у вигляді таблиці18:

Таким чином, сумарно голови колгоспів та члени правлінь артілей становили майже дві третини реп
ресованих керівників у сільському господарстві на місцях. Саме на них було покладено основну відпов
ідальність по забезпеченню хлібозаготівель, тому й було так масово покарано. Водночас, низові партійні
керівники становили лише 0,7% репресованих у цій категорії.
Справи на заарештованих «у зв’язку з хлібозаготівлями» після проведення слідства направлялися
для розгляду в позасудові органи або суди. Так, Судова трійка та Особлива нарада (ОСО) ГПУ УСРР
розглянули у закритому порядку (без участі обвинуваченого та захисника) справи на 1108 осіб, а 152
справи на 181 особу чекали свого розгляду. Таким чином, на трійку та ОСО було передано справи на
6,1% репресованих осіб19.
Були прийняті такі рішення:
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Отже, до розстрілу було засуджено 2,8% – кожну 36ту особу, справи яких розглядалися поза
судовими органами. Найбільша частка була засуджена до ув’язнення у концтабори – сумарно
майже 60%. З числа засуджених до концтаборів 18,5% отримали 10 років, 66,8% – 5 років, 14,7%
– 3 роки. Тобто основна маса засуджених до концтаборів отримала 5 років ув’язнення. 40% за
суджених позасудовими органами були заслані.
Трійка та ОСО розглянули справи по обвинуваченню: в агітації проти хлібозаготівель – на 496
осіб (44,8%), спекуляції хлібом – на 466 (42,1%), розкраданні та приховуванні хліба – 146 (13,1%)20.
Окрім того, в серпнілистопаді 1932 р. було передано для гласного розгляду в судах Наркома
ту юстиції справи на 4857 осіб (тобто – 22,9% від загалу репресованих). З цієї чисельності: по
розкраданню хліба – на 2464 особи (50,7% цієї категорії), за спекуляцію хлібом – на 1240 (25,5%),
за агітацію проти хлібозаготівель – на 781 (16,1%), за терор – на 270 (5,6%), за шкідництво – на
102 (2,1%)21.
Порівняльна таблиця по справах, що розглядалися надзвичайними органами (трійка, ОСО) та
судами, має такий вигляд22:

Таким чином, судами розглядалася переважна більшість справ по розкраданню, розбазарю
ванню та приховуванню, спекуляції хлібом, терору та шкідництву. По справах надзвичайних органів
питома вага засуджених за агітацію проти хлібозаготівель майже вдвічі більша, ніж по судових
справах. Справи по опору вивозу хліба не розглядалися судами. По справах трійки та ОСО
співвідношення справ по розкраданню хліба та агітації майже однакове. Водночас по судових
справах частка розкрадань більша ніж втричі, порівняно з агітацією проти хлібозаготівель.
З числа притягнутих до відповідальності голів та членів правлінь колгоспів, бухгалтерів та
рахівників на 1 грудня було закінчено справи на 585 осіб, тобто – 47,6%.
У документі відзначено, що основну частину притягнутих до відповідальності органами ГПУ
заарештовано у другій половині листопада, і тому значну частину справ ще не розглянуто. На 1
грудня 1932 р. знаходилися під слідством по справах, пов’язаними з хлібозаготівлями 13558 осіб
(64,0% заарештованих)23.
Участь міліції у репресивній кампанії під час хлібозаготівель також була значною: було заарешто
вано 12896 осіб. Таким чином, сумарно ГПУ та міліція притягали до відповідальності 34093 осіб.
Частка міліції у цьому становила 37,8%. Міліція проводила арешти за двома видами обвинувачень –
розкрадання, розбазарювання та приховування хліба (заарештовано 10863 осіб) та спекуляція хлібом
(2033 осіб). Динаміка арештів міліцією була дещо іншою, порівняно з арештами ГПУ: у серпні – 2101
особа (16,3%), вересні – 5141 (39,9%), жовтні – 3443 (26,7%) та листопаді – 2211 (17,1%)24.
У справі № 9 є також «Довідка про соціальний стан та контрреволюційне минуле» заарештова
них органами ГПУ у зв’язку з хлібозаготівлями у серпнілистопаді 1932 р. Серед заарештованих
було куркулів – 3930, осіб з контрреволюційним минулим – 1588. Це, за нашими підрахунками,
становило 26% від загалу заарештованих25. Фіксація такої інформації є свідченням, що сам факт
так званого контрреволюційного минулого був приводом для репресування.
Група з контрреволюційним минулим складалася з таких категорій26:
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Згідно з довідкою, судами Наркомату юстиції засуджено з серпня по листопад 1932 р. у зв’язку з
хлібозаготівлями 16781 особа. Вироки були такими27:

Таким чином, понад дві третини засуджених були направлені до концтаборів, а п’ята частина — от
римала примусові роботи за місцем проживання.
Зіставлення вироків, винесених позасудовими органами та судами, дає такі результати:

Таблиця свідчить, що відсоток смертних вироків, винесених судами був вищим, ніж винесених над
звичайними органами. Судами не використовувався такий захід покарання, як заслання. Частка ви
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років у 10 років концтаборів трійкою та ОСО була значно вищою, ніж судами. Надзвичайні органи
не використовували як покарання примусові роботи.
Матеріали наступного 1933 р. в ДА СБУ значно бідніші. Вони стосуються лише вироків до розст
рілу. Зокрема, зазначено, що за рік було розстріляно по УСРР згідно з постановами ОГПУ СРСР та
ГПУ УСРР 1141 особу, з них по лінії СПО – 364 (31,9%)28. З розстріляних по лінії СПО, 35 проходили як
«сільська контрреволюція». Окремим рядком записані 176 розстріляних як «ліві есери». Якщо вра
ховувати, що ліві есери були партією селянської орієнтації, то, можливо, це були особи, яких також
розстріляли у зв’язку з хлібозаготовчою кампанією, що тривала. 8 осіб було розстріляно по лінії
СПО за «сільський тероризм».
По лінії Особливого відділу ГПУ було розстріляно 220 осіб за приналежність до «української
контрреволюції», а 167 осіб було розстріляно за бандитизм (без уточнення). Окрім того, по лінії
ЕКУ 112 осіб було розстріляно за розкрадання (але місця злочинів не зазначаються).
Якщо йти шляхом виключення таких обвинувачень, як шпигунство, нелегальний перехід кор
дону, сектантство, як антирадянські елементи на підприємствах, за службові злочини, криміналь
ний бандитизм, належність до білої контрреволюції, то можна підрахувати, з високою ступінню
вірогідності, що у 1933 р. за злочини, які були пов’язані з організованим голодомором, було роз
стріляно 438 осіб29.
Конкретизацію результатів діяльності органів ГПУ ми провели за матеріалами Донецької об
ласті. Згідно з нашими підрахунками, в області у 1932 р. було репресовано 991 особа. З цієї чисель
ності 390 були мешканцями сільської місцевості, а причини їх арештів були пов’язані з голодомо
ром (39,5%)30.
Розподіл обвинувачень був таким: антирадянська агітація на селі – 249 осіб (63,9%), учасники
контрреволюційних організацій – 115 (29,5%), контрреволюційна діяльність – 11 (2,7%), крадіжка
колгоспного зерна – 11 (2,7%), диверсія – 1 (0,3%), спроба теракту щодо голови сільради – 1
(0,3%), шкідництво – 1 (0,3%), саботаж – 1 (0,3%).
За професіями, родом занять або соціальним станом розподіл репресованих був таким: одно
осібники – 239 осіб (61,3%), колгоспники – 79 (20,3%), працівники радгоспів – 36 (9,1%), куркулі –
15 (3,8%), службовці – 8 (2,1%), некваліфіковані робітники – 5 (1,3%), бухгалтери – 3 (0,8%), голо
ви колгоспів – 3 (0,8%), кустарі – 2 (0,5%). Таким чином, серед заарештованих були представники
9ти професійнофахових груп. Найбільше було репресовано одноосібників – дві третини; п’яту
частину становили колгоспники, приблизно десяту – працівники радгоспів.
Серед репресованих були: 296 українців (75,9%), 28 росіян (7,1%), 30 німців (7,7%), 25 греків
(6,5%), 5 поляків (1,3%), 4 єврея (1,0%) та 2 білоруси (0,5%).
Загалом по всіх категоріях вироки були такими: звільнені без суду 155 осіб (39,6%), виправдані
– 31 (7,9%), умовно засуджені – 11 (2,8% заборона проживати в певних місцевостях – 1 (0,3%) ,
вислання (0,6%), примусові роботи – 1 (0,3%), заслання – 79 (20,2%), 3 роки концтаборів – 29
(7,4%), 5 років концтаборів – 16 (4,1%), 8 років концтаборів – 8 (2,1%), 10 років концтаборів – 55
(14,1%), розстріл – 2 (0,6%) Таким чином, понад половину заарештованих було звільнено (з різни
ми формулюваннями); заслано п’яту частину; майже третину відправили у концтабори.
Ми підрахували вироки, з огляду на такі показники, як національність та професія (посада або
соціальний стан). По групі українців частки звільнених без суду, засуджених умовно, висланих,
засуджених до примусової праці, заборони проживати в певних місцевостях та засуджених у кон
цтабори майже не відрізняються від загальних показників. Частка виправданих менша, а тих, що
«отримали» заслання – більша від пересічних по всіх національностях. По інших національних гру
пах відповідні показники майже не відрізняються від загальних (з урахуванням відносно невели
ких абсолютних цифр).
У 1933 р. в Донецькій області було репресовано 2350 осіб. З цієї кількості, за нашими підрахун
ками, арешти 798 осіб були, так чи інакше, пов’язані з голодомором (34%)31. Обвинувачення були
такими: антирадянська агітація на селі – 418 осіб (52,4%), учасники контрреволюційних органі
зацій – 202 (25,3%), саботаж хлібозаготівель – 68 (8,5%), шкідництво – 39 (4,9%), розкладницька
діяльність – 39 (4,9%), соціальношкідливі елементи – 11 (1,4%). По 3 особи (по 0,4%) було засуд
жено за втечу з заслання, диверсії; по 2 (по 0,3%) – за приховування куркульського елементу; та
по одній особі (по 0,1%) – за організацію голодного бунту, недонесення про терористичну
діяльність, підозру контрреволюційної діяльності, підривну діяльність, зрив зборів одноосібників,
невиконання твердого завдання, «втрату класового почуття», зв’язок з політбандою, антирадянську
діяльність, українську націоналістичну діяльність, діяльність по створенню «Соборної України».
Порівняльна таблиця по роках дала такі результати:

(Продовження на стор. 41)
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Таким чином, у 1932 р. відносні частки репресованих за антирадянську агітацію на селі, учасників
контрреволюційних організацій та за крадіжку зерна були значно більшими, ніж у 1933 р. (відповідно, на
11,5%, 4,2% та 2,7%). Але в 1933 р. значно більшими були частки репресованих за саботаж хлібозагот
івель, шкідництво, розкладницьку діяльність. Тобто, органи ГПУ в Донбасі певною мірою змінили акцен
ти у проведенні репресій.
У 1933 р. розподіл професій, роду занять та соціального стану репресованих був таким: колгоспни
ки – 325 осіб (40,7%); одноосібники – 317 (39,8%), працівники радгоспів – 112 (14,0%), працівники МТС
– 21 (2,6%), куркулі – 17 (2,1%), агрономи – 6 (0,8%).
У порівнянні з 1932 р. ці дані мають такий вигляд:

Отже, у 1933 р. ситуація принципово змінилася. Так, відносна частка репресованих одноосібників
зменшилася на 21,5%, але частка колгоспників збільшилася вдвічі. Частка працівників радгоспів збільши
лася на 4,9%; частка куркулів зменшилася на 1,7%. У 1933 р. не було репресованих серед таких кате
горій, як службовці, некваліфіковані робітники, бухгалтери, голови колгоспів та кустарі. Водночас, ви
никла така категорія репресованих, як агрономи. Тобто, йдеться про певну концентрацію зусиль органів
ГПУ та зміни «пріоритетів». Якщо дві третини репресованих у 1932 р. були з категорії одноосібників, а відносна
частка колгоспників дорівнювала лише п’ятій частині, то у 1933 р. відносні частки одноосібників та колгос
пників були майже однаковими – приблизно по 40% від загалу. Таким чином, акцент робився не тільки
на цих двох категоріях, але водночас зростання відносної частки колгоспників є свідченням значного
збільшення опору саме з цього боку.
Національний склад репресованих у 1933 р. був таким: українці 607 осіб (76,2%), росіяни – 70 (8,8%),
греки – 64 (8,0%), німці – 51 (6,4%), поляки – 2 (0,2%), білоруси, болгари, угорці та євреї – по одній
особі (по 0,1%).
Можна порівняти національну спрямованість репресій по роках:
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Таблиця свідчить, що практично вагомих змін у репресуванні за національними групами в 1933 р.
порівняно з 1932 р. не відбулося. Основну увагу в репресіях було приділено українцям. Саме вони
становили основну масу сільського населення регіону. На другому місці, як серед населення, так і
серед репресованих були росіяни. Певні групи репресованих серед німців та греків відповідали їх
часткам серед сільського населення Донбасу. По інших групах, у зв’язку з мінімальною кількість їх
представників серед репресованих, закономірності простежити неможливо.
Вироки у 1933 р. були такими: звільнені без суду – 305 осіб (38,2%), виправдані судами – 60
(7,5%), засуджені умовно – 43 (5,4%), обмеження місця проживання – 1 (0,1%), заслання – 190
(24,0%), 3 роки концтаборів – 108 (13,5%), 5 років концтаборів – 45 (5,6%), 8 років концтаборів – 5
(0,6%), 10 років концтаборів – 33 (4,1%), розстріл – 8 осіб (1,0%).
Порівняльні дані вироків по роках мають такий вигляд:

Порівняння вироків по роках свідчить, що відносні частки звільнених без суду, виправданих та
засланих були практично однаковими. Частка засуджених умовно у 1933 р. збільшилася більше
ніж удвічі. Якщо сумарно частки засуджених на ув’язнення у концтабори були приблизно одна
ковими, то відбулися зміни відносно термінів ув’язнення: у 1932 р. понад 14% отримали макси
мальний термін – 10 років, у 1933 р. приблизно цей же відсоток був такий, що отримали 3 роки.
При цьому, відповідно зменшилися частки засуджених на 10 років у 1933 р. та на 3 роки – у 1932 р.
Частка засуджених до розстрілу у 1933 р. збільшилася на 0,4%.
Таким чином, аналіз політичних репресій у регіоні Донеччини 19321933 рр. дає можливість
стверджувати, що, порівняно з іншими регіонами, переслідування незгодних з політикою у
сільському господарстві тут було більш м’яким.
У цілому ж, діяльність органів Державного політичного управління УСРР у 19321933 рр. можна
охарактеризувати як багатопланову. Поперше, йшлося про цілеспрямовану діяльність по приду
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шенню опору сільського населення, вилученню збіжжя та інших продуктів у процесі хлібозаготівель.
Подруге, органи ГПУ використовували попереджуючі заходи щодо потенційних супротивників влади.
Потретє, проводилася соціальна чистка, спрямована проти куркулів та заможних середняків.
Масштаби такої діяльності органів ГПУ свідчать про її централізовану координацію. Детальність звітів
про репресивні дії в процесі реалізації СПО та іншими підрозділами ГПУ «операції на селі» підтверджує дум
ку, що це була не просто поточна операція органів держбезпеки, а частина загальнодержавного плану при
душення опору селянства. У цьому плані ГПУ було відведено певне місце з наданням відповідних функцій.
Репресії ці не набули ще того тотального характеру, як це відбудеться пізніше у 19371938 рр., але їх
можна впевнено вважати репетицією майбутньої «великої чистки».
В.М. НІКОЛЬСЬКИЙ,
доктор історичних наук, професор
Донецького національного університету,
член обласної редколегії «Національної книги пам’яті
жертв голодомору 1932(1933 років в Україні. Донецька область».
Примітки:
1. Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні. 19211923, 19321933,19461947: Зло
чини проти народу. – К., 2000. – 265 с; Голодгеноцид 1933 року в Україні: історикополітологічний аналіз соц
іальнодемографічних та моральнопсихологічних наслідків: Міжнар. наук.теорет. конф., Київ, 28 листопада
1998 р.: Матеріали / Редкол.: С.Кульчицький та ін. – Київ – НьюЙорк: Видво М.П.Коць, 2000. – 536 с.
2. Міжнародна наукова конференція «Геноцид українського народу: історична пам’ять та політично
правова оцінка» (Київ, 25 листопада 2000 р.). – Програма.
3. СПО – Секретнополітичний відділ ГПУ, що займався саме питаннями боротьби з контрреволю
цією на селі.
4. Державний архів Служби безпеки України (далі – ДА СБУ). – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 210.
5. Підраховано за: Там само.
6. В сумарних даних кількість заарештованих за документом більше на 173 особи, ніж наведено вище.
7. ДА СБУ. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 210.
8. Підраховано за: Там само.
9. Різниця в 60 осіб з даними, наведеними вище, імовірно, припадає на голів сільрад та непрацюю
чих в колгоспах.
10. Підраховано за: ДА СБУ. – Ф. 42. – Спр. 9. – Арк. 210.
11. Підраховано за: Там само.
12. Там само. – Арк. 111.
13. Там само. – Арк. 105.
14. Складено за: Там само.
15. Підраховано за: Там само. – Арк. 52.
16. Складено за: Там само.
17. Складено за: Там само. – Арк. 53.
18. Складено за: Там само.
19. Підраховано за: Там само.
20. Там само. – Арк. 54.
21. Підраховано за: Там само.
22. Складено за: Там само. – Арк. 5254.
23. Там само. – Арк. 54.
24. Підраховано за: Там само. – Арк. 55.
25. Підраховано за: Там само. – Арк. 52, 56.
26. Підраховано за: Там само. – Арк. 56.
27. Підраховано за: Там само. – Арк. 57.
28. Підраховано за: Там само. – Спр. 12. – Арк. 49.
29. Підраховано за: Там само.
30. Підраховано за картотеками ДА СБУ (Донецьк) та Донецької обласної редколегії науководоку
ментальної серії книг «Реабілітовані історією».
31. Підраховано за: Там само.
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***
ГОЛОДОМОР 193233 РОКІВ У ДОНБАСІ
Останнім часом науковці виявили нові документи про голод у Донбасі. Це дає можливість грунтовн
іше дослідити трагічні події голодомору в цьому регіоні, з’ясувати його характерні риси і особливості.
Аналіз архівних та опублікованих джерел допомагає зрозуміти причини затяжного занепаду
сільськогосподарського виробництва і злиденного існування селян. Головною з них була насиль
ницька колективізація.
Так, у селі Андріївка Гришинського району Донецької області, де з 1700 господарств 750 були
одноосібними, у селян «частогусто відбиралась остання корова, або за несвоєчасну оплату сільгос
пподатку або за те, що не повністю законтрактована худоба, або для оплати якихнебудь боргів...»
Партійна «верхівка села» безцеремонно, прямо з пасовиська, відбирала у одноосібників коней, ви
користовуючи їх для потреб колгоспу і особистих поїздок. Протести з боку селян закінчувалися для
них арештами і побоями. З допомогою арештів також «прискорювали» сівбу. Характерно, що керів
ництво Селидівського району, до складу якого в той час входило село Андріївка, боротьби з цими
неподобствами не вело. Лише після створення Гришинського району винні були виключені з партії
і притягнені до суду. Та це було слабкою втіхою для одноосібників, які позбулися худоби.
В селі Олексіївка також Селидівського району з 120 корів, які були в одноосібників, за період
м’ясозаготівель забрали 115. В селі Сергіївка восени 1931р. у 200 селянодноосібників конфіску
вали весь хліб, робочу худобу та реманент. Спроби знайти управу на заповзятих адміністраторів
виявилися марними. Слідство по Сергіївській сільраді не завершилося й влітку 1932 р. Тим часом
головні винуватці виїхали з району[1].
Могутнім знаряддям тиску на селян були штрафи, які часто прирікали їхні сім’ї на злиденне
життя. Наприклад, Залиманська сільрада Рубежанського району оштрафувала бідняка за неви
конання контрактації на 150 крб. Для сплати боргу було продано його корову, коня, овець і рема
нент. Кременська сільрада за невиконання агромінімуму наклала на Івана Чорнобая штраф у 10
крб. Для стягнення боргу продали його коня за 100 крб., а гроші зарахували до бюджету сільради.
Такі випадки були не поодинокі[2]. Паралізуючий вплив на селян справляла майже постійна заг
роза розкуркулення і заслання на північ. Користуючись цим, місцева влада вдавалася до свавілля
і беззаконня.
Податкова політика мала так званий «класовий характер». В окремих випадках одноосібники
сплачували сільськогосподарський податок учетверо вищий порівняно з колгоспниками. У 100
разів більше вносили «куркулі», що складало 1651 крб. (для членів артілей – 16, 32 крб.)
Продовольча розкладка та інші надзвичайні заходи привели сільське господарство до де
зорганізації і кризи. Колгоспники, отримуючи мізерні гроші за свою працю, були позбавлені
можливості розпоряджатися її результатами. Головним джерелом існування для них стало при
садибне господарство, тому вони майже не цікавилися розвитком господарства громадсько
го. Про це свідчать документи, в яких зафіксовані настрої селян Донбасу в листопаді 1932 р.
Так, виходячи з колгоспу «Революційний шлях» (Луганський район), селяни (44 двори) заявили:
«За трудодень працювати не будемо, бо не прогодуємо сімей». Середняк і бідняк свій вихід з
артілі «Нове життя» обґрунтували так: «Хліб заберуть у хлібозаготівлю і знову доведеться голо
дувати». В Самсонівській сільраді з колгоспу вийшли 67 сімей, котрі прямо заявили: «Без хліба
працювати не будемо». Однак відповідальні працівники подібні настрої кваліфікували як кур
кульські[3].
Не рахуючись з катастрофічним падінням життєвого рівня селян і загрозою масового голоду,
явні ознаки якого проявились вже на початку 1932 р., керівництво країни і республіки вимагало бе
зумовного виконання хлібозаготівельних завдань. Складається враження, що доля мільйонів при
речених на загибель людей їх мало цікавила. Так, М.І. Калінін на 4й сесії ЦВК 6го скликання,
змалювавши безрадісну картину життя трудящих у капіталістичному світі, заявив: «А в цей час
збираються політичні шахраї і запрошують нести пожертвування «голодуючим» України. І де зби
раються? У Відні, де пролетаріат буквально вимирає від голоду». А на початку 1934 р. й В.П. За
тонський відзначав: «...Ми два роки на Україні в галузі сільського господарства знаходилися у
глибокому прориві. Минулого року не тільки не було завершено план хлібозаготівель, більш того,
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вже в лютому, задовго до завершення, довелося їх припинити, і, окрім того, знадобилася позика в 35
мільйонів пудів – насіннєва і продовольча – для того, щоб хоч трохи витягнути сотні й тисячі колгосп
ників на наших багатих чорноземом степах, щоб дати їм можливість провести сівбу. Більшу ганьбу важ
ко собі уявити!»[4].
В грудні 1932 р. до Донбасу прибув Г.І.Петровський, який виконував обов’язки уповноваженого по
хлібозаготівлях. Трагічні події голодомору його фактично не цікавили. Під час зустрічі з місцевим насе
ленням з’ясувалося, що робітники «жорстко критикували радгосп і радянські порядки».
В Донбасі на 1 січня 1933 р. хлібозаготівлі були виконані лише на 76%. В селах люди вмирали від
голоду, а центр вимагав безумовного виконання встановлених завдань. До того ж, будьякі тверджен
ня про нереальність плану кваліфікувалися як куркульські і були приводом для посилення репресій.
Наприклад, саме через це в селі ТемрюкУкраїнський з лав ВКП(б) було виключено члена партії з 1930
р., бідняка, секретаря партосередка І.Г. Черненка. Така ж участь спіткала середняка, голову місцевої
секції РСІ І.Я. Каїру[5]. В цілому по республіці в ході чистки сільських партосередків, приводом для якої
було невиконання планів продовольчої розкладки, з партії було виключено приблизно кожного четвер
того комуніста.
З цієї ж причини після занесення на «чорну дошку» репресії накладалися на цілі райони і колгоспи.
Наприклад, у Старокаранському районі Донецької області були притягнені до судової відповідальності
5 правлінь колгоспів у повному складі. Всього ж було покарано близько 600 чол., 20 з яких засуджені до
розстрілу, а інші ув’язнені на строк від 3 до 10 років. Та незважаючи на посилення репресій і навіть вилу
чення з колгоспів насіннєвих, фуражних та продовольчих фондів, у кінці січня 1933 р. план хлібозаготі
вель в Донбасі не було виконано. І не тільки колгоспами, а й радгоспами і одноосібниками[6].
Хлібозаготівлі не припинялася і тоді, коли смертність серед селян від голоду набула масового харак
теру. Представники місцевої влади намагалися допомогти людям. Проте, за їх власними словами, ці
заходи були «настільки недостатні, що не запобігали серйозності становища, яке створювалося», оск
ільки продовольчих запасів у розпорядженні районних організацій не було[7]. Останнє, безумовно, відпо
відало дійсності.
В безпосередньому зв’язку з подіями 19321933 рр. слід розглядати написану Й.В. Сталіними і зат
верджену ВЦВК і РНК СРСР постанову від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств,
колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності», яку в народі прозвали
постановою про п’ять колосків. Безпосередньо в Донбасі до 1 квітня 1933 р. згідно з вказаною постано
вою були засуджені 9286 чол. Одноосібники серед них становили 37, 3% (3461 особа), робітники –
22,4 (2077), колгоспники – 17,6 (1636), «нетрудові елементи» – 16,8 (1560), службовці – 5,9% (552 осо
би). Більшість з них були покарані за «крадіжки» в колгоспах: в 1932 р. – 61%, а на початку 1933 р. – 55%.
Щодо більшості засуджених застосовувалися «тверді заходи соціального захисту»: приблизно кожний
тридцятий засуджений до розстрілу, кожний восьмий – до позбавлення волі на 10 років, кожний п’ятий
– до ув’язнення на строк від 5 до 10 років[8].
Однак навіть у ті трагічні роки лунали сміливі протести проти свавілля. Вони були різноманітними за
формою і змістом. Наприклад, завідуючий відділом народної освіти Сватівського району Донецької
області І.П.Нечаєв 20 жовтня 1932 р. звернувся безпосередньо до райкому партії. У своїй заяві він піддав
різкій критиці політику ВКП(б), відзначаючи, що вже в 1929 р. «народ голодував, буквально пухнув від
голоду (Київщина, Полтавщина, Маріупольщина), а газети продовжували бій за виконання хлібозагот
івель». І робив висновок, що «сучасна генеральна лінія партії неправильна і спрямована на створення
жебрацтва на селі, форсовану пролетаризацію у сільському господарстві». І.П. Нечаєв вимагав орган
ізації колгоспів лише на добровільних засадах, зменшення плану хлібозаготівель на 75%, зниження цін
на промислові і сільськогосподарські товари на 75%, ліквідації нормування продовольства, внутрішніх
позик і закритих розподільників та їдалень «для ультра відповідальних працівників». Він також висло
вився за перегляд генеральної лінії ВКП(б), скликання надзвичайного з’їзду партії з метою усунення
існуючого політбюро, заміни всіх «сталінських наркомів» [9].
Про нереальність завдань продовольчої розкладки говорив на партійних зборах і військовослужбо
вець Непеїн. Він разом з іншими офіцерами і рядовими 80ї стрілецької дивізії брав участь у хлібозаго
тівлях в Донбасі. Фінал був традиційним: дивізійна парткомісія за «правоопортуністичний» виступ вик
лючила Непеїна з партії[10].
Нереальним назвав план хлібозаготівель і голова краматорської міськради Кенус. В підсумку парт
ійне бюро засудило його заяви і зняло з роботи. За таких умов крамольний голова визнав свою до
повідь помилковою.
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В жовтні 1932 р. секретар Слов’янської районної партійної організації Філатов наголосив, що
в колгоспах «нічого заготовлять». Він заявив: «...можливо після цього доведеться здати мені ... та
іншим партійний квиток, але ця заява відповідає дійсному стану району на основі проведеної нами
перевірки... по кожному колгоспу». Філатова підтримували члени бюро райкому і голова місцевої
філії ДПУ. Подальшу його долю з’ясувати не вдалось.
Завідуючий дільницею МТС у Новопсковському районі В.Д.Бондаренко прочитав в газеті «Ко
муніст» за 28 листопада 1932 р. статтю «Країна без імені». В ній розповідалося про тяжке життя
народу в Західній Україні. В.Д.Бондаренко дійшов висновку: друкувати таку статтю не треба тому,
що в радянській Україні ще гірше. «...Ціла низка сіл, – писав В.Д.Бондаренко до редакції, – не
виконала хлібозаготівлі і за весь час робіт одержано колгоспниками по 6008001000 грам на тру
додень, а це й кінець, бо давати вже нічого зовсім, бо пішло в хлібозаготівлю. ... І не тільки у нашо
му колгоспі «Червоний партизан», а у цілому ряді колгоспів залишилися буквально голодні люди,
...а що ж воно буде до весни. А ось що зараз колгоспники бачать, що з колгоспу хліба не їсти, то
вони продадуть майна останні і їдуть на виробництво, а колгосп залишається порожнім, безлюд
ним, прямо хоч «караул» кричи. А головне – тяжко дивитися на таке голодне й розбите існування».
З відповіддю редакція не забарилася, надіславши копію листа до місцевих партійних органів. За
постановою бюро Новопсковського райкому партії Бондаренка зняли з роботи і виключили з партії
«як зрадника й перебіжчика до табору контрреволюції»[11].
Численні спеціальні зведення ДПУ зафіксували «крамольні» думки і настрої селян Донбасу. На
приклад, детально описано святкові збори колгоспників СвятоМихайлівської сільради Олексан
дрівського району, присвячені ХVІ річниці революції. Був зафіксований і той факт, що у присут
ності колгоспників І.Ф.Сидоренко біля портрета Леніна заявив: «Що ти, Ленін, так голову схилив
над «Правдою», до чого ти дочитався? Від твого вчення толку і порядку ніколи не буде»[12]. Под
ібних заяв було безліч. Однак знесилене і знекровлене село виявилося нездатним на організова
ну відсіч. Дії селян переважно обмежувалися приховуванням хліба та інших продуктів. Тим часом
невідворотно насувався голод.
Трагічні події голодомору в Донбасі відтворені у значній кількості документів. Найбільш змістов
ним серед них є «Інформація про скрутне продовольче становище в окремих селах Новопсковсь
кого району». Документ складено 4 березня 1933 р. В ньому голова районної КК РСІ М.Жгунцов
визнавав: «Голод і смертність колгоспників і одноосібників набувають з кожним днем дедалі більших
розмірів». Так, у селі Шапарському з 212 колгоспних і 18 одноосібних господарств 190 (82,6%)
зовсім не мали продовольства. За приблизними даними, близько 500 чол. хворіли від голоду. За
січень і 20 днів лютого 1933 р. померло 74 чол. Більше половини з них становили діти до 10 років.
В окремі дні в селі вмирало 810 чол.
У документі відзначалося, що, залишившись без продовольства, колгоспники с. Шапарського
споживали різні сурогати та городину, після чого «частина колгоспників почала харчуватись кішка
ми, собаками, різним падлом». Так, лише в лютому 1933 р. вони з’їли 12 померлих коней. В ті
голодні роки, як свідчать документи, в селах Донбасу подібні випадки були не поодинокими. Со
бак, кішок і здохлих коней вживали для їжі голодні і доведені до відчаю колгоспники і одноосібни
ки Ровенецького і Біловодського районів. Наприклад, у селі Астахове Ровенецького району на
пташник колгоспу «Перше Травня» привезли здохлого коня. За свідченням бригадира, «частина
того коня пішла на годівлю курей, а задня частина залишилась. Приблизно 5 лютого... прийшов
Гончаров Андрій Іванович – бригадир по будівництву і попросив, щоб я дав йому конини. Я не
відмовив і дозволив йому взяти, причому Гончаров заявив мені, що він не гидує, тим більш, що
сім’я сидить голодна. Потім прийшла Хорунжина Феодосія, котра має трьох дітей і попросила
конини для їжі. Я також дозволив їй взяти. Окрім того, сторожі пташника Земляков Василь Степа
нович і Грибов Сергій Онупрійович заявили мені, що вони брали конину з привезеного коня, ва
рили і їли. Я нікому нічого не говорив, що колгоспники брали дохлу конину для їжі»[13].
Становище ускладнювалося тим, що сотні коней гинули від сапу, а скотомогильник, куди збіга
лися собаки, знаходився саме у селі Астаховому. І, за визнанням голови Ровенецької КК РСІ Кузь
міна, «складалися умови для поширення... сапу не тільки на худобу, але на людей, тому що собаки
вештаються серед людей, з ними бавляться діти, а в селі К. Крепінці... собаку вживали в їжу».
Справді, в цьому селі «член колгоспу бідняк Макаренко Григорій, маючи сім’ю з шести чоловік
при двох працездатних, голодував три дні, і члени сім’ї почали пухнути від голоду. Тов. Макаренко
зарізав свою собаку і м’ясо її з’їв. 9 лютого у тому ж селі член колгоспу бідняк Скребцов Федір,
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маючи сім’ю з одинадцяти чоловік при цьому працездатних, голодував чотири дні... зарізав свою кішку
і м’ясо з’їв». І в Біловодському районі було відмічено «багато випадків поїдання дохлих коней і один
випадок з’їдання собаки».
У Новопсковському районі селяни підтримували себе «головним чином голими кукурудзяними кача
нами», з яких пекли коржики. В інших сільрадах цього району (Новоросош, Булавинівка, Заводянка,
Піски, Риб’янцеве) основними продуктами харчування були «кормовий буряк, картопля, кукурудзяні
качани, різні зернові відходи, але далеко не в достатній кількості».
В селах Ровенецького району, починаючи із січня 1933 р. колгоспники замість борошна отримували
магару, з якої варили суп, кашу, випікали хліб. «Випечений з магари та інших відходів хліб, – говорилося
в одному з документів,– має чорний колір. На смак гіркий: лікарі заявляють, що від такого хліба багато
колгоспників страждають захворюваннями шлунка»[14].
Доведені до відчаю люди йшли на тяжкі злочини. Наприклад, в уже згадуваному селі Шапарському
«колгоспниця Хрипун Домна разом із своєю шістнадцятирічною дочкою 19 лютого 1933 року зарізали
одинадцятирічну дівчину для вживання в їжу». Випадки канібалізму і трупожерства були зафіксовані та
кож у селах Маріупольського, Старокаранського, Білокуракінського та інших районів. Божевільні від
голоду батьки поїдали дітей. Часто жертвами ставали сусіди і випадкові перехожі. Небезпідставно по
ширювалися чутки про торгівлю людським м’ясом[15].
Документи свідчать про те, що голодували й гинули як одноосібники, так і колгоспники. У селі Целуй
кове Новопсковського району за січень і лютий 1933 р. з 29 померлих від голоду 11 були одноосібника
ми. Наприклад, у січні 1933 р. тут помер від голоду колгоспник Тимофій Лобач. Через три дні сконала і
його дев’ятнадцятирічна донька. Інших шістьох членів цієї родини голод надовго прикував до ліжка. І це
при тому, що Тимофій Лобач працював в колгоспі добре, на рахунку сім’ї було 737 трудоднів. Трагічно
закінчилося й життя колгоспника Сухоставського, котрий помер від голоду у 21 рік. Отже, була виріше
на також доля його дружини і двох дітей, які хворіли від голоду[16].
Криза в розвитку села загострила проблему продовольчого забезпечення робітників і службовців
Донбасу. Різко зросли базарні ціни, типовим явищем стали перебої в постачанні міст продовольством.
Досить часто порушувалися норми постачання хліба, передбачені картковою системою. Наприк
лад, в IV кварталі 1932 р. така ситуація виникала на транспорті. Це викликало обґрунтовані протести
робітників. На зборах судоремонтного заводу (Маріуполь) з даного питання робітник Д. Коваль заявив:
«...швидше робіть усім труни... існуючих норм хліба не вистачало... доведеться бути зовсім голодни
ми... як можна існувати робітнику на 700 грам, а утриманцю на 300 грам і ніякої додаткової засипки... ні
крупинки, ні пшонинки... ні капустинки, а на базарі за наші гроші купити нічого неможливо».
Слюсар депо Сталіно Тарнавський відчайдушно заявив: «Ось як годує Сталін, на такому продовольстві
другу п’ятирічку не виконаємо. Першу пережили, а під час другої всі поздихаємо».
Оцінка ситуації була зафіксована під час розмов в робітничому поїзді. Оглядач вагонів ст. Ясинува
та Павло Фесенко висловив свої думки: «мучать, знущаються, морять голодом народ, а кажуть, що вла
да народна робітників і селян... мучать, сідають на його шию, женуть робітника голодного виконувати
промфінплан, але нічого, скоро буде кінець царям...».
Зголодніле населення протестувало і проти позик індустріалізації. Та це не давало відчутних резуль
татів. Фактично кожний працівник був змушений віддавати на позику одну місячну зарплату тощо.
Занепад сільськогосподарського виробництва якоюсь мірою компенсувався розвитком підсобно
го городництва. Донецьким робітникам виділялася земля строком на 7 років без обкладання їх грошо
вим або натуральним податком. Кількість робітників, які мали індивідуальні городи, зросла в Донбасі з
262 тис. в 1933 до 700 тис. наприкінці 1936 р. Крім того, в 1937 р. 447 тис. сімей вирощували в домаш
ньому господарстві худобу. Однак треба визнати, що подібний шлях розв’язання продовольчої пробле
ми мав вимушений характер.
В умовах нормованого постачання важливу роль відігравала система громадського харчування. Най
більшого розвитку вона досягла в 1934 р., коли в їдальнях Донбасу харчувалися близько мільйона роб
ітників і членів їх сімей. Проте в організації громадського харчування було безліч недоліків. Так, навесні
1933 р. при обстеженні шахт № 5/6 і 7/8 виявилося, що в їдальні, яка обслуговувала робітників, обідів на
всіх не вистачало і частина шахтарів «залишилася без їжі перед спуском в шахту». З’ясувалося також,
що «їх сім’ї їдять 12 рази в день, переважно крупу і воду... є випадки захворювання дітей від недоїдан
ня»[17].
Пухнули від голоду гірники на шахтах Щербинівської рудоуправи. По 34 дні не отримували продо
вольства і хліба робітники з Чехословаччини, котрі в грудні 1932 р. прибули на будівництво Зуївської
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електростанції. Причому розселили їх в приміщеннях, які не опалювалися, не мали освітлення і
скла на вікнах. На жебрацтво були приречені робітники, які будували залізничну магістраль Моск
ваДонбас. Весною 1933 р., коли почалося згортання будівництва, їх звільнили без надання відпо
відних документів та коштів. Аналогічних фактів можна навести безліч[18].
Отже, в Україні лютував штучний голодомор, а більшовицьке керівництво продовжувало виво
зити хліб за кордон. За офіційними даними з 1929 р. по 1932 р. включно експорт пшениці, жита,
ячменю тощо збільшився майже в 7 разів.
Ситуація набувала вкрай загрозливого характеру. Мабуть саме тому урядовці визнали за не
обхідне подбати про власні «споживчі потреби». 21 травня 1932 р. заслухали питання «Про орган
ізацію спеціального тресту для упорядкування харчування та постачання речами споживання відпо
відальних робітників». Було вирішено: «Щоб упорядкувати харчування та забезпечити споживчі
потреби відповідальних робітників центральних установ та харківських обласних організацій вва
жати за потрібне:
1. Організувати в системі Донпостачхарчу в м. Харкові VIIй трест, який працює на засадах госпо
дарського розрахунку. На трест покласти організацію харчування та постачання речами спожи
вання (їдальні та зачинені розподільники) відповідальних робітників.
2. Можливі розриви між собівартістю та відпускною вартістю обідів повинні покриватись дота
цією Управління справами РНК УСРР по спеціальних асигнуваннях для обслуговування робіт
ників центральних установ, наркоматів і адміністративнополітичних організацій та за рахунок до
тації господарських організацій – для обслуговування робітників цих організацій».
Контингенти «щасливчиків» визначала спеціальна комісія. До неї увійшли член президії ЦКК,
представники від ЦК КП(б)У, Управління справами РНК УСРР, ВУЦВК, НК постачання, НКО здоро
в’я та керівники тресту.
Далі наголошували: «Для обслуговування окремої групи відповідальних працівників, за окре
мим списком, залишити у віданні Управління справами РНК УСРР лише окрему їдальню та окре
мий розподільник, які діють на підставі окремого положення».
На завершення: «відповідно до цього передати у відання нового тресту другу їдальню Управл
іння справами РНК УСРР, що міститься в будинку «Саламандра», та їдальню, підпорядковану Сек
ретаріатові ВУЦВКу («Асторія»).
Новий порядок необхідно було оформити до 1 червня 1932 р. Зрозуміло, що даний документ
«оголошенню не підлягав»[19].
Суть подій того часу досить конкретно виклав робітник, член бюро Краматорського міськпар
ткому Котляров. Він заявив: «...Нас обдурили і продовжують обдурювати наші вожді. Зараз вони
самі не знають, що роблять, усе цінне вивозять за кордон, а робітників годують барахлом... Від
нас лишилися лише тіні... Жити зараз робітнику і селянину неможливо, із робітника вичавлюють
останній сік, а селян залякали Соловками»...[20].
Підвести підсумки голодомору в Донбасі досить складно. Уповноважений Воробйов допові
дав обкому і облвиконкому: «Безперечно, ... що більшість смертей не реєструється в сільських
радах». Ховають померлих в різних місцях. Він повідомляв, що голод в травні (порівняно з берез
нем і квітнем) значно посилився. Відновились колективні поховання (по 58 чол.). Раніше ховали
по кілька десятків. Збільшилась чисельність померлих, тіла яких валялись по дорозі на полях.
В травні і червні були зафіксовані вражаючі факти людожерства. Так, в Покровському районі
колгоспник с. Аношкіно Кузьма Лет’яков наприкінці травня з’їв 3 трупа своїх померлих дітей (від
п’яти до дев’яти років).
Парасковія Дерев’янко зарізала дочку п’яти років і зварила з неї холодець.
В с. Н. Дуванка Михайличенкова Софія з дочкою відкопали труп померлої дочки і сестри, відру
бали ногу і вживали в їжу. Невдовзі вони померли [21].
За даними ДПУ, в Донбасі факти голодування зафіксовані в 21 районі з 43. Тут було зареєстро
вано 10008 голодуючих сімей. За період з 1 лютого по 9 березня в регіоні від голоду померли 267
чол.[22]. Безперечно, що наведені факти занижені.
Точні дані про демографічні наслідки голодомору в Донбасі відсутні. За офіційною статисти
кою, тут у 1933 р. померли 73030 чол. В селах (в 1932 р. – 40162) і 54709 чол. у містах (48132).
Смертність сільського населення у першому півріччі 1933 р. (53907 чол.) у 5 разів перевищувала
відповідний рівень 1934 р. (10484 чол.)[23]. Найбільше постраждала Старобільська округа, близько
98% населення якої були селянами. Вона стала епіцентром голодомору в Донбасі.
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Масова смертність на селі спричинила значний дефіцит робочої сили. За цих умов в 1933 р. місцеві
органи влади Донбасу змушені були направити 64500 промислових робітників для надання колгоспам і
радгоспам допомоги в збиранні урожаю. Наприклад, в Маріупольському районі в колгоспах працювали
60% колгоспників і 40% робітників[24].
Отже, в Донбасі від голодомору постраждало переважно сільське населення. Занепад села, в свою
чергу, тяжко позначився на становищі робітників та інших верств населення.
М.П. ТРОЯН,
кандидат історичних наук,
член обласної редколегії «Національної книги пам’яті
жертв голодомору 1932(1933 років в Україні.
Донецька область».
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1. Держархів Донецької області. – Ф. 835, оп. 1, спр. 20, арк. 1, 2.
2. Там само. – Спр. 13, арк. 9499.
3. Там само. – Арк. 14  16.
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(Отв. ред. Н.И.Фалеев. – М., 1934. – Бюлл. 1. – С 2; бюлл. 5. – С. 26, 27.
5. Держархів Донецької області. – Ф. 835, оп.1, спр. 5, арк. 244.
6. Там само. – Спр. 25, арк. 81, 90, 91, 96, 122.
7. Там само. – Спр. 25, арк. 108, 127, 149.
8. Там само. – Ф. 920, оп. 1, – спр. 9, арк. 4355.
9. Там само. – Ф. 835, оп.1, спр. 53. 10.Там само. – Спр. 25, арк. 122.
11. Там само. – Спр. 80, арк. 1 – 8, 11.
12. Там само. – Спр. 69, арк. 53, 54.
13. Там само. – Спр. 25, арк. 107, 124126, 149.
14. Там само. – Арк. 107, 108, 126, 127, 149.
15. Голод 19321933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 484, 495;
Держархів Донецької області. – Ф. 835, оп.1, спр. 10, арк. 21; спр. 25, арк. 125.
16. Там само. – Спр. 25, арк. 126.
17. Там само. – Спр. 51, арк. 73, 74.
18. Там само. – Спр. 71, арк. 1115; спр. 76, арк. 81; спр. 83, арк. 5.
19. Там само. – Спр. 62, арк. 16.
20. Голод 19321933 років на Україні... – С. 418. арк.
21. ЦДАЕ РФ. – Ф. 1562, оп. 20, спр. 41, арк. 44.
22. V пленум Донецького обкому КП(б)У. – Сталіно, 1933. – С. 52, 69.
23. ЦДАВО. – Ф. 318, – спр. 8, арк. 48.
24. Держархів Донецької області.  Ф. 326, оп. 1, спр. 18, арк. 225227; спр. 21, арк. 149150.
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Діти збирають мерзлу кортоплю, с. Удачне
Гришинського району Донецької області. Фото М.М. Желєзнякa

Конфіскація реманенту та хліба у селянина(одноосібника,
с. Удачне Гришинського району Донецької області. Фото М.М. Желєзнякa
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МАРТИРОЛОГ
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Пам’ятник жертвам політичних репресій та Голодомору в м. Донецьку
на Рутченківському полі. До нього приходять у дні шанування
жертв радянських голодоморів. (Газета «Жизнь», листопад 2005 року)
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РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
місто Авдіївка
Авдіївська1 селищна рада (Сталінської міської ради)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф"Р"6827, оп.1, спр. 2, 11)
[Прізвище та їм’я не вка
зано] Карлівна, вік [не вка
зано], дитина. 26.07.1932 р.
Від дизентерії.
Абашин Ілля Семенович,
65 років, машиніст. 28.04.1933 р.
Від слабкісті серця.
Абушенко Надія Михайл
івна, вік [не вказано], дитина.
31.05.1932 р. Від дизентерії.
Авраменко Василь Сам
сонович, 70 років, утрима"
нець. 27.02.1932 р. Від пара"
лічу.
Авраменко Іван Павло
вич, 63 роки, робітник.
29.03.1933 р. Від висипного
тифу.
Алимов Матвій Григоро
вич, 97 років, коваль.
18.01.1932 р. Від старечого
маразму.
Андрієнко Єфросинія
Федорівна, 62 роки, утри"
манка. 22.05.1932 р. Пестряк
печінки.
Авсієв Анатолій [по бать
кові не вказано], вік [не вка"
зано], дитина. 19.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Балухтіна Параска Фе
дорівна, 90 років, технік депо.
27.07.1933 р. Від старості.
Барабанов Роберт Ми
хайлович, вік [не вказано],
дитина. 01.09.1932 р. Від че"
ревного тифу.
Барков Егор [по батькові
не вказано], 20 років, різно"
робочий. 12.03.1932 р. Від че"
ревного тифу та запалення ле"
генів.
Бахарєва Ганна Дмитрів
на, 73 роки, [соціальний стан
не вказано]. 22.03.1932 р. Від
старечого маразму.
Безстрашний Степан [по
батькові не вказано], 18
років. 25.06.1932 р. Від пара"
ліча серця після роздріблення
бедра.

Белецька Марія Олексії
вна, 37 років, контролер.
16.07.1933 р. Рак матки.
Бузинік Семен Данило
вич, 63 роки, сторож.
26.09.1933 р. Від старості.
Бурік Генадій Йосипович,
1 рік, дитина. 05.09.1932 р. Від
дизентирії.
Буряк Федір Іванович, 67
років, кондуктор. 05.10.1932 р.
Від гострого шлунково"кишеч"
ного…
Вєдь Ганна Андріївна, 50
років, кондуктор. 25.10.1932 р.
Від черевного тифу.
Вєдь Едуард Костянти
нович, 2 роки, дитина.
06.07.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Величко Гаврило Андрій
ович, 30 років, продавец.
14.12.1932 р. Від черевного
тифу.
Віцька Дарина Хомівна,
44 роки, [соціальний стан не
вказано]. 02.02.1932 р. Від ту"
беркульозу легень, шлунку та
черева.
Волков Іларіон Тихоно
вич, 80 років, робітник.
26.06.1933 р. Від старісті.
Волков Ганна Семенівна,
73 роки, робітниця. 26.03.1933
р. Від старчого маразму.
Гайдаров Іван Степано
вич, 47 років, городник.
02.06.1933 р. Від висипного
тифу.
Ганейба Дмитро Мико
лайович, 8 років, дитина.
19.08.1933 р. Від запалення
шлунку.
Гемошенко Іван Юхимо
вич, 20 років, стрілочник.
02.06.1933 р. Зарізаний потя"
гом.
Герасимова Катерина
Григорівна, 42 роки, стрілоч"
ник. 31.08.1933 р. Від гостро"
го єнтерокситу.

Гієвченко Володимир
Степанович, 16 років, учень
ФЗУ. 09.07.1933 р. Від сипно"
го тифу та запалення лененів.
Головіна Пелагея Яків
на, 60 років, робітниця.
30.03.1933 р. Від запалення
ленень.
Гулий Іван Савич, 49
років, робітник. 26.06.1933 р.
Виразка шлунку.
Даценко Іван Афанасі
йович, 29 років, оператор.
15.04.1932 р. Від поступового
паралічу.
Дейнєко Євдокія Мико
лаївна, 65 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.11.1932 р.
Від крупозного запалення ле"
генів.
Дербенцев Михайло Ва
сильович, 60 років, сторож.
25.10.2932 р. Від перелома
кісток черепа.
Дергачова Віра Дмитрів
на, вік [не вказано], дитина.
31.07.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Деркач Василь Митро
фанович, 4 роки, дитина.
20.07.1932 р. Від зараження
крові.
Долгов Володимир Семе
нович, вік [не вказано], дитина.
14.08.1932 р. Від дизентерії.
Долгов Олександр Гри
горович, 84 роки, [соціальний
стан не вказано]. 13.07.1932 р.
Від старості.
Долчих Валентин Мико
лайович, вік [не вказано], ди"
тина.08.10.1933 р. Від гостро"
го гастродитериту.
Дончик Микола Івано
вич, 31 рік, завідуючий мага"
зину. 04.07.1933 р. Від висип"
ного тифу.
Доровієва Олена Михай
лівна, 35 років, прибиральни"
ця. 13.11.1933 р. Від туберку"
льозу легень.
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Дорофіенко Надія Пан
телеймонівна, вік [не вка"
зано], дитина. 03.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Драгунов Олександр
Харитонович, 2 роки, дити"
на. 11.09.1933 р. Від проно"
су.
Дук Зинаїда Трохимів
на, 1 рік, дитина. 19.10.1933
р. Від дизентирії.
Дуракова Ніна Василів
на, вік [не вказано], дитина.
21.09.1933 р. Від гострої би"
гунки.
Єгоров Василь Леон
тійович, 21 рік, мастильник.
28.11.1932 р. Від отруєння
чадним газом.
Єгорова Ольга Опана
сівна, 19 років, [соціальний
стан не вказано]. 27.11.1932 р.
Від отруєння чадним газом.
Єфанов Олександр Лу
кич, 22 роки, кочегар.
24.07.1933 р. Рак нирки.
Железняк Андрій Юхи
мович, 63 роки, пенсіонер.
26.10.1933 р. Від кровотечі
мозку.
Жерновніков Генадій
Васильович, вік [не вказа"
но], дитина. 13.08.1932 р.
Від дизентирії.
Жукаєв Аким Кіндрато
вич, 58 років, інвалід.
27.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Зазінова Федора Ана
толівна, 84 роки, слюсар.
02.10.1933 р. Від старечого
маразу.
Заїка Неллі Іванівна, 1
рік, дитина. 04.10.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Зайцев Єлисей Тихоно
вич, 29 років, інструктор.
16.08.1933 р. Від запалення
мозоку.
Зайцев Федір Олексі
йович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но].14.02.1932 р. Від міокар"
диту, грудна жаба.
Зайцева Зоя Павлівна,
вік [не вказано], дитина.
27.10.1932 р. Від запалення
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легенів.
Запоротчєнко Федір
Іванович, 45 років, чоботар.
25.03.1933 р. Від туберкуль"
озу легень.
Зарицький Василь Іва
нович, 35 роки, сторож.
18.06.1932 р. Зарізаний по"
тягом.
Захарчєнко Валентина
Лаврентіївна, вік [не вказа"
но], дитина. 11.06.1932 р. Від
запалення легенів.
Збарацька Мотря [по
батькові не вказано], 56
років, [соціальний стан не
вказано]. 30.05.1932 р. Від
гострлї декомпенсація сер"
ця.
Зєрнова Євдокія Іванів
на, 80 років, машиніст.
08.10.1933 р. Від кровотечі в
мозок.
Зименко Олександр
Сергійович, 2 роки, дитина.
16.10.1932 р. Від проносу.
Зинякіна Єлизавета
Филимонівна, 68 роки, ма"
шиністка. 30.04.1933 р. Від
старечого маразму.
Іваникін Віктор Якимо
вич, вік [не вказано], дитина.
30.08.1932 р. Від ускладнен"
ня на легені після корі.
Ісаков Віталій Олексій
ович, вік [не вказано], дити"
на. 14.07.1932 р. Від запа"
лення легенів.
Калініченко Домник
Трохимович, 34 роки, утри"
манець. 18.06.1933 р. Від ту"
беркульозу легенів.
Калініченко Тамара Гав
рилівна, вік [не вказано],
дитина. 29.10.1932 р. Кома.
Карамзін Тимофій Са
вич, 50 років, кондуктор.
30.11.1933 р. Вбитий потя"
гом.
Карпенко Трохим Ро
манович, 50 років, інвалід"
пенсіонер. 01.08.1932 р. Від
раку шлунка.
Карпова Лідія Іванівна,
вік [не вказано], дитина.
28.08.1932 р. Від дизентирії.
Касьянов Віктор Мико

лайович, 2 роки, дитина.
30.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Касьянов Любов Олек
сандрівна, вік [не вказано],
дитина.07.04.1933 р. Від
шлункової хвороби.
Кашин Павло Васильо
вич, вік [не вказано], інже"
нер. 03.06.1933 р. Рак шлун"
ку.
Капшова
Катерина
Олексіївна, 47 роки, рахів"
ник. 18.08.1932 р. Від раку
матки.
Кішненко Кузьма [по
батькові не вказано], 18
років, [соціальний стан не
вказано]. 16.09.1932 р. Діаг"
ноз: [не вказано].
Кобелянська Олексан
дра Степанівна, вік 19 років,
слюсар. 21.05.1932 р. Діаг"
ноз: кулеве поранення чере"
па.
Ковальов Макар [по
батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 22.06.1932 р. Від
гангрени правої ноги.
Ковальський Генадій
Петрович, 22 роки, слюсар.
19.12.1933 р. Від запалення
легенів.
Ковальчук Олександр
Маркович, 36 роки, стрілоч"
ник. 22.04.1932 р. Від тубер"
кульозу легенів.
Козак Павло Григоро
вич, 18 років, учень.
24.10.1933 р. Від божевілля.
Колотушкіна Євдокія
Тимофіївна, 82 роки, безро"
бітня. 07.06.1933 р. Від кро"
вотечі в мозок.
Коновецький Віктор
Іванович, 19 років, робітник.
07.02.1933 р. Від тифу.
Коноводченко Анаста
сія Федорівна, 74 роки,
пенсіонерка. 01.04.1933 р.
Від старечого маразму.
Конотенко Григорій Ми
хайлович, 64 роки, столяр.
28.04.1933 р. Від запалення
легенів.
Конотушкін Леонід Іва
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нович, 11 років, дитина.
15.03.1933 р. Зарізаний потя"
гом.
Кочетов Костянтин Васи
льович, 77 роки, пенсіонер.
03.10.1933 р. Від міокардиту.
Кравуля Альбертина Ор
сентіївна, вік [не вказано], ди"
тина. 05.04.1933 р. Від запа"
лення мозоку.
Кравуля Емма Олександ
рівна, 2 роки, дитина.
25.08.1932 р. Від дизентирії.
Красуля Людмила Ор
сентіївна, вік [не вказано],
дитина. 15.02.1933 р. Діагноз:
скарлатина.
Кратько Іван Гнатович, 27
роки, продавець. 17.12.1932 р.
Від висипного тифу.
Кривоілов Віталій Дмит
рович, 2 роки, дитина.
24.10.1933 р. Від проносу.
Кротенко Омелян [по
батькові не вказано], 80 років,
прибиральник. 29.03.1933 р.
Від старечого маразму.
Крисенко Аким Степа
нович, 60 років, конюх.
07.05.1933 р. Від хронічно"
го запалення нирки.
Куприянов Іван Трохимо
вич, 35 років, инвалід.
28.06.1933 р. Від туберкульо"
зу.
Лавська Ганна Іллівна, 25
років, телеграфіст. 11.05.1932 р.
Від декомпенсації серця.
Лавський Веніамін Семе
нович, 3 роки, дитина.
09.11.1932 р. Від дефтириту.
Левицький Іван Макси
мович, 44 роки, прибираль"
ник. 03.12.1933 р. Від паралічу
правої руки та ноги.
Ленда Іван Климович, 17
років, робітник. 15.04.1932 р.
Від перелому правого та ліво"
го поясу.
Липницька Людмила Фе
дорівна, вік [не вказано], ди"
тина. 24.02.1932 р. Від нариву
грудей.
Лоїк Гордій Никифоро
вич, 57 років, мастильник.
31.03.1932 р. Від паралічу сер"
ця.

Лукашева Ганна [по бать
кові не вказано], 48 років, до"
могосподарка. 20.01.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Лях Яків Опанасович, 17
років, грабар. 24.04.1932 р.
Від запалення легенів.
Малашєнко Дмитро Пи
липович, вік [не вказано], ди"
тина. 28.04.1933 р. Гостра….
Малотобаров Валентин
Іванович, вік [не вказано], ди"
тина. 03.06.1932 р. Недоноше"
ний.
Мансенин Олександр
Павлович, 18 років, кочегар.
15.03.1933 р. Зарізаний потя"
гом.
Мартимянов Анатолій
Серафимович, 2 роки, дити"
на. 26.06.1932 р. Від дизен"
тирії.
Марчевський Станіслав
Анатолійович, 58 років, ди"
ректор по водопостачанню.
16.11.1931 р. Вбився з водо"
напорної башти.
Матвеєв Фаїна Фомівна,
вік [не вказано], лікар.
18.07.1933 р. Від сипного
тифу.
Матохин Пилип Тимофій
ович, 28 роки, контролер.
08.01.1933 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Маховський Віктор Вікто
рович, 17 років, робітник.
16.11.1932 р. Катар кишечни"
ка.
Меркулова Марія Гурів
на, 70 років, інвалід.
29.01.1933 р. Від старечого
маразму.
Міняйло Микола Гераси
мович, 22 роки, кочегар.
21.05.1932 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Міщенко Віктор Анато
лійович, вік [не вказано], ди"
тина. 03.06.1933 р. Від мла"
денчества.
Міщенко Віктор Анато
лійович, 2 роки, дитина.
14.04.1932 р. Від столбняка.
Міщенко Володимир Ан
тонович, вік [не вказано], ди"
тина. 04.06.1933 р. Від мла"

денчества.
Міщенко Раїса Анатоліїв
на, вік [не вказано], дитина.
05.07.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Міщенко Тетяна Іванівна,
вік [не вказано], дитина.
27.04.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Мокротоваров Тихін Ми
колайович, вік [не вказано],
учень ФЗУ. 16.02.1933 р. Від
висипного тифу.
Наумов Петро Хомич, 47
років, помічник машиніста.
29.09.1933 р. Від поранення
сечового міхура.
Никифоров Макар Анто
нович, 67 років, рахівник.
18.10.1933 р. Від порока сер"
ця.
Никифорова Пелагея
Омелянівна, 65 років, інвалід.
06.05.1933 р. Від слабкості
серця.
Новохатня Валентина
Харитонівна, 5 років, дитина.
08.10.1932 р. Від скарлатини.
Остроцький Іван Васи
львоч, 67 років, пенсіонер.
11.07.1933 р. Зарізаний потя"
гом.
Пашковська Гликерія
Фадіївна, 35 років, слюсар.
06.03.1932 р. Від черевного
тифу.
Перекревтова Мотря Ан
дріївна, 59 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.11.1932 р.
Від захворювання нирок.
Пиляєва Євдокія Проко
півна, 30 років, тесляр.
23.03.1933 р. Від висипного
тифу.
Пиляєва Інна Васильо
вич, вік [не вказано], дитина.
08.04.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Пісоцкий Трохим Коно
нович, 65 років, передаточ"
ний агент. 27.06.1933 р. Від
міокардиту.
Плоскоголова Марія Іва
нівна, 49 років, завідуюча ма"
газином. 30.10.1933 р. Від па"
ралічу серця.
Поліщук Андрій Григоро
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вич, 45 років, конюх.
14.02.1932 р. Від роздроб"
лення черепа потягом.
Полянська Степанида
Филимонівна, 58 років, ут"
риманка. 08.04.1932 р. Від
гострого запалення нирок.
Полянський Олександр
Гаврилович, вік [не вказа"
но], дитина. 29.03.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Рошанюк Галина Рома
нівна, вік [не вказано],
міліціонер. 12.01.1933 р. Від
опіку обличчя.
Реутов Федір Христо
форович, 34 роки, мастиль"
ник. 08.04.1932 р. Зарізаний
потягом.
Решетняк Авіона Олек
сандрівна, вік [не вказано],
дитина. 09.08.1932 р. Від
дизентирії.
Решетняк Іван Олек
сандрович, 70 років, ма"
шиніст. 24.11.1933 р. Від па"
ралічу серця.
Рожкова Параска Ники
форівна, 72 роки, молод"
ший стрілочник. 10.07.1933 р.
Від запалення серцевого
м’яза.
Росляков Анатолій Ми
колайович, 1 рік, дитина.
20.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Рябоконь Марія Степа
нівна, вік [не вказано], дити"
на. 06.08.1932 р. Від дизен"
тирії.
Савинов Василь Олек
сандрович, 63 роки, нагля"
дач вагонів. 09.07.1933 р. Від
запалення нирок.
Савченко Тимофій Ва
сильович, 69 роки, сторож.
23.09.1933 р. Самоповішен"
ня.
Саєнко Євдокія Гнатів
на, 50 років, кондуктор.
31.12.1932 р. Від рак шлун"
ку.
Саренко Сергій Івано
вич, 26 років, стрілочник.
06.08.1932 р. Від туберкуль"
озу легенів.
Сафонова Марія Степа

56

нівна, 68 роки, [соціальний
стан не вказано]. 20.07.1932 р.
Від старості.
Сватухіна Віра Корніїв
на, 1 рік, дитина. 31.08.1933 р.
Гостра бігунка.
Серга Никифір Івано
вич, 28 років, бібліоте"
кар.26.03.1932 р. Від сипно"
го тифу.
Сергієнко Зінаїда Фе
дорівна, 20 років, безробіт"
ня. 08.03.1933 р. Після опе"
рації.
Скляров Петро Івано
вич, 18 років, кочегар.
06.01.1932 р. Вбитий потя"
гом.
Скляров Семен Юхимо
вич, 70 років, пенсіонер.
17.11.1932 р. Від запалення
легенів.
Склярова Раїса Семе
нівна, 8 років, дитина.
15.05.1933 р. Від порока
серця.
Снігоров Віктор Дмит
рович, вік [не вказано], ди"
тина. 07.09.1933 р. Параліч
серця.
Созимова Міна Анто
н і в н а , 8 1 р і к , ін в а л і д .
22.03.1933 р. Від старечо"
го маразму.
Солоненко Тимофій Да
видович, 48 років, робітник.
31.01.1933 р. Рак шлунку.
Сорока Ганна Платонів
на, 30 років, мастильник.
11.12.1933 р. Від туберку"
льозу легенів.
Старостенко Антоніна
Василівна, 28 років, служ"
бовка. 02.01.1933 р. Вбитий
потягом.
Старостенко Марія Ан
дріївна, 75 років, [соціаль"
ний стан не вказано].
15.12.1932 р. Маразм.
Стежка Домна Дорофіїв
на, 23 роки, робоча.
14.02.1932 р. Зарізана потя"
гом.
Студеникова Олексан
дра Павлівна, 32 роки, ут"
риманка. 22.03.1932 р. Сухо"
та шлунку, легенів.

Студенікова Миланія
Петрівна, 40 років, вагар.
26.08.1933 р. Рак шлунку.
Суворов Матвій [по
батькові не вказано], 59
років, стрілочник. 15.01.1933 р.
Від паралічу серця.
Сучок Федір Дмитро
вич, 28 років, кочегар.
20.10.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Тертомасян Арест [по
батькові не вказано], 44
роки, пекар. 07.11.1932 р.
Вада серця.
Тимощук Валентина
Ларионівна, вік [не вказа"
но], дитина. 13.07.1933 р. Від
дизентирії.
Ткаченко Парфентій
Євдокимович, 70 років, ма"
шиніст. 03.07.1933 р. Від за"
палення легенів.
Троян Олена Степанів
на, 19 років, учениця.
15.07.1932 р. Від грипу.
Туболєва Раїса Артемі
вна, вік [не вказано], дитина.
26.11.1932 р. Від скарлати"
ни.
Тугиян Петро Іванович,
1 рік, дитина. 22.08.1933 р.
Гострий дезинтерит.
Тупіцина Марія Вуколів
на, 10 років, дитина.
08.05.1932 р. Від дизентирії.
Фатеєва Ганна Юхимів
на, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но]. 08.11.1932 р. Від черев"
ного тифу.
Фатьянов Іван Мико
лайович, 6 років, дитина.
14.06.1932 р. Утопленик.
Федосова Олександра
Петрівна, 70 років, помічник
машиністу. 22.03.1932 р. Від
водянки.
Филонов Віктор Івано
вич, вік [не вказано], дити"
на. 08.09.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Фурсова Варвара Анд
ріївна, вік [не вказано], ди"
тина. 17.08.1933 р. Від запа"
лення кишечника.
Ходяков Олександр
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Петрович, 46 років, інспектор
з праці. 21.12.1933 р. Крупоз"
не запалення легенів.
Цинковська Раїса Андрі
ївна, 32 роки, службовець.
08.12.1933 р. Зарізана трам"
ваєм.
Циба Максим Федоро
вич, 83 роки, робітник.
26.05.1933 р. Від старечого
маразму.
Чаус Олександр Заха
ров, 25 роки, [соціальний стан
не вказано]. 19.06.1933 р. Від
висипного тифу.
Чепак Михайло Данило
вич, 31 рік, помічник машині"
сту. 08.06.1932 р. Від паралічу
серця.
Чубенко Станіслав Васи
льович, 2 роки, дитина.
28.06.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].

Чуднівєць Леонід Сидо
рович, вік [не вказано], слю"
сар. 12.03.1933 р. Від запа"
лення черева.
Шабанов Сергій Семено
вич, 63 роки, робітник.
14.02.1933 р. Від крупозного
запалення легенів.
Шавлак Ганна Пальсиїв
на, 58 років, кондуктор.
14.07.1932 р. Від запалення
головного мозоку.
Швирст Петро Андрійо
вич,
3
роки,
дитина.
23.03.1933 р. Крупозне запа"
лення легенів.
Шквиря Іван Михайло
вич, 57 років, робітник.
27.07.1932 р. Від язви шлун"
ку.
Шмакін Володимир Ми
китович, вік [не вказано], ди"
тина. 02.10.1932 р. Від запа"

лення легенів та шлунковє го"
стре захворювання.
Шмарков Олексій Авра
мович, 57 років, кондуктор.
22.05.1933 р. Параліч серця.
Шульга Ганна [по бать
кові не вказано], 55 років, ут"
риманка. 10.12.1932 р. Хроні"
чний нефрит.
Яковенко Яків Тимофійо
вич, 53 роки, службовець.
20.04.1933 р. Від висипного
тифу.
Яковлев Федір Васильо
вич, 8 неділь, дитина.
05.02.1932 р. Младенческе.
Яременко Григорій Тихо
нович, вік [не вказано], дити"
на. 23.07.1932 р. Від дизен"
тирії.
Ярова Валентина Ники
форівна, 8 років дитина.
17.09.1933 р. Від грижі.

Авдіївська$2 сільська рада (Сталінської міської ради)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6828, оп. 1, спр. 3, 12)
Аванесова Марія Воло
димирівна, вік [не вказано],
дитина. 28.08.1933 р. Корь.
Агев Михайло Іванович,
1,5 роки, дитина. 22.04.1933 р.
Від запалення легенів.
Акольцева Ганна Андріїв
на, вік [не вказано], [соц"
іальний стан не вказано].
11.03.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Акольцева Валентина
Савелівна, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
09.04.1933 р. Кахенская.
Алексеєва Олександра
Михайлівна, 23 роки, чобіт"
ник. 01.11.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Алексеєва
Марина
Іллівна, 28 роки, утриманка.
03.02.1932 р. Від туберкульо"
зу.
Армонов Іван Іванович, 9
місяців, дитина. [дату смерті
не вказано]. Від запалення ле"
генів.

Авсієв Анатолій Дмитро
вич, 10 місяців, дитина.
01.07.1932 р. Від запалення
легенів.
Авсієв Микола Кирило
вич, вік [не вказано], утри"
манець. 23.07.1932 р. Кок"
люш.
Афанасов Єгор Олексій
ович, 40 років, вантажник.
15.08.1933 р. Від проносу.
Баєв Микола Миколайо
вич, 1,6 роки, дитина.
01.04.1932 р. Круп.
Баєва Алефтина Микитів
на, 10 років, дитина.
10.06.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Байдалова Любов [по
батькові не вказано], 8
місяців, дитина 09.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Басатський Павло Семе
нович, 45 років, сторож.
29.10.1933 р. Від перелому
хребта.
Босоцька Наталья Силє

вер., 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 23.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Белозєров Лука Івано
вич, 78 років, селянин.
02.04.1933 р. Від тифу.
Беляєв Василь Макси
мович, 20 років, утриманець.
09.05.1932 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Березка Іван Петрович,
62 роки, сторож. 11.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Бесєдін Зиновій Йосипо
вич, 74 роки, утриманець.
27.05.1932 р. Заворот кишок.
Бірюков Віктор Михай
лович, 2 роки, утриманець.
29.07.1932 р. Ризачка.
Бірюкова Марія Данилів
на, 58 років, робітниця.
26.06.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Богомоленко Матвій
Павлович, 54 роки, комірник.
21.10.1933 р. Від дизентирії.
Боєв Микола Маркович,
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2 роки, дитина. 12.08.1933
р. Діагноз: [не вказано].
Боєв Павло [по батькові
не вказано], 67 років, селя"
нин. 03.06.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Бойко Петро Микито
вич, 80 років, утриманець.
30.07.1932 р. Порок серця.
Бричка Марфа Капи
тонівна, 65 років, утриман"
ка. 21.03.1932 р. Від слаб"
кості в грудях.
Бубунов Віктор Степа
нович, 1,4 роки, дитина.
08.09.1932 р. Гострий роз"
лад.
Булавин Олексій Гаври
лович, 1,6 роки, дитина.
22.08.1932 р. Від розладу
харчування.
Бичков
Василь
Ку з ь м и ч , 2 р о к и , д и т и "
на. 20.07.1932 р. Ки"
шечник.
Бичкова Катерина Сте
панівна, 8 місяців, дитина.
30.09.1932 р. Від розладу
харчування.
Бичкова
Клавдія
Іллівна, 5 років, дитина.
26.07.1932 р. Від дизен"
тирії.
Вакулішина Антоніна
Федорівна, 4 роки, дитина.
04.11.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Валданов Василь Кос
тянтинович, вік [не вказа"
но], дитина. 22.10.1933 р.
Слабонароджений.
Варавін Павло Олек
сандрович, 74 роки, утри"
манець. 25.06.1932 р. Емфи"
зана легень.
Варавіна Олександра
Іванівна, 3 місяці, дитина.
15.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Варвілова Феодора
Кузьмівна, 47 років, праці"
вниця. 11.06.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Василенко Іван Степа
нович, 4 роки, утриманець.
02.02.1932 р. Вчадів.
Верзилов Сергій Тро
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химович, 48 років, робітник.
23.06.1933 р. Вбитий блис"
кавкою.
Верзилова Єфросинія
Савелівна, 85 роки, утри"
манка. 06.03.1932 р. Від ста"
рості.
Верзилова Людмила
Никифорівна, 1,5 роки, ут"
риманка. 12.12.1932 р. Від
спаду харчування.
Вілинс Єлизавета Ми
колаївна, вік [не вказано],
дитина. 01.03.1933 р. Сип"
ний тиф.
Волков Іван Григоро
вич, 12 років, дитина.
16.07.1933 р. Вбитий авто"
мобілем.
Волков Ілля Гаврило
вич, 75 років, молодший
стрілочник. 24.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Волков Єфрем Вакуло
вич, 82 роки, утриманець.
09.08.1932 р. Від кровавого
проносу.
Гардав Іван [по батькові
не вказано], 80 років, [соц"
іальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Гордеєв Борис Гаври
лович, 1 рік, дитина.
03.10.1932 р. Від гострого
проносу.
Гарулєв Євген Тихоно
вич, 2 роки, дитина.
28.05.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Глазунов Олександр [по
батькові не вказано], 25
років, кондуктор. 10.04.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Глазунов Іван Васи
льович, 20 років, утрима"
нець. 16.03.1932 р. Порок
серця.
Глазунова Марія Іванів
на, вік [не вказано], робітни"
ця. 25.08.1932 р. Від розла"
ду харчування.
Глазунова Надія Петрів
на, 6 місяців, дитина.
31.10.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Глазунова Ніна Іванів

на, 4 місяці, дитина.
06.10.1932 р. Від дитячого
проносу.
Гончаров Петро Павло
вич, 75 років, сторож.
13.09.1933 р. Від старечого
маразму.
Гора Марія Павлівна, 3
місяці, дитина. 02.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Гордєєв Іван Павло
вич, 47 роки, робітник.
09.01.1933 р. Вбитий потя"
гом.
Гордєєв Олексій Павло
вич, 1 місяць, дитина.
03.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Гордєєв Гаврило Сам
сонович, 28 років, мастиль"
ник. 19.09.1933 р. Вбитий.
Гордєєва Клавдія Івані
вна, 10 місяців, дитина.
03.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Гордєєв Петро Федоро
вич, 8 років, дитина.
03.06.1933 р. Від запалення
легенів.
Гостєв Михайло Григо
рович, вік [не вказано], чо"
ботар. 24.08.1932 р. Від епі"
лепсії.
Грідіна Акулина [по бать
кові не вказано], 65 років,
пенсіонерка. 09.08.1933 р. Від
старості.
Грідіна Дарина Леонтіє
вна, 20 років, шофер.
12.07.1933 р. Від туберку"
льозу легенів.
Груздев Володимир
Федорович, вік [не вказа"
но], утриманець. 05.06.1932 р.
Волчья пасть, заячья губа.
Гуцький Віктор Івано
вич, 3 роки, дитина.
11.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Дароніна Євгенія Павлів
на, 1 рік, дитина. 04.04.1932 р.
Від запалення легенів.
Доронін Микола Павло
вич, 5 років, утриманець.
09.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Дороніна Євдокія Гри
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горівна, 35 роки, домогоспо"
дарка. 24.01.1933 р. Від че"
ревного тифу.
Драгунова Горпина Мат
віївна, 50 років, домогоспо"
дарка. 13.02.1932 р. Порок
серця.
Дураков Дмитро Тихоно
вич, 30 років, робітник.
14.07.1933 р. Від опухання.
Євдокимов Анатолій За
харович, вік [не вказано], ут"
риманець. 19.08.1932 р. Від
проносу.
Євдокимов Федір Леон
тійович, 39 років, кондуктор.
30.09.1932 р. Повісився.
Євдокимова Валентина
Іванівна, 1 рік, дитина.
13.09.1932 р. Від проносу.
Євдокимова Ніна Епифа
нівна,
1 рік, дитина.
13.07.1932 р. Від запалення
легенів.
Євдокимова Раїса Дмит
рівна, 1,4 ріки, дитина.
31.07.1932 р. Від запалення
легенів.
Єгоров Василь Леонідо
вич, 91 рік, мастильник.
27.11.1932 р. Вчадів.
Єгорова Ольга Романів
на, 19 років, утриманка.
27.11.1932 р. Вчаділа.
Єлісеєв Петро Данило
вич, 1 рік, дитина. 25.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Єрдеєва Феодосія Пет
рівна, 45 років, утриманка.
09.02.1932 р. Від запалення
легенів.
Єременко Парасковій
Сергійович, 77 років, робіт"
ник. [дату смерті не вказано].
Від старечого маразму.
Жерекін Сидір Андрійо
вич, 33 роки, робітник.
19.07.1933 р. Від сильного
удару.
Жерніков Віктор Кирило
вич, 3 роки, дитина.
05.10.1932 р. Від розладу ки"
шечника.
Жерякін Федір Митро
фанович, 1 рік, дитина.
08.03.1932 р. Від запалення
легенів.

Жирекіна Катерина Єго
рівна, 37 років, кондуктор.
[дату смерті не вказано]. Діаг"
ноз: [не вказано].
Завидний Дмитро Іва
нович, 46 років, коваль.
31.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Зайцева Зоя Павлівна, 2
місяця, дитина. 01.09.1932 р.
Від гострого розладу шлунку.
Івашов Олександр Яко
вич, вік [не вказано], утри"
мацець. 31.07.1932 р. Від за"
палення черевини.
Кабенюк Ольга Федорів
на, 20 років, робоча.
24.02.1933 р. Від тифу.
Калінін Микола Ілліч, вік
24 роки, робітник. 14.03.1932 р.
Від туберкульозу.
Каменська Олена [по
батькові не вказано], 87
років, візник. 27.10.1932 р. Від
старісті.
Капітонова Марія Васил
івна, вік [не вказано], утри"
манка. 12.04.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Карлов Олексій Григоро
вич, вік [не вказано], утрима"
нець. 26.12.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Карнаух Іван Гаврилович,
65 років, листівконосій.
05.07.1933 р. Від старечого
маразму.
Кіреєв Семен Іванович,
49 років, робітник. 16.11.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Клотников Микола Мак
симович, 45 років, робітник.
25.07.1933 р. Від тифу.
Ковальов Яків Костянти
нович, 39 років, конюх.
09.04.1933 р. Від застуди.
Коваль Василь Васильо
вич, 40 років, робітник.
09.08.1933 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Коваль Уляна Яківна, 70
років, утриманка. 11.01.1933 р.
Від старості.
Козуб Микола Андрійо
вич, вік [не вказано], дитина.
29.07.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].

Колесов Віктор Матвійо
вич, 29 років, робітник.
25.06.1933 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Колесов Іван Федоро
вич, 14 років, утриманець.
[дату смерті не вказано]. Від
менингиту.
Колесов Микола Олекс
ійович, 3 місяці, дитина.
25.07.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Колесов Петро Іванович,
3 роки, дитина. 12.01.1933 р.
Від дизентирії.
Колесов Прокіп Івано
вич, 70 років, утриманець.
19.04.1933 р. Від водяної хво"
роби.
Колесова Агафія Нико
нівна, 86 років, селянка.
01.08.1933 р. Порок серця.
Колесова Тетяна Леонід
івна, вік [не вказано], робітни"
ця. 27.09.1932 р. Від проносу.
Колосов Олександр Ми
хайлович, 1,5 роки, дитина.
15.08.1933 р. Від запалення
легенів.
Колесов Іван Іларіоно
вич, 26 років, робітник.
18.09.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Колесов Федір Івано
вич, 1,6 років, утриманець.
06.12.1932 р. Від скарлати"
ни.
Кононенко Олексій Анд
рійович, 69 років, сторож.
22.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Костін Іван [по батькові
не вказано], 9 років, робіт"
ник. 22.10.1932 р. Від запа"
лення легенів.
Костін Ісидір Маркович,
73
роки,
пенсіонер.
16.04.1933 р. Від порока сер"
ця.
Костін Миколай Єгоро
вич, 10 місяців, дитина.
17.10.1932 р. Від розладу
харчування.
Костіна Олена Іванівна,
23 роки, прибиральниця.
01.12.1933 р. Від сипного
тифу.
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Котлубей Владислав
Микитович, 1 рік, дитина.
18.09.1932 р. Кор.
Коцур Галина Петрівна,
9 місяців, дитина. 30.06.1932
р. Діагноз: [не вказано].
Кошкіна Ірина Олек
сандрівна, 81 рік, утриман"
ка. 17.06.1932 р. Від запа"
лення легенів.
Кротенко Лідія Яківна,
вік [не вказано], дитина.
[дату смерті не вказано].
Діагноз: [не вказано].
Кудинова Ріїса Юхимів
на, 13 років, утриманка.
22.05.1932 р. Від туберкуль"
озу.
Кудинова Тамара Юхи
мівна, 2 роки, утриманка.
22.07.1932 р. Від розладу
шлунку.
Кускова Ольга Гаврилі
вна, 1,5 роки, дитина.
31.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Лабунсьий Гнат Про
контович, 41 рік, ремонт"
ник. 28.02.1933 р. Від запа"
лення легенів.
Листопад Надія Олек
сандрівна, вік [не вказано],
утриманка. 01.06.1932 р.
Корь, запалення легенів.
Луганський Моїсей
Лукіч, 47 років, робітник.
31.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Луговик Фекла Степа
нівна, 57 років, утриманка.
01.02.1932 р. Від запалення
легенів.
Лучанська Христя Фе
дорівна, 47 років, [соціаль"
ний стан не вказано].
11.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Мазнєв Микола Михай
лович, 1 рік, дитина.
27.10.1932 р. Від запалення
легенів.
Малик Олексій Івано
вич, 14 роки, утриманець.
05.06.1933 р. Від перелома
хребця.
Мамченко Наталія Сергії
вна, вік [не вказано], робіт"
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ниця. 07.10.1932 р. Від роз"
ладу харчування.
Мануйлов Микола Іва
нович, 1 рік, дитина.
12.09.1932 р. Від гострого
розладу кишечника.
Марченко Михайло Фе
дорович, 57 років, робітник.
13.02.1932 р. Раптова
смерть.
Мезінцев Григорій Іва
нович, 43 роки, робітник.
28.05.1932 р. Вбитий потя"
гом.
Мікулін Федір Дмитро
вич, 2 роки, утриманка.
10.12.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Мікулін Федір Петро
вич, 37 роки, оглядач.
27.08.1933 р. Від туберкуль"
озу легенів.
Мітюков Сильвестр Іва
нович, 48 років, хлібороб.
01.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Молчанов Лазер Ісидо
рович, 87 років, котельник.
30.09.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Молчанова Валентина
Андріївна, вік [не вказано],
мазильник. 27.08.1932 р. Від
диспепсії.
Марардос Федора Іван
івна, 50 років, утриманка.
16.03.1932 р. Зірізана потя"
гом.
Мороз Данило [по бать
кові не вказано], 52 років,
[соціальний стан не вказа"
но]. 10.10.1932 р. Від грипоз"
ного запалення легенів.
Морфозова Віра Бори
сівна, 2 роки, дитина.
24.02.1932 р. Від запалення
черева.
Мукулін Леонід Прохо
рович, 55 років, селянин.
12.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Мяловський Іван Івано
вич, 6 років, дитина.
21.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Назарачев Антон Про
хорович, 48 років, кондук"

тор. 31.10.1933. Діагноз: [не
вказано].
Нежурко Захар Івано
вич, 82 роки, кучер.
04.10.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Нконовалов Яків Івано
вич, 26 років, кочегар.
25.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Новікова Улита Антонів
на, 50 років, домогосподар"
ка. 17.01.1932 р. Від черев"
ного тифу.
Новицька Валентина
[по батькові не вказано],
1,5 роки, грабар. 13.09.1932 р.
Від паралічу.
Носкова Параска Яків
на, 65 років, ломщик.
18.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Оновла Іван Володими
рович, 1 рік, дитна. 03.02.1932 р.
Від: коклюшу.
Омельченко Ганна Аки
мівна, 19 років, робітниця.
06.04.1933 р. Від:піралічу
серця.
Пастарнаков Тимофій
Тимофійович, 28 років, ро"
бітник. 11.07.1932 р. Рожа.
Пастарнак Іван Семе
нович, 66 років, утриманець.
20.07.1932 р. Від порока
серця, запалення легенів.
Пастернак Михайло
Стапанович, 31 рік, нагля"
дач вагонів. 14.10.1933 р. Від
запалення легенів.
Пачакінська Ірина Кос
тянтинівна, 26 років, домо"
господарка. 28.05.1933 р.
Від операції.
Пензєв Анатолій Проко
пович, 1,2 роки, дитина.
27.07.1932 р. Від розладу
шлунку.
Пинько Марко Петро
вич, вік [не вказано], кучер.
28.12.1933 р. Від запалення
легенів.
Плужник Дарина Іванів
на, 68 років, утриманка.
10.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Плужников Хома Васи
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льович, 72 роки, кур’єр.
23.04.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Плутачов Яків Єгорович,
9 місяців, дитина. 02.19.1932
р. Від гострого розладу ки"
шечника.
Підставкіна Ірина Проко
півна, 27 років, робітниця.
14.10.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Позняк Кирим Каримо
вич, 70 років, робітник.
30.03.1933 р. Від тифу.
Полісов Петро Антоно
вич, 7 місяців, дитина.
12.06.1932 р. Від запалення
легенів.
Полянична Степанида
Филипівна, 58 років, утри"
манка. 08.04.1932 р. Від запа"
лення нирок.
Полянська Валентина
[по батькові не вказано], 8
років, дитина. 14.10.1932 р.
Від запалення легенів.
Полянська Раїса Радіо
нівна, 2 роки, дитина.
15.05.1932 р. Від запалення
мозкової оболонки.
Полянська Хевронія Хри
стофорівна, 70 років, нагля"
дач вагонів. 01.10.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Полянський Георгій Іва
нович, 42 роки, стрілочник.
12.05.1932 р. Вмер після опе"
рації.
Полянський Григорій Са
велійовий, 19 років, чобіти"
ник. 04.10.1933 р. Вбитий.
Полянський Микола Да
нилович, 71 рік, коваль.
09.12.1933 р. Від завороту ки"
шек.
Посмітний Костяинин
Костянтинович, 52 роки,
візник. 27.01.1932 р. Від раку
стравоходу.
Посталкін Володимир
Микитович, вік 1,5 роки, ди"
тина. 03.03.1933 р. Від диф"
терії.
Постіна Євгенія Микитів
на, 2 роки, дитина. 07.09.1932
р. Від проносу.
Посторнак Олена Воло

димирівна, вік [не вказано],
утриманка. 18.02.1933 р. Від
теберкулоьзу.
Посторнак Стефан Семе
нович, 60 років, селянин.
11.02.1932 р. Від голоду.
Реутов Яків Костянтино
вич, 48 років, селянин.
14.01.1933 р. Від опіку.
Роговська Степанида
Іванівна, 80 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Діаг"
ноз: [не вказано].
Ромезов Родіон Васи
льович, 65 років, сторож.
18.01.1932 р. Отит.
Рубльов Анатолій [по
батькові не вказано], утри"
манець. 21.02.1932 р. Вчадів.
Рубльова Тетяна [по
батькові не вказано], утри"
манка. 21.02.1932 р. Вчаділа.
Рубльова Марія [по бать
кові не вказано], утриманка.
21.02.1932 р. Вчаділа.
Рубльова Тамара [по
батькові не вказано], утри"
манка. 21.02.1932 р. Вчаділа.
Руденко Василь Сергійо
вич,
2
роки,
дитина.
02.04.1933 р. Від запалення
легенів.
Рудська Олена Іванівна,
75
років,
робітниця.
09.10.1932 р. Від старечої
дряхлості.
Рудський Віктор Стапа
нович, 8 місяців, дитина.
05.06.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Рудський Петро Петро
вич, 89 років, [соціальний стан
не вказано] 13.04.1932 р. Від
коклюшу.
Рудський Терентій Миро
вич, 64 роки, [соціальний стан
не вказано]. 14.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Рудська Єфросинія Пет
рівна, 58 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Від
болі ніг.
Русанова Олександра
Микитівна, 7 років, робітник.
08.10.1932 р. Від корі.
Рутова Ніна Петрівна, 2
місяці, дитина. 13.07.1933 р.

От младенческого.
Руцький Данил Іванович,
36 років, візник. 04.12.1932 р.
Від водки.
Рибкіна Тамара Олексан
дрівна, 5 років, дитина.
06.05.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Рижков Андрій Михайло
вич, 55 років, робітник. [дату
смерті не вказано]. Від емфи"
земи легенів.
Самохін Микола Андрій
ович, 6 років, дитина.
01.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Сбеденєв Олександр
Миколайович, 1,5 років, ди"
тина. 22.10.1933 р. Від проно"
су.
Сбежнєв Олександр Во
лодимирович, 1 рік, дитина.
19.04.1932 р. Слабонародже"
ний.
Сбежнєв
Олександр
Дмитрович, 6 місяців, дити"
на. 19.06.1932 р. Печія.
Сбежнєв Володимир
Євтійович, 12 років, дитина
21.12.1932 р. Від дифтерії.
Сбежнєв Давид Йосипо
вич, 40 років, селянин.
22.01.1932 р. Від чахотки.
Сбежнєв Петро Мико
лайович, вік [не вказано], ди"
тина. 01.01.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Сбежнєв Євдокія Федор
івна, вік [не вказано], утри"
манка. 29.02.1932 р. Від скар"
латини.
Сбежнєва Лукерія Анто
нівна, 65 років, робітниця.
02.01.1933 р. Від старості.
Сбежнєва Мері Терен
тіївна, 16 років, домогоспо"
дарка. 08.04.1932 р. Від поро"
ку серця.
Сбежнєва Параска Саве
лівна, 75 років, робітниця.
28.06.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Сбежнєв Микола Юхи
мович, 9 днів, дитна. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Сбежнєв Павло Омеля
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нович, 73 роки, робітник.
11.06.1933 р. Від старечої
дряхлість.
Сбекнєва
Параска
Сергіївна, 7 років, дитина.
10.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Сбежнєва Марія Андріїв
на, 3 дні, дитна. 01.09.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Сертенко Галина [по
батькові не вказано], 2
роки, робітниця. 18.10.1932 р.
Від розладу шлунка.
Сидоренко Михайло
Михайлович, 36 років, роб"
ітник. 11.04.1933 р. Від ту"
беркульозу легень.
Симонов Агей Івано
вич, 67 років, утриманець.
17.02.1932 р. Катар шлунку.
Симонов Володимир
Іванович, вік [не вказано],
утриманець. 21.04.1932 р.
Від епілепсії.
Симонов Дмитро Саве
лійович, 70 років, без"
робітній. 06.04.1933 р. Від
старості.
Симонов Юрій Мико
лайович, вік [не вказано],
дитна. 30.11.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Симонова Валентина
Давидівна, 1,5 роки, дити"
на 03.09.1932 р. Від гостро"
го розладу кишечника.
Симонова Єфимія Фел
іксівна, 28 років, утриманка.
12.03.1932 р. Від грудної
жаби.
Сирид Агей Вакулович,
80 років, мастильник.
05.07.1933 р. Від старечого
маразму.
Скепнєв
Лаврентій
Олександрович, 65 років,
сторож. 05.11.1933 р. Від на"
риву легенів.
Скрипник Євгенія Мар
ківна, 8 місяців, дитина.
01.09.1932 р. Від гострого
розладу кишечника.
Соргієнко Віктор Пили
пович, 1 місяць, дитина.
04.11.1933 р. Діагноз: [не
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вказано].
Сорокін Віктор Григоро
вич, 7 місяців, дитина.
01.05.1933 р. Від крупозної
пневмонії.
Сосєдка Анатолій Кос
тянтинович, вік [не вказа"
но], утриманець. 03.02.1932 р.
Від запалення легенів.
Степанова Віра Митро
фанівна, вік [не вказано],
дитина. 07.06.1932 р. Діаг"
ноз: [не вказано].
Степанова Віра Митро
фанівна, вік [не вказано], ут"
риманка. 07.06.1932 р. Діаг"
ноз: [не вказано].
Тавлючева Валентина
Максимівна, 1 місяць, дити"
на. 16.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Тернавська Марія Ми
хайлівна, 8 місяців, дитина.
27.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Тесленко Марко Пар
фенович, 33 роки, мастиль"
ник. 29.11.1933 р. Перелом
телевой кости.
Тимачова Катерина За
харівна, вік [не вказано], ди"
тина. 16.02.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Тесленко Фіоксія Ники
форівна, 66 років, домогос"
подарка. 08.06.1933 р. Від
запалення кишек.
Тоібаєва [ім’я по бать
кові не вказано], вік [не вка"
зано], дитина. 02.02.1933 р.
Слібкість від народження.
Толбатов Павло Івано
вич, 1,5 років, дитина.
1.09.1932 р. Від запалення
легенів.
Толмачов
Микола
Радісн., 9 місяців, дитина.
17.06.1932 р. Від корі.
Толмачова Валентина
[по батькові не вказано], 2
роки, дитина. 16.02.1932 р.
Від корі.
Толмачова Ольга Іванів
на, 1 рік, дитина. 29.08.1933 р.
Від запалення легенів.
Толмачов
Григорій

Юхимович, 21 рік, робітник.
06.06.1932 р. Від туберкуль"
озу легенів.
Толста Аксинія Федорі
вна, 24 роки, домогосподар"
ка. 29.01.1933р. Від туберку"
льозу.
Толстая Марія Іванівна,
вік [не вказано], утриманка.
29.07.1932 р. Від запалення
легенів.
Толстой Данило Івано
вич, 56 років, робітник.
21.01.1933 р. Від завороту
кишек.
Толстой Іван Йосипо
вич, 14 років, дитина.
23.05.1932 р. Від туберкуль"
озу легенів.
Толстой Михайло Оме
лянович, 40 років, робітник.
19.06.1933 р. Роздроблений.
Толстой Пантелеймон
Іванович, 51 рік, робітник.
16.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Толчанов Олексій Гера
симович, 3 роки, дитина.
14.08.1933 р. Від епідемії.
Торбот Марія [по бать
кові не вказано], 5 років,
дитина. 24.08.1932 р. Діаг"
ноз: [не вказано].
Торосов Гаврило Са
велійович, 50 років, член
радгоспу. 23.01.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Тинда Іван Куприіяно
вич, 20 років, грабар.
11.09.1932 р. Від черевного
тифу.
Усатюк Мотря Нестері
вна, 24 роки, робітниця.
04.11.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Фандива Ганна Андріїв
на, 70 років, зціплювач.
27.10.1933 р. Від старечого
маразму.
Фанкіна Тетяна Олексі
ївна, вік [не вказано], утри"
манка. 10.05.1932 р. Від за"
палення легенів.
Федоровська Ганна Іва
нівна, 5 місяців, дитина.
11.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
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Фурсов Микола Дмитро
вич, 7 років, дитина.
28.02.1932 р. Від запалення
легенів.
Фурсова Євдокія Омеля
нівна, 65 років, утриманка.
27.04.1932 р. Від паралічу ак"
тивних м’язів.
Фурсова Марія Дмитрів
на, 1 рік, дитина. 24.08.1932 р.
Від розладу харчування.
Хадеєв Віктор Федоро
вич, 10 місяців, дитина.
16.04.1933 р. Від запалення
легенів.
Хадеєва Параска Федор
івна, 75 років, комірник.
18.05.1933 р. Від старечого
маразму.
Харченко Григорій Кор
нійович, 37 років, робітник.
02.04.1933 р. Від проносу.
Хімченко Микола Павло
вич, 1,6 років, дитина.
01.06.1932 р. Від серцевої
слібкості
Хуліка Микола Юхимо
вич, 7 місяців, дитина.
17.07.1932 р. Младенческий.
Цатенко Ріїса [по бать
кові не вказано], 9 місяців,
дитина. 31.08.1932 р. Від гос"
трого проносу.
Цюпка Василь Власович,
39 років, робітник. 28.03.1933 р.
Від грипозної пнєвмонії.
Чарін Олексій Петрович,
6 років, дитина. 17.09.1933 р.
Від епідемії.
Чернишєв Дем’ян Івано
вич, 82 роки, безробітній.
16.04.1933 р. Від старечого
маразму.
Чечеткін Олександр Пав
лович, вік [не вказано], дити"
на. 25.04.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Чечеткін Жорж Єгоро
вич, вік [не вказано], дитина.
29.10.1933 р. Мертвий.
Чечеткіна Олександра
Федорівна, 58 років, домо"
господарка. 12.04.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Чирін Петро Пантелейо
вич, 27 років, стрілочник.
26.11.1933 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Чиріна Віра Андріївна, 2

роки, дитина. 08.03.1933 р.
Опік.
Чиріна Віра Василівна,
1,5 років, дитина. 24.08.1933
р. Від проносу.
Чиріна Євгенія Іванівна, 1
рік, дитина. 11.06.1933 р. Від
рахіту.
Чиріна Марія Іванівна, 3
роки, дитина. 25.09.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Черкашина Надія Мики
тівна, 3 роки, дитина.
23.12.1933 р. Від дифтериту.
Чуйков Олексій Іванович,
вік [не вказано], дитина.
17.05.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Чуйкова Ніна Сергіївна, 3
роки, дитина. 11.12.1933 р. Від
дифтерії.
Чуйкова Тіїсія Григорів
на, 6 місяців, дитина.
06.08.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Чуйкрова Софія Іванівна,
85
років,
утриманка.
17.03.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Шахов Іван Федорович,
55 років, робітник. 07.01.1933 р.
Від черевного тифу.
Шахова Марія Іванівна,
14 років, дитина. 09.12.1932 р.
Від черевного тифу.
Шахов Омелян Спиридо
нович, 27 років, сигнальник.
28.07.1933 р. Повішений.
Шевцов Василь Євдоки
мович, 22 роки, робітник.
28.05.1932 р. Від туберкульозу.
Шелудко Павло Тимоф
ійович, 40 років, формуваль"
ник. 19.05.1933 р. Від сипного
тіфу.
Шерекін Анатолій Васи
льович, вік [не вказано], утри"
манець. 15.07.1932 р. Від про"
носу.
Шерякін Яків Семенович,
40
років,
безробітний.
09.04.1933 р. Від голоду.
Шеховцова Наталія Євге
нівна, вік [не вказано], [соц"
іальний стан не вказано].
23.05.1932 р. Порок серця.
Шеховцова Ніна Борисів
на, 2 роки, дитина. 03.03.1932 р.

Від скарлатини.
Шеховцов Дмитро Гри
горович, 65 років, сторож.
09.07.1933 р. Від старечого
маразму.
Шеховцов Дмитро Гри
горович, вік [не вказано], ди"
тина. 08.07.1933 р. Від старе"
чого маразму.
Шеховцова Надія Дмит
рівна, 71 рік робітниця.
27.05.1933 р. Від старості.
Шидекін Євдоким Васи
льович, 95 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.05.1933
р. Від старості.
Широкіна Тетяна Іллівна,
47 років, стрілочник. 30.12.1932 р.
Від туберкульозу.
Шарупа Федір Ілліч, 28
років, провідник. 23.08.1932 р.
Панкреотит.
Шляхов Федот Олексійо
вич, 42 роки, кондуктор.
23.12.1933 р. Вбитий.
Шляхова Зінаїда Іванів
на, 30 років, робітниця.
12.06.1933 р. Від туберкульо"
зу легенів.
Шляхова Ніна Антонові
на,
5
років,
дитина.
05.06.1933 р. Від проносу.
Шукалов Тарас Прокопо
вич, 66 років, член колгоспу.
08.07.1932 р. Від року трав"
лення.
Щербакова Ніна Василі
вна, 4 роки, дитина.
02.05.1932 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Юдін Леонід Антонович,
16 років, дитина. 20.01.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Юдін Федір Іванович, 65
років, селянин. 31.05.1932 р.
Хроническая непроходимость
кишечника.
Юдіна Єлизавета Кири
лівна, 15 років, дитина.
28.08.1933 р. Діагноз: [не вка"
зано].
Юдіна Марія Петрівна, 17
років, дитина. [дату смерті не
вказано]. Від туберкульозу
легенів.
Яковець Петро Гаврило
вич, 1 рік, дитина. 27.09.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
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Амвросіївський район
Артемівська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької
області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 8, 17)
Архипова Катерина Де
мидрівна,
70
років,
[соціальний стан не вказа"
но]. 02.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Архипов Іван Єгоро
вич, 2 місяці, дитина,
17.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Брехт Марія Ісидорів
на, 6 місяців, дитина,
16.07.1932 р. Від проносу.
Водоладський Василь
Іванович, 4 роки, дитина,
08.01.1932 р., від черевного
тифу.
Гетьманцева Любов
Олексіївна, вік не вказано,
утриманка, 02.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Гнилицький Анастасій
Антонович, 4 роки, дитина,
17.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гнилицький Василь Іва
нович, 87 років, утрима"
нець, 27.08.1933 р., від ста"
рості.
Гнилицька Лариса Анд
ріївна, 65 років, [соціальний
стан не вказано], 31.05.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
Гнилицька
Акулина
Павлівна, 30 років, робітни"
ця, 30.05.1932 р., від пара"
лічу.
Гн и л и ц ь к а
Те т я н а
Григорівна, 71 рік, до"
могосподарка, 24.02.1932
р., від старості.
Гнилицький Іван Мико
лайович, 80 років, утрима"
нець, 22.02.1933 р., від ста"
рості.
Гончарова Акулина Ан
дріївна, 57 років, інвалід,
сліпа, жебрачка, 02.04.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
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Гончарова Ірина Степа
нівна, 67 років, утриманка,
20.02.1933 р., від старості.
Гримицький Опанас Іва
нович, 70 років, хлібороб,
29.04.1933 р., від старості.
Гужаковський Іван Ми
хайлович, 67 років, робіт"
ник, 22.03.1933 р., від ста"
рості.
Дорошенко Іван Абра
мович, 61 рік, [соціальний
стан не вказано], 24.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Закріпний Павло Яко
вич, 2 місяці, дитина,
11.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Закрутний Іван Юхимо
вич, 80 років, [соціальний
стан не вказано], 12.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Закупний Іван Григоро
вич,17 років, дитина,
17.12.1932 р., від сухот.
Закутний Василь Мак
симович, 2 роки, дитина,
01.02.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Закутний Іван Панасо
вич, 59 років, робітник,
01.10.1933 р., від застуди.
Кивченко Максим Кос
тянтинович, 85 років, робіт"
ник, 07.05.1933 р., від вис"
наження.
Коваковський Мартин
Мартинович, 8 років, дити"
на, [дату смерті не вказано],
від паралічу.
Кононенко Микита Ле
онтійович, 82 роки, утрима"
нець, 24.03.1933 р., від ста"
рості.
Коркоха Григорій Євге
нович, 5 років, дитина,
04.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Коркоха Федір Васи
льович, 63 роки, робітник,
13.10.1932 р., від старості.

Крушинський Антон
Петрович, [вік не вказано],
утриманець, 25.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Курінна Пелагея Івані
вна,
1
рік,
дитина,
13.04.1932 р., від кашлюка.
Курінна Віра Андріївна,
2 роки, дитина, 14.06.1933
р.,
[причину смерті не
вказано].
Курінна Єфросінія Се
менівна, 62 роки, утриман"
ка. 04.05.1933 р., від висна"
ження.
Курінний Василь Івано
вич, 35 років, [соціальний
стан не вказано], 22.05.1933
р., від пороку серця.
Курінний Федір Анд
рійович, 3 роки, дитина,
11.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Латина Соломія Мико
лаївна, 60 років, робітниця,
04.09.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Латина Євдокія Петрів
на, 50 років, робітниця,
12.04.1932 р., від старості.
Лато Микита Васильо
вич, 5 місяців, дитина,
10.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ліга Гаврило Андрійо
вич, 46 років, [соціальний
стан не вказано], 13.05.1933
р., від внутрішньої хвороби.
Ліга Ісай Якович, 67
років,
[соціальний
стан не вказано], 01.06.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
Ліга Пелагея Семенів
на, 95 років, [соціальний
стан не вказано], 09.06.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
Литковська Катерина
Іванівна, 43 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
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20.05.1933 р., через утоплен"
ня.
Литковський Антон Кар
лович, 10 років, дитина,
15.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Литковський Микола
Карлович, 23 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
24.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Луневський [ім’я по
батькові не вказано], 1,7
років, дитина, 31.07.1932 р.,
від дизентерії.
Луневський Олексій Оси
пович, 3 роки, дитина,
25.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Мадинська Марія Мар
ківна, 5 років, дитина,
16.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мадинський Петро Мар
кович, 15 років, утриманець,
13.07 1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мадинський Йосип Мар
кович, 17 років, утриманець,
29.04.1933 р., від паралічу.
Малина Євдокія Панте
леївна, 56 років, [соціальний
стан не вказано], 15.05.1933 р.,
від внутрішньої хвороби.
Малина Клавдія Макарів
на, [вік не вказано], утриман"
ка, 05.06.1933 р., через хворо"
бу зубів.
Матвеєв Денис Васильо
вич, 66 років, [соціальний стан
не вказано], 29.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Матвеєв Іван Семено
вич, 3 роки, дитина,
06.09.1932 р., від тифу.
Мельников Ємельян Гна
тович, 59 років, робітник,
21.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мельникова Меланія Ва
силівна, 64 роки, робітниця,
30.12.1932 р., від старості.
Мірошниченко Михайло
Єграфович, 23 роки, робітник
20.03.1933 р., від виснаження.
Пасюкова Ксенія Мики
тівна, 71 рік, утриманка,

08.04.1933 р., від захворюван"
ня легенів.
Петкін Пилип Іванович,
71 років, [соціальний стан не
вказано], 17.06.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Пивоваров Олександр
Семенович, 45 років, наймит
02.05.1933 р., від виснаження.
Питковський Михайло
Карлович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказано],
02.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Підковський Степан Кар
лович, 2 роки, дитина,
01.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пулич Андріян Михайло
вич, 56 років, робітник,
03.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ремхе Катерина Андріїв
на, 67 років, утриманка,
02.03.1933 р., від старості.
Романенко Микола Юхи
мович, 16 років, утриманець,
23.03.1933 р., від паралічу.
Романенко Яків Єгоро
вич, 75 років, робітник,
05.03.1933 р., від старості.
Романенкова Катерина
Гнатівна, 80 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
07.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Сербиненкова Тетяна
Павлівна, 66 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
29.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Сердюк Данило Васи
льович, 63 роки, [соціальний
стан не вказано], 20.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Сирдов Василь Сидоро
вич, 24 роки, тракторист,
13.09.1932 р., вбитий тракто"
ром.
Соболє в Василь Петро
вич, 50 років, [соціальний стан
не вказано], 31.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Соболєв Василь Якович,
4 місяці, дитина, 15.05.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Соболєв Єгор Дмитро

вич, 70 років, утриманець,
27.04.1933 р., від старості.
Соболєв Іван Демидо
вич, 73 роки, робітник,
06.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Соболєв Іван Лукич, 1
місяць, дитина, 13.04.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Соболєв Яків Федоро
вич, 33 роки, [соціальний стан
не вказано], 13.02.1933 р., від
крововиливу мозку.
Соболева Ганна Несторі
вна, [вік не вказано], утриман"
ка, 10.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Соболєва Варвара Павл
івна, 50 років, робітниця,
21.07.1932 р., від хвороби
серця.
Соболєва Домна Леон
тіївна, 65 років, утриманка,
12.05.1933 р., від виснаження.
Соболєва Марія Андрі
ївна, 118 років, робітниця,
08.10.1932 р., від старості.
Соболева Наталя Степа
нівна, 80 років, [соціальний
стан не вказано], 09.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Талицький Василь Федо
рович, 55 років, робітник,
24.08.1932 р., від сухот.
Тищенко Євдокія Маркі
вна, 74 роки, утриманка,
25.09.1933 р., від старості.
Фелоненко Любов Васи
лівна, 1,3 роки, дитина,
12.10.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Фелоненко Микола Іва
нович, 10 років, дитина,
14.11.1933 р., від туберку"
льозу кісток.
Худоярова Євдокія Юхи
мівна, 29 років, робітниця,
30.06.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Худоярова Марія Васил
івна, 1,5 роки, дитина,
06.01.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Церф Фрідріх [побать
кові не вказано], 91 рік, утри"
манець, 17.01.1933 р., від ста"
рості.
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Циганкова Феодосія
Андріївна, 85 років, [соц"
іальний стан не вказано],
28.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Черненко Григорій Си
лович, 74 роки, утрима"
нець, 07.03.1933 р., від
старості.
Черненко Любов Мико
лаївна, 77 років, [соціальний

стан не вказано], 14.05.1933 р.,
від старості.
Черненко Терентій Дави
дович, 62 роки, утриманець,
06.03.1933 р., від старості.
Черненкова Парасковія
Сидорівна, 62 роки, [соціаль"
ний стан
не вказано],
06.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Чмелева Парасковія

Євдокимівна, 77 років, ут"
риманка, 30.07.1933 р., від
старості.
Шкуропатський Вален
тин Олександрович, 100
років, робітник, 09.07.1932 р.,
від старості.
Штрекло Антон Яко
вич,
1
рік,
дитина,
05.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].

Білоярівська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 18)
Безпала Ганна Давидів
на, 84 роки, робітниця,
25.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Безпала Марфа Іванів
на, 47 років, робітниця,
02.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бєліков Єгор Васильо
вич, 2 роки, дитина,
18.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бєліков Іван Івано
в и ч , 15 років, робітник,
24.03.1933 р., від запален"
ня легенів.
Бондаренко Роман Іва
нович, 54 роки, [соціальний
стан не вказано],13.09.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Вейтеніко Микола Оле
гович, 4 місяці, дитина,
07.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Водолазька Ганна Фе
дорівна, 75 років, робітни"
ця, 01.04.1933 р., від коліту
шлунку.
Войтенко Володимир
Герасимович, 2 роки, дити"
на, [дату смерті не вказано],
[причину смерті не вказано].
Горпинченко Іван Івано
вич, 6 місяців, дитина,
06.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гулай Микола Трохи
мович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
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но], 18.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Данилін Валентин Іва
нович, 2 роки, дитина,
26.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Данилін Олександр
Ягорович, 7 місяців, дитина,
06.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Дейнека Аким Гнато
вич, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но],14.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Дейнека Аким Гнатович,
[вік не вказано], робітник,
03.03.1933 р., від старості.
Дейнека Євген Якович,
9 років, дитина, 15.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Дейнека Марія Йосипі
вна, 9 років, дитина,
06.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Дейнека Микола Йоси
пович, 1 рік, дитина, [дату
смерті не вказано], [причину
смерті не вказано].
Дейнека Микола Сте
панович, 3 роки, дитина,
[дату смерті не вказано],
[причину смерті не вказано].
Дейнека Раїса Йосипів
на, 4 роки, дитина, 03.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Дейнека Федір Якович,
11 років, дитина, 20.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Домченко Григорій Лук

'янович, [вік не вказано],
робітник, 01.04.1933 р., від
головного тифу.
Євтушенкова Катерина
Іллівна, 8 місяців, дитина,
28.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кізова Уляна Михайлі
вна, 63 роки, [соціальний
стан не вказано], 13.10.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Климанова
Христя
Матвіївна, 60 років, робіт"
ниця, 24.03.1933 р., від за"
палення.
Компанієць Василь Ва
сильович, 1 рік, дитина,
25.06.1933 р., від паралічу.
Копейчук Дмитро Сте
панович, 67 років, робітник,
02.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кочатова Пелагея Ва
силівна, 70 років, утриман"
ка, 08.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кравченко Василь [по
батькові не вказано], [вік
не вказано], [соціальний стан
не вказано], 26.10.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кравченко Назар Івано
вич, 37 років, робітник,
07.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кравченко Назар Іва
нович, 34 роки, [соціальний
стан не вказано], 26.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
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Кравченкова Варка [по
батькові не вказано], 37
років, робітниця, 01.09.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кравчик Назар Іванович,
32 роки, робітник, 24.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Крагонов Володимир
Васильович, 1,2 роки, дити"
на, 27.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кризова Матрона Мито
ванівна, 31 рік, робітниця,
01.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кризовий Андрій Федо
тович, 9 років, дитина,
07.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кризовий Яків Іванович,
7 років, дитина, 07.07.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кризова Альона Іванівна,
5 років, дитина, 03.07.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Лиманенко Мирон Сте
панович, 56 років, робітник,
26.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Літаненко Микола Ілліч,
6 місяців, дитина, 25.09.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Лозова Валентина Івані
вна, 8 місяців, дитина,
27.10.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Лозовий Терентій Андрій
ович, 90 років, робітник,
26.03.1933 р., від старості.
Лупенко Іван Тимофійо
вич, 65 років, робітник,
24.03.1933 р., від старості.
Мантула Гапка Степані
вна, 84 роки, [соціальний стан
не вказано], 02.09.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Мантула Макар Савелій
ович, 66 років, пенсіонер,
09.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мантула Устя Єлесіївна,
1,5 роки, дитина, 15.07.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Мантуліна Савета Ок

сентіївна, 43 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
28.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Надерня Євдокія Макси
мівна, 2 роки, дитина,
06.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Остапенко Микола Іва
нович, 6 місяців, дитина,
03.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Остапенкова Явдоха Іва
нівна, 75 років, [соціальний
стан не вказано], 15.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Руденко Йоган Сергійо
вич, 50 років, робітник,
27.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Руденко Йосип Сергійо
вич, 56 років, [соціальний
стан не вказано], 27.07.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Руденко Микола Дани
лович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказано],
27.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Руденко Петро Денисо
вич, 29 років, робітник,
06.08.1933 р., від сухот.
Руденко Наталя Мико
лаївна, [вік не вказано], робі"
тниця, 31.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Самбур Василь Григоро
вич, 78 років, робітник,
12.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Самбур Семен Васильо
вич, 37 років, робітник,
07.07.1933 р., від кашлюка.
Самбурова Феня Степа
нівна, 76 років, робітниця,
23.03.1933 р., від старості.
Сімінченко Микола Кузь
мич, 1 рік, дитина, 06.08.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Склярова Домна Воло
димирівна, 83 роки, робітни"
ця, 09.01.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Сопрук Ілля Макарович,

46 років, робітник, 03.07.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
Стріла Петро Сергійо
вич, 17 років,
дитина,
10.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Чворниш Федір Савелі
йович, 84 роки, робітник,
26.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Чернишов Іван Андрійо
вич, 5 місяців, дитина,
02.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Чернишова
Євдокія
Олексіївна, 69 років, [соц"
іальний стан
не вказано],
22.10.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Чикрудь Ольга Матвіїв
на, 4 місяці,
дитина,
24.10.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Шкрудь Катерина Іван
івна, 2 роки, дитина,
05.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Шостак Василь [по
батькові не вказано], 1,5
роки, дитина, 02.09.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Шостак Микита Пархи
мович, 70 років, робітник,
03.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Шостакова Мортря Ти
мофіївна, 60 років, [соц"
і а л ь ний стан не вказано],
18.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Якушов Степан Васильо
вич, 32 роки, робітник,
26.02.1933 р., вбило поїздом.
Яхименкова Наталя Іван
івна, 70 років, робітниця,
26.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Яхненко Микита Проко
пович, 76 років, [соціальний
стан не вказано], 04.10.1933
р., [причину смерті не вказа"
но].
Яхненкова Акулина Оме
лянівна, 80 років, селянка,
04.03.1933 р., від старості.
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Агрошко Никон Яко
вич, 63 роки, робітник,
21.07.1932 р., від кривавого
проносу.
Анга Данило Григоро
вич, 72 роки, робітник,
10.09.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Апрешко Василь Кири
лович, 27 років, робітник,
14.06.1932 р., від сухот.
Апришкін Іван Олек
сандравич, 1,5 роки, дити"
на, 13.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Апришкіна Світланія
Дмитрівна, 2,5 роки, дити"
на, 14.08.1933 р., від коліту.
Апришко Агафія Степа
нівна, 67 років, робітниця,
01.09.1933 р., від виснажен"
ня.
Апришко Тимофій Гав
рилович, 65 років, робітник,
18.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Бєлікова Олена Федо
рівна, 14 років, дитина,
21.02.1932 р., від пороку
серця.
Бєлік Петро Федоро
вич, 64 роки, селянин,
18.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Берестовий Іван Пет
рович, [вік не вказано]
дитина, 15.02.1932 р., [при"
чину смерті не вказано].
Бех Степан Йосипо
вич, 1,5 роки, дитина,
31.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Білик Іван Федоро
вич, 72 роки, робітник,
28.02.1933 р., від пороку
серця.
Білоспіоцька Уляна
Петрівна, 71 рік, робітниця,
29.03.1933, від пороку сер"
ця.
Болаваєва Ївга Яківна,
4 роки, дитина, 11.06.1932 р.,
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[причину смерті не вказано]
Бондар Григорій Васи
льович, 2 роки, дитина,
12.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бородацька Марія Ми
колаївна, 8 років, дитина,
07.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Бородяна Ганна Маркі
вна, 47 років, робітниця,
11.04.1933 р., від пороку
серця.
Борхонова Галина Ан
дріївна, 83 роки, робітниця,
11.03.1933 р., від старості.
Брадяга Катря Андрії
вна, 85 років, селянка,
22.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Бродяна Параска Олек
сандрівна, 7 місяців, дити"
на, 07.08.1933 р., [причину
смерті не вказано]
Бродяжий Іван Василь
ович, 85 років, робітник,
21.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Бродяна Ніна Іванівна,
1рік, дитина, 24.10.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Бродяний Григорій Ге
расимович, 56 років,
[соціальний стан не вказа"
но], 21.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бубка [ім’я не вказано]
Кіндратович, 30 років,
робітник, 20.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Бураханова
Олена
Юхимівна, 58 років, робіт"
ниця, 07.04.1932 р., від поро"
ку серця.
Бурда Агафія Василів
на, 72 роки, [соціальний стан
не вказано], 20.05.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Бурда Володимир Гав
рилович, 1,5 роки, дитина,
05.09.1932 р., від дез"

інфекції.
Буроханова
Олена
Петрівна, 75 років, робітни"
ця, 13.03.1932 р., від висна"
ження.
Бурхан Митрофан Ми
китович, 90 років, робітник,
17.011932 р., від виснажен"
ня.
Волошина Марія Григо
рівна, 11 місяців, дитина,
07.11.1932 р., від запалення
легенів.
Вовилянський Іван Пав
лович, 11 місяців, дитина,
30.01.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гонсикова Авфонія Івані
вна, 1 рік, дитина, 04.01.1932
р., [причину смерті не вказа"
но].
Гончаренко Іван Івано
вич, 10 місяців, дитина,
26.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Гончаренко Мотря Яків
на, 13 років, дитина,
22.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Голенко Василіса Гор
діївна, 22 роки, робітниця,
13.04.1933 р., від черевного
тифу.
Грекова Марія Прохорі
вна, 71 рік, робітниця,
14.06.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Грицепова Марія Григо
рівна, 3 роки,
дитина,
13.07.1932 р., від запалення
легенів.
Гряновар Марія Денис
івна, 5 місяців, дитина,
18.04.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Гряпов Петро Степано
вич, 8 років, дитина,
18.04.1933 р.,
від розла"
ду харчування.
Давиденко Андрій Анд
рійович, 70 років, утрима"
нець, 08.03.1933 р., [причи"
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ну смерті не вказано].
Давиденкова Марфа Анд
ріївна, 77 років, робітниця,
20.06.1932 р., [причину смерті
не вказано]
Денисенко Марфа Мит
рофанівна, 30 років, член
армії, 20.07.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Денна Світлана Олексіїв
на, 33 роки, робітниця,
12.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Довиденко Володимир
Ілліч, 3 роки, дитина,
15.09.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Довиденко Євпалитій
Максимович, 70 років, робіт"
ник, 10.07.1932 р., від ста"
рості.
Довиденко Тимофій Сер
гійович, 21 рік, робітник,
09.07.1932 р., від черевного
тифу.
Дорогой Надія Сергіїв
на, 6 місяців, дитина,
04.08.1933 р., від паралічу
серця.
Дорошенко Леон Тихо
нович, 20 років, робітник,
03.08.1933 р., вбито в шахті.
Дроботова Ганна Якимів
на, 5 років, дитина,13.02.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Дубенкова Катерина
Марківна, 3 роки, дитина,
07.11.1932 р., від запалення
легенів.
Дубенкова Марія Марківна,
2 місяці, дитина, 07.11.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Дяченко Василь Григоро"
вич, 56 років, скотар,
08.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Жудбенкова Олександра
Яківна, 2,5 роки, дитина,
17.09.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Журбенкова
Карина
Максимівна, 57 років, робіт"
ниця, 27.03.1933 р., від вис"
наження.
Жученко Ганна Марків
на, 5 років, дитина, 26.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].

Жученко Віра Марківна,
2 роки, дитина, 20.05.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Жученко Дмитро Марко
вич, 9 років, дитина,
02.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Жученко Марія Марківна,
3 роки, дитина, 15.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Жученко Михайло Мар
кович, 7 років, дитина,
10.05.1933 р., від виснаження.
Завгородній Антон Ми
китович, 40 років, робітник,
17.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Захаров Володимир Гри
горович, [вік не вказано],
дитина, 22.02 1933 р., від опі"
ку.
Захарченко Михайло Ти
хонович, 48 років, робітник,
04.02.1933 р., через отруєння.
Зовазуєв Максим Федо
рович, 4,5 роки, дитина,
24.09.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Іванютин Михайло Се
менович, 63 роки, робітник,
04.03.1933 р., від раку печін"
ки.
Івахиспкова Явдоха Яків
на, 76 років, робітниця,
30.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Іщенко Єгор Кузьмич, 38
років, робітник, 19.02.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Квасенко Ганна Іванівна,
26
років,
робітниця,
30.04.1933 р., від виснаження.
Квасенкова Євдокія Ми
китівна, 1 тиждень, дитина,
[дату смерті не вказано],
[причину смерті не вказано].
Клименкова Хмина До
минівна, 76 років, робітниця,
11.04.1933 р., від виснаження.
Ковальова Ганна Степа
нівна, 70 років, робітниця,
22.06.1933 р., від виснаження.
Ковальов Григорій Федо
рович, 4 місяці, дитина,
06.06.1932 р., [причину смерті
не вказано].

Ковальова Пелагея Фе
дорівна, 7 років, дитина,
21.03.1932 р. [причину смерті
не вказано].
Комісник Семен Леонт
ійович, 70 років, робітник,
31.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Копісникова Катерина
Павлівна, 27 років, робітниця,
31.10.1932 р., від черевного
тифу.
Косатенкова Агафія Іванів
на, 85 років, [соціальний стан
не вказано], 07.11.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Костенко Анатолій Кос
тянтинович, 6 тижнів, дитина,
19.09.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Костенко Микола Оме
льянович, 20 років, робітник,
16.01 1932 р., від запалення
легенів.
Кощієва Лідія Мусіївна,
61 рік, робітниця, 22.08.1932 р.,
від пороку серця.
Кощій Іван Іванович, 87
років, робітник, 05.04.1933 р.,
від виснаження.
Кравченко Павло Трохи
мович, 70 років, робітник,
24.03.1932 р., від виснажен"
ня.
Кубрака Олександр Ар
сенович, 1 рік, дитина,
04.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Латина Ксенофонтій Ми
хайлович, 60 років, робітник,
08.09.1933 р.,
[причину
смерті не вказано]
Лепський Калістрат Ми
китович, 55 років, робітник,
23.09.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Ліга Іван Мандрович,
98 років, робітник, 10.04.1933
р., від виснаження.
Лигина Ганна Миколаї
вна, 5 років, дитина,
01.07.1932 р., від сухот.
Луценко Василь Данило
вич, [вік не вказано], [соціаль"
ний стан не вказано], [дату
смерті не вказано], [причину
смерті не вказано].
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Малахатка Андрій Се
менович, 36 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
26.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Малахаткіна Федоря
Микитівна, 35 років, робіт"
ниця, 28.03.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Малахоткіна Катерина
Костянтинівна, 2 роки, ди"
тина 01.01.1933 р., від ди"
зентерії.
Малик Григорій Івано
вич, 2 роки, дитина,
02.11.1932 р., від дизентерії.
Малик Євдокія Мико
лавна, 4 роки, дитина,
21.02.1932 р., від запален"
ня легенів.
Малов Іван Леонтійо
вич, 4 місяці, дитина,
18.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Малов Єгор Петро
вич, 90 років, робітник,
09.02.1933 р., від виснажен"
ня.
Малохітін Гнат Васи
льович, 74 роки, робітник,
05.04.1933 р., від грипу.
Маникова Уляна Мар
ківна, 18 років, дитина,
13.10.1932 р., від сухот.
Мартиненко Степан
Трохимович, 5 місяців, ди"
тина, 16.08.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Мартиненкова Вален
тина Іванівна, 98 років, ро"
бітниця, [дату смерті не вка"
зано], від отруєння
Маслов Кузьма Івано
вич, 75 років, робітник,
25.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Матгон Василь Трохи
мович, 80 років, робітник,
11.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Медведєв Степан Да
нилович, 75 років, робітник,
08.08.1932 р., від старості.
Медьведенкова Марія
Степанівна, 102 роки, ро"
бітниця, 03.11.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
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Медяник Корній Анто
нович, 78 років, член армії,
20.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Медяник Микола Тимо
фійович, 121 рік, утрима"
нець, 16.05.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Медяникова Ольга Гав
рилівна, 77 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
26.09.1933 р., [причину
смерті не вказано]
Медяникова Тетяна Яків
на, 1 місяць, дитина,
09.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мідяник Михайло Про
копович, 70 років, робітник,
26.05.1932 р., від пороку
серця.
Мідяник Єгор Григоро
вич, 70 років, кравець,
30.08.1932 р., від пороку
серця.
Мідяникова Тетяна Іва
нівна, 64 роки, утриманка,
24.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мідяник Тимофій Мико
лайович, 48 років, вантаж"
ник 08.06.1933 р., від поро"
ку серця.
Міліна Наталя Василі
вна, 1 тиждень, дитина,
30.03.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Міхастека Уляна Антон
івна, 70 років, робітниця,
13.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Мідяник Олександр
Прохорович, 58 років, робі"
тник, 06.05.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Мокра Лідія Остапів
на, 30 років, робітниця,
06.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Молигонова Катря Гри
горівна, 5 років, дитина,
04.09.1932 р., від дизен"
терії.
Морозова Єфросинія
Єгорівна, 56 років, робітни"
ця, 20.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].

Мохра Явдоха Власів
на,1 рік, дитина, 22.08.1932
р., [причину смерті не вка"
зано].
Мурзак Михайло Івано
вич, 6 тижнів, дитина,
09.04.1933 р., від розладу
харчування.
Мурзакова Ольга Івані
вна, 31 рік, робітниця,
07.061933 р.,
[причину
смерті не вказано].
Нестеренко
Іван
Олексійович, 70 років, ро"
бітник, 29.01.1932 р., від ста"
рості.
Нестеренкова Марія
Юхимівна, 65 років, робіт"
ниця, 08.05.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Нисложрешкова Ніна
Василівна, 8 років, дитина,
26.11.1933 р., від кривавого
проносу.
Огенський Тимофій Іва
нович, 43 роки, робітник,
25.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Окубенко Микола Іва
нович,
1 рік,
дити"
на,13.10.1933 р.,
[причину
смерті не вказано]
Павленкова Варвара
Андріївна, 64 роки, робітни"
ця, 03.03.1932 р., від ста"
речого маразму.
Пакослов Олексій Іва
нович, 4 місяці, дитина,
05.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Перикарна Аконія Де
нисівна, 32 роки, [соціаль"
ний стан не вказано]
19.09.1933 р., причину смерті
не вказано].
Пімахін Матвій Мико
лайович, 47 років, будівель"
ник, 20.01.1932 р., від сухот.
Погорєлов Юрій Ва
сильвич, 9 років, дитина,
08.07.1932 р., утоп в річці.
Погорєлова Фекла Іва
нівна, 32 роки, робітниця
04.04.1933 р. від запалення.
Погорєлова Олександ
ра Іванівна, 1,5 роки, дити"
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на, 07.07.1932 р., від запален"
ня легенів.
Пономарьов Федір Ва
сильович, 70 років, робітник,
08.11.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Постернак Петро Васи
льович, 14 років, дитина
31.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Примітський Олексій Іва
нович, 57 років, робітник,
09.04.1933 від запалення
Прокопенко Пелагея Ми
хайлівна, 43 роки, робітниця
02.07.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Проскоренко
Петро
Дмитрович, 18 років, робіт"
ник, 22.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Проскупенко Костянтин
Дмитрович, 3,5 роки, дитина,
27.10.1932 р., від запалення
легенів.
Проскуренкова Ніна Які
вна, 4 тижні, дитина,
06.11.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Пурубаєв Єгор Антипо
вич, 85 років, робітник,
26.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пушкар Володимир Да
нилович, 3 роки, дитина
11.11.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пушкарьова Меланія
Прохорівна, 33 роки, робіт"
ниця,
03.03.1932 р., [при"
чину смерті не вказано].
Пушкарова Одина Юхи
мівна, 70 років, робітниця,
18.09.1932 р., від пороку сер"
ця.
Пушкарова Олександра
Іванівна, 4 місяці, дитина,
10.08.1932 р., від запалення
легенів.
Рева Василь Андрійо
вич,
10 років, дитина,
24.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Руденко Матрена Гера
симівна, 40 років, робітниця,

12.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Савченко Борис Денисо
вич, 22 роки, робітник,
19.04.1932 р., від сухот.
Савченко Іван Миколайо
вич, 2 місяці, дитина,
06.05.1932
р, [причину
смерті не вказано].
Самойленко Яків Заха
рович, 52 роки, робітник,
25.11.1933 р., від пороку сер"
ця.
Санжура Прокіп Петро
вич, 67 років, робітник, [дата
смерті не вказана], від ста"
рості.
Свістільчук Матвій Моі
сейович, 85 років, робітник,
14.02.1932 р., від мікрокар"
ду.
Світильникова Ольга Як
івна, 70 р., робітниця,
13.01.1932
р., [причину
смерті не вказано].
Сенченко Олександр
Остапович, 17 років, робіт"
ник, 25.09.1933 р., від ма"
лярії.
Сенченкова Лукиря Ар
хипівна, 67 років, робітниця,
20.09.1932
р., [причину
смерті не вказано].
Сесенкова Наталка Ми
китівна, 3 роки, дитина
19.09.1932 р, від запалення
легенів.
Сидоренко Кузьма Йо
вич, 34 роки, рядовий армії,
04.08.1933 р., від пороку сер"
ця.
Скибан Микола Олексан
дрович, 3 місяці, дитина,
05.12.1932
р., [причину
смерті не вказано].
Скидан Йосип Васильо
вич, 75 років, [соціальний
стан не вказано] 16.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Скидан Олександра Ми
колаївна, 1 рік, дитина,
10.04.1933 р., [причину смерті
не вказано]
Скидом Володимир Те
рентійович, 3 місяці, дити"
на, 06.04.1932 р, від запа"
лення легенів.

Скородуснов Степан
Максимович, 48 років, ро"
бітник, 08.03.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Скубенко Іван Артемо
вич, 1 місяць, дитина,
11.03.1933 р., [причину
смерт і не вказано].
Скубенко Іван Івано
вич,
2 роки,
дитина,
14.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Скубенко Федот Івано
вич, 20 років, робітник,
11.04.1933 р., від пороку
серця.
Скубенкова Василіса
Іванівна, 1 рік, дитина,
01.08.1932 р., мертвонарод"
ження.
Скубченко Іван Івано
вич, 60 років, [соціальний
стан не вказано], 01.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Скубченко Марія Юхимів
на, 87 років, робітниця,
20.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Скубченко Олександр
Наумович, 63 роки, робіт"
ник, 06.04.1933 р., від вис"
наження.
Скубченко Пантелій Ан
дрійович, 67 років, робітник,
02.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Скубченко Тетяна Мико
лаївна, 65 років, робітниця,
04.05.1933
р.,[причину
смерті не вказано].
Соболєва Марія Якимів
на, 86 років, робітниця,
10.02.1933 р., від виснажен"
ня.
Соловей Маріанна Олек
сіївна, 58 років, робітниця,
12.12.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Соловйова Агафія Пили
півна, 67 років, робітниця,
13.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Соловйова Ганна Олексіїв
на,10 років, дитина, 16.09.1932 р.,
від кривавого проносу.
Соменкова Олександра
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Михайлівна, 24 роки, робі"
тниця 02.08.1932 р., від зах"
ворювання матки.
Спиридоченко Микола
[побатькові не вказано], 2
роки, дитина, 11.04 1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Схубченко Петро Сте
панович, 98 років, робітник,
03.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Ткаченко Андрій Панте
леймонович, 90 років,
[соціальний стан не вказа"
но], 27.08.1933 р., від вис"
наження.
Ткаченко Ганна Олек
сіївна, 4 роки, дитина,
21.02.1932 р., від запален"
ня легенів.
Ткаченко Василь Васи
льович, [вік не вказано], ди"
тина, 25.02.1932 р., від за"
палення легенів.
Ткаченко Василь Яко
вич, 40 років, селянин,
23.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ткаченко Маркен Бори
сович, 44 роки, робітник,
21.03.1933 р., від запален"
ня.
Ткаченко Михайло
Миколайович, 38 років,
[соціальний станне вказа"
но], 05.10.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано]
Ткаченко Михайло Васи"
льович, 4 роки, дитина,
26.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ткаченко Михайло Мак
симович, 38 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
05.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ткаченко Микола Єго
рович, 1 рік, дитина,
26.03.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ткаченко Семен Івано
вич, 76 років, робітник,
12.03.1933 р., від старості.
Ткаченко Семен Саве
лійович, 65 років, селянин,
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07.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Туров Іван Архипович,
85
років,
селянин,
22.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Уварова
Катерина
Олександрівна, 70 років,
робітниця, 04.01.1932 р., від
виснаження.
Удовиченко Василь Фе
офанович, 28 років, робіт"
ник,
07.04.1933 р., від
дифтерії.
Удовиченкова Марія
Петрівна, 87 років, робітни"
ця, 09.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Удовиченкова Олексан
дра Олексіївна, 12 років,
дитина, 14.10.1932 р., від
правця.
Удовиченкова Явдоха
Микитівна, 29 років, робіт"
ниця, 28.05.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Українка Феодосія [по
батькові не вказано], 80
років, домогосподарка,
24.12.1932 р., від виснажен"
ня.
Фесенко Марія Кузьмі
вна, 13 років, дитина,
27.06.1933 р., від виснаження.
Фисенко Марія Кузьмів
на,
3
роки,
дитина,
04.05.1933 р., від виснаження.
Фурсенко Кирило Пи
липович, 60 років, робітник,
20.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ходун Єгор Дмитро
вич, 59 років, робітник,
18.02.1932 р., від сухот.
Ходун Катерина Вікто
рівна, 16 років, [соціальний
стан не вказано], 01.04.1933 р.,
від запалення легенів.
Цеколбін Андрій Миро
нович, 53 роки, службовець
13.07.1932 р., від паралічу
серця.
Цупко Григорій Івано
вич, 23 роки, робітник,
11.07.1932 р., застрілено.
Цутка Домна Федорів
на, 70 років, [соціальний

стан не вказано], 24.04.1932
р., [причину смерті не вка"
зано].
Цюткіна Пелагея Олек
сандрівна, 2 роки, дитина,
19.04.1932 р., від запалення
легенів.
Удовиченко Дар’я Ва
силівна, 72 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
30.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Четьдик Хоролина Де
нисівна, 23 роки, робітниця,
29.03.1933 р., від загального
паралічу.
Чорнов Олександр Анд
рійович, 3 місяці, дитина,
28.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Чупка Іван Єгорович, 1,5
роки, дитина, 27.06.1932 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Чупка Єгор Федорович,
21 рік, робітник, 30.06.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Чупко Іван Якович, 2
місяці, дитина, 02.04.1933 р.,
від виснаження.
Ширбінін Василь Григо
рович, 1 рік, дитина,
11.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ширбінін Микола Івано
вич, 2 місяці, дитина,
17.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Щербина Володимир Ми"
хайлович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но], [дату смерті не вказа"
но], [причину смерті не вка"
зано].
Щербінін Іван Михай
лович, 6 тижнів, дитина,
16.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Щербініна Євгенія Сер
гіївна, 4 місяці, дитина,
02.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ясодуп Іван Васильо
вич, [вік не вказано], член
армії, 14.08.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
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Безкровна Олена Мико
лаївна, 56 років, утриманка,
02.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Безкровний Авраам Гна
тович, 64 роки, службовець,
19.08.1933 р., [причину
смерті не вказано]
Безкровний Прокіп Іва
нович, 48 років, [соціальний
стан не вказано], 20.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Божальський Анатолій
Андрійович, 2 роки, дитина,
03.04.1932 р., від бронхіту.
Бондаренко Іван Омеля
нович, 99 років, [соціальний
стан не вказано], 08.04.1933 р.,
від старості.
Бондаренко Никифор
Савелійович, 81 рік, [соціаль"
ний стан
не вказано],
12.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Бондаренко Хома Ники
форович, [вік не вказано]
[соціальний стан не вказано],
23.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Бондаренко Зінаїда Ни
кифорівна, 53 роки, [соц"
іальний стан не вказано],
27.04.1933 р., причину смерті
не вказано]
Бугайова Вустя Карпів
на, 93 роки, робітниця,
29.09.1932 р., від старості.
Бугаєв Андрій Мартино
вич, 13 років, дитина,
17.11.1933 р., застрелений.
Волошенко Олександр Ми
хайлович, 76 років, ветсанітар
15.06.1932 р., від старості.
Вощенко Іван Григоро
вич, 2 роки, дитина,
10.08.1932 р., від розладу хар"
чування.
Вощенко Іван Олексійо
вич, 1 місяць, дитина,
26.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].

Вощенко Іван Григоро
вич, 67 років, утриманець,
12.06.1933 р., від старості .
Вощенко Федір Андрійо
вич, 82 роки, [соціальний стан
не вказано], 04.11.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Вощенко Гапка Михайлів
на, 77 років, утриманка,
08.02.1933 р., від старості.
Вощенко Марія Тимо
фіївна, 2 місяці, дитина,
04.11.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Годунова Мотря Григорі
вна, 62 роки, утриманка,
03.03.1933 р., від старості.
Головченко Кирило Іва
нович, 70 років, [соціальний
стан не вказано], 01.04.1933 р.,
від старості.
Головченко Охрим Яко
вич, 66 років, робітник,
04.01.1933 р., від старості.
Головченкова Ніна Анд
ріївна, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но], 06.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Головченкова Олена Са
веліївна, 40 років, службо"
вець, 23.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гуденко Іван Трохимо
вич, 65 років, [соціальний стан
не вказано], 06.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано]
Дзус Данило Никифоро
вич, 60 років, робітник,
11.10.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Дзусова Фекла Петрівна,
22 роки, робітниця, 28.08.1933 р.,
від пороку серця.
Завгородній Павло Васи
льович, 10 років, дитина,
07.05.1933
р., [причину
смерті не вказано].
Загрядино Явдоха Івані
вна, 50 років, робітниця,
27.01.1932 р., [причину смерті

не вказано].
Заходенько Михайло
Кузьмич, 70 років, робітник,
21.01.1933 р., від старості.
ЗІнченко Кирило Лукич,
58 років, селянин, 26.11.1933 р.,
від запалення легенів.
ЗІнченко Ликандр Івано
вич, 72 роки, [соціальний стан
не вказано], 23.03.1933 р.,
від старості .
ЗІнченкова Ганна Яківна,
24 роки, [соціальний стан не
вказано], 06.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
ЗІнченкова Вустя Хомів
на, 99 років, робітниця,
01.05.1932 р., від старості.
ЗІнченкова Федора Ли
кандрівна, 39 років, [соц"
іальний стан не вказано],
07.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Зубко Яким Євдокимо
вич, 69 років, [соціальний
стан не вказано], 16.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Зубкова Серафима Про
копівна, 68 років, робітниця,
15.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кравченкова Єфимія
Григорівна, 85 років, робітни"
ця, 11.05.1932 р., від старості.
Литвинова Одарка Івані
вна, 73 років, індивідуальни"
ця, 27.08.1933 р.,
[причи"
ну смерті не вказано].
Лупинос Іван Пантеле
йович, 67 років, робітник,
08.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Лупиносова Ганна Яків
на, 87 років, робітниця,
12.03.1933 р., від старості.
Лупитосова
Горпина
Євдокимівна, 90 років, робі"
тниця, 21.09.1932 р., від ста"
рості.
Ляшенко Вархлам Куп
ріянович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказано],
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16.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ляшенкова Ніна Павлі
вна, 1 місяць, дитина,
04.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Макуда Влас Данило
вич, 66 років, робітник,
21.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мальований Панько
Михайлович, 55 років,
[соціальний стан не вказа"
но], 14.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Манзлий Роман Васи
льович, 85 років, робітник,
27.02.1932 р., від старості.
Маруда Ладимар Опа
насович, 1,6 роки, дитина,
11.12.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Маруда Явдоха Олек
сіївна, 64 роки, робітниця,
28.11.1932 р., від пороку
серця.
Мистичук Олександр
Остапович, [вік не вказано],
дитина, 30.03.1932 р., [при"
чину смерті не вказано].
Мокрий Олимпій Рома
нович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но], 01.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Иокрий Панкрат Тадей
ович, 78 років, робітник,
06.07.1933 р., від старості.
Московченко Григорій
Михайлович, 76 років, [со"
ціальний стан не вказано],
06.04.1933 р., від старості.
Московченко Федір
Іванович, 39 років, робітник,
17.07.1932 р., від водянки.
Носов Павло Якович,
[вік не вказано], [соціальний
стан не вказано], 26.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Носова Катря Яківна, 6
років, дитина, 26.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Обойщик Єгор Яремо
вич, 80 років, [соціальний
стан не вказано], 04.04.1933 р.,
від старості.
Орлов Єгор Васильо
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вич, 42 роки, [соціальний
стан не вказано], 27.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Осиченко Іван Йосипо
вич, 55 років, [соціальний
стан не вказано], 06.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Осиченко Павло Петро
вич, 6 місяців, дитина
19.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Осиченко Талимон Гри
горович, 89 років, утрима"
нець, 04.03.1933 р., від ста"
рості.
Осиченкова Мотря Іва
нівна, 80 років, утриманка,
30.01.1933 р., від старості.
Покиньборода Михей
Мекурович, 73 роки,
[соціальний стан не вказа"
но], 04.05.1933 р., від ста"
рості.
Решетняк Василь Кар
пович, 19 років, робітник,
04.09.1933 р., від захворю"
вання кишок.
Решетняк Ладимар
Карпович, 6 років, дитина,
12.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Решетнякова Химка
Василівна, 73 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
23.05.1933 р., [причину
смерті не вказано]
Росик Павло Григоро
вич, 78 років, [соціальний
стан не вказано], 14.04.1933 р.,
від старості
Руденкова Марія Титів
на, 74 роки, робітниця,
13.12.1932 р., від старості.
Рудько Борис Темо
фійович, 8 місяців, дитина,
31.03.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Самарський Михайло
Якимович, 68 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
26.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Самарська Пелагея
Юхимівна, 32 роки, робіт"
ниця 11.03.1933 р., під час
пологів.
Свистун Нихводь Лав

ронович, 58 років, [соц"
іальний стан не вказано],
27.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Свистунов Іван Васи
льович, 7 місяців, дитина,
10.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Свистунов Андрій Гри
горович, 91 рік, [соціальний
стан не вказано], 01.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Свистунов Олександр
Григорович, 2 роки, дитина,
29.11.1932 р., від дизен"
терії.
Свистунов Степан Сте
панович, 61 рік, [соціальний
стан не вказано], 13.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Свистунов Тимофій
Григорович, 75 років, [со"
ціальний стан не вказано],
01.04.1933 р., від старості.
Свистунова Олена Са
мойлівна, 80 років, робітни"
ця, 22.09.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Свистунова Наталка
Андріївна, 61 рік, селянка
27.11.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Свистунова Оксана Ми
колаївна, 85 років, робітни"
ця, 03.04.1932 р., від ста"
рості.
Семеникова Ніна Гри
горівна, 1,5 роки, дитина,
09.09.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Семешкова Параска
Петрівна, 80 років, [соціаль"
ний стан
не вказано],
11.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Сирцов Іван Микола
йович, 78 років, [соціальний
стан не вказано], 10.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Сирцова Степанида Ка
милівна, 70 років, [соціаль"
ний стан
не вказано],
14.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Сирцова Уляна Дмитрів
на, 70 років, [соціальний стан
не вказано], 15.04.1933 р.,

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
[причину смерті не вказано].
Синельникова Катря
Сергіївна, 103 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
08.05.1933 р., від старості.
Скляров Гліб Григоро
вич, 85 років, [соціальний
стан не вказано], 14.04.1933 р.,
від старості
Скляров Трохим Івано
вич, 73 роки, [соціальний стан
не вказано], 08.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Склярова Мотря Андріїв
на, 80 років, робітниця,
26.09.1932 р., від старості.
Смирнов Савелій Панте
лейович, 77 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
20.03.1933 р., від старості.
Стельмах Олексій Івано
вич, 73 роки, [соціальний стан
не вказано], 23.05.1933 р.,

[причину смерті не вказано].
Стельмахова Марія Сте
панівна, 77 років, робітниця,
30.09.1932 р., від старості.
Тимофеєв Ілля Степано
вич, 69 років, [соціальний
стан не вказано], 27.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Чонопенкова Параска
[побатькові не вказано], 60
років, робітниця, 02.02.1932 р.,
[причину смерті не вказано]
Шестак [ім’я та побать
кові не вказано], [вік не вка"
зано], [соціальний стан не
вказано], 24.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Шестак Юхим Опанасо
вич, 30 років, індивідуальник,
16.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Шестакова Домна Григо
рівна, 80 років, робітниця,

29.10.1933 р., від старості.
Шестакова Домна Сте
панівна, 66 років, службо"
вець, [дату смерті не вказано],
від тифу.
Шостак Опанас Івано
вич, 66 років, утриманець,
25.01.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ященко Іван Омельяно
вич, 57 років, [соціальний стан
не вказано], 25.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Ященко Пилип Омелья
нович, 47 років, [соціальний
стан не вказано], 05.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Ященкова Марія Матвіїв
на, 7 днів, дитина, 16.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Ященкова Явдоха Дени
сівна, 25 років, робітниця,
20.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].

Григорівська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 10, 19)
Абраменко Валентина
Іванівна, 1 рік, дитина,
09.07.1932 р., від серцевої
слабкості.
Алєксєєв Олександр
Петрович, 1 рік, дитина,
05.07.1932 р., від запалення
легенів.
Аноліна Віра Несторівна,
1,7 роки, дитина, 11.07.1933 р.,
від сухот.
Бардадим Омельян Ва
сильович, [вік не вказано],
робітник, 10.03.1932 р., від
старості.
Бардадиш Єфросинія
Михайлівна, 29 років, утри"
манка, 19.07.1933 р., від за"
палення шлунку.
Бардадиш Іван Юхимо
вич, 62 роки, одноосібник,
31.05.1933 р., від голоду.
Бардадиш Михайло Тро
химович, 58 років, одноосіб"
ник, 22.12.1933 р., від трива"
лої хвороби.

Баяр Харита Іванівна,
1 рік, дитина, 22.07.1932 р.,
від запалення легенів.
Белій Володимир Ми
хайлович, 1,6 роки, дитина,
06.08.1932 р., від хвороби.
Заладченко Борис Івано
вич, 1 рік, дитина, 05.08.1932 р.,
від запалення легенів.
Вертела Тетяна Іванів
на, 24 роки, утриманка,
15.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Горблева Наталя Андріїв
на, [вік не вказано], робітни"
ця, 01.06.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Горблись Григорій Федо
тович, [вік не вказано], робіт"
ник, 15.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Гошкауеров Євген Івано
вич, 1,9 роки, дитина,
15.08.1932 р., від бронхіту.
Дереглозова Катерина
Федорівна, [вік не вказано],

дитина, 09.07.1932 р., від за"
палення кишок.
Дмитрів Михайло Аки
лайович, 63 роки, робітник,
11.08.1932 р., від сухот.
Добалшев Анатолій Яго
рович, 2 роки,
дитина,
15.07.1932 р., від гострого за"
палення.
Дуброва Ніла [побать
кові не вказано], 24 роки,
учениця, 07.08.1932 р., від за"
палення легенів.
Дуняшина Ольга Мико
лаївна, [вік не вказано]
дитина, 26.07.1932 р., від за"
палення легенів.
Дуранов Віктор Семено
вич, [вік не вказано], дитина,
09.08.1932 р., від дизентерії,
токсичної інтоксикації.
Єрмоленко Євген Яко
вич, 1 рік, дитина, 30.07.1932 р.,
від сухот.
Житенко Олексій Івано
вич, 6 місяців, дитина,

75

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
06.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Житенко Катерина Ан
дріївна, 79 років, робітни"
ця, 09.07.1932 р., від ста"
рості.
Замковий Іван Андрійо
вич, 65 років, член артелі,
18.12.1933 р., від тривалої
хвороби.
Землянський Микита
Артемович, [вік не вказа"
но], робітник, 29.03.1932 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Іщенко Юрій [побать
кові не вказано], [вік не вка"
зано], дитина, 23.07.1932 р.,
від інтоксикації, слабкості
Каімала Зінаїда Павлів
на, 1,6 роки, дитина,
28.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Кириченко Андрій Гри
горович, 2 роки, дитина,
12.11.1933 р., слабкий від
народження.
Кияшко Ганна Макси
мівна, дитина, 16.08.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Климов Микола Кос
тянтинович, 1 рік, дитина,
04.07.1932 р., слабкий від
народження.
Коробко Єлизавета
Петрівна, 4 роки, дитина,
30.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Кот Антоніна Іванівна,
[вік не вказано], дитина
01.07.1932 р., від гострого
коліту.
Кошов Іван Ягорович,
[вік не вказано], робітник,
25.07.1932 р., від старості.
Кравченко
Вадим
Олександрович, 1 рік, ди"
тина, 23.07.1932 р., від за"
палення шлунку.
Кухар Іван Захарович,
1 рік, дитина, 02.08.1932 р.,
від токсичної диспенсії.
Легейда Варвара Про
копіївна, 73 рік, утриманка,
10.07.1933 р., від старості.
Легейда Марія Михай
лівна, 2 місяці, дитина,
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11.10.1933 р., слабка від на"
родження.
Легейда Марко Гнато
вич, 59 років, одноосібник,
21.08.1933 р., повісився.
Легейда
Михайло
Дмитрович, 25 років, член
колгоспу, 02.09.1933 р., по"
вісився.
Лисенко Зінаїда Варла
мівна, 1,8 роки, дитина,
01.07.1932 р., від кашлюку,
екземи.
Лисенко Наталя Васи
лівна, [вік не вказано], робі"
тниця, 09.05.1932 р., вбито.
Лисокоп Аліна Петрів
на, 1рік, дитина, 25.06.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Лук'янченко Іван Гаври
лович, 74 роки, робітник,
23.07.1932 р., від лімфосар"
полісу.
Мамотенко Олексій
Олексійович, 1 рік, дитина,
09.07.1932 р., від дизен"
терії.
Маслова Римма Григо
рівна, 1,5 роки, дитина,
30.07.1932 р., слабкість від
народження.
Меданова Ольга Григо
рівна, [вік не вказано], дити"
на, 06.07.1932 р., від серце"
вої слабкості.
Миняйло Леонід Григо
рович, [вік не вказано], ди"
тина, 09.07.1932 р., слабкість
від народження.
Миянь Костянтин Мико
лайович, 1 рік, дитина,
21.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мінаков Олександр Фе
дорович, 1,7 роки, дитина,
12.08.1932 р., від гострого
частотного житериту.
Мітрухіна Марія Іванів
на, 11 місяців, дитина,
15.08.1932 р., від захворю"
вання кишок.
Новікова Лідія Павлів
на, [вік не вказано], дити"
на, 28.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Новоторцев Михайло
Петрович, 2 роки, дитина,

11.07.1932 р., від сухот.
Овсюпов Олексій Іва
нович, [вік не вказано], ро"
бітник, 08.08.1932 р., слаб"
кий від народження.
Онопенко Василь Іва
нович, [вік не вказано], ро"
бітник, 28.04.1932 р., слаб"
кий від народження.
Паплавський Олек
сандр Казимирович, 2
роки, дитина, 29.07.1932 р.,
від запалення легенів.
Пирочиснова Любов
Іванівна, 2 роки, дитина,
04.05.1932 р., від запалення
легенів.
Прокопенко Василь
Павлович, 17 років, одно"
осібник, 24.10.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Прокопенко
Софія
Іллівна, 73 роки, робітниця,
29.07.1933 р., від старості.
Пучков Омелян Івано
вич, 54 роки, робітник,
07.08.1932 р., від сухот.
Родюк Любов Михайлі
вна, 2,8 роки, дитина,
07.08.1932 р., від кашлюка.
Россомаха Василь Йо
сипович, 1 рік, дитина,
04.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ростріга Катерина Ста
ніславівна, 11 місяців, дити"
на, 27.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Санова Ганна Семенівна,
3 роки, дитина, 28.07.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Серягой Олена Кирилів
на, 1 рік, дитина, 20.07.1932 р.,
від токсичної диспенсії.
Сидоренко Ніна Олек
сандрівна, 2 місяці, дитина,
11.10.1933 р., слабка від на"
родження.
Смоліченко Полька Гри
горівна, [вік не вказано]
робітниця, 17.05.1932 р.,
слабка від народження.
Сотний Леонід Олексій
ович, [вік не вказано], дити"
на, 09.07.1932 р., несвоєчас"
но народжений.
Стріла Катерина Олекс
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іївна, 2 роки, дитина
27.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Тихомиров Віктор Івано
вич,
1,1 роки, дитина,
02.08.1932 р., свід сухот.
Толстой Яків Прокопо
вич, 69 років, утриманець,
21.08.1933 р., від старості.
Толстореброва Олексан
дра Семенівна, 1 рік, дитина
20.07.1933
[причину
смерті не вказано]
Толстореброва Дар’я
Карпівна, 25 років, утриман"
ка, 30.07.1933 р., [причину

смерті не вказано].
Трохимов Олександр
Опанасович, [вік не вказано],
дитина,10.07.1932 р., від кору.
Троянов Василь Дем’я
нович, 3 роки, дитина,
08.08.1932 р., від кору, сухот.
Федотова Тамара [по
батькові не вказано], [вік не
вказано], дитина, 09.07.1932 р.,
від запалення кишок.
Чебактак
Гр и г о р і й
Григорович, 1 рік, дитина,
19.08.1932 р., від житотрофії.
Чуприна Микола Григо
рович, 1,2 роки, дитина,

17.07.1 933 р., слабкий від на"
родження.
Штемпель Георгій Георгій
ович, [вік не вказано],
дитина, 14.08.1932 р., від
інтоксикації.
Щербанов Борис Воло
димирович, [вік не вказано],
дитина, 29.07.1932 р., від ди"
тячої хвороби.
Якубенко Олександра
Василівна, 1 рік, дитина,
15.08.1932 р., від інтоксикації.
Якубенко Алла Олексіїв
на, 1 рік, дитина, 14.07.1932
р., від грипу.

Донецько$Амвросіївська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 7, 16)
Абашин
Олександр
Ілліч, 1,6 року, дитина,
11.10.1932 р., від запалення
легенів.
Азманов Борис Петро
вич, 5 місяців, дитина,
24.12.1933 р., від запалення
легенів.
Алімбекова Марія Абду
лівна, 1,1 року, дитина,
12.07.1932 р., від кору.
Анищенко Володимир
Андрійович, 2,6 року, дити"
на, 11.03.1932 р., від запален"
ня легенів.
Антоненко Віктор Петро
вич, 1,5 року, дитина,
08.08.1933 р., від застуди.
Антоненко Петро Федо
рович, 23 роки, робітник,
05.04.1933 р., від серцевої
слабкості.
Антоненко Федот Тимо
фійович, 67 років, робітник,
01.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Ахріменко Ніна Володи
мирівна, 5 днів, дитина,
13.04.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Бабаджан Марина Мурі
вна, 70 років, утриманка,
13.01.1932 р., від паралічу.

Бавкун Андріян Сергійо
вич, 45 років, службовець,
08.02.1932 р., від запалення
легенів.
Баздирєва Анастасія Іва
нівна, 77 років, інвалід,
27.04.1933 р., від старості.
Банченко Олександра
Петрівна, 20 років, робітниця,
25.12.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Баранцов Ягор Семено
вич, 36 років, робітник,
23.04.1933 р., від паралічу
серця.
Баширова Ліна Узбяків
на, 83 років, утриманка,
22.06.1932 р., від слабкої сер"
цевої діяльності.
Башкатов Микола Федо
рович, 8,6 роки, утриманець,
21.04.1932 р., від запалення
легенів.
Безпалов Андрій Яко
вич, 19 років, утриманець,
06.12.1933 р., від запалення
легенів.
Білан Григорій Лукич, 65
років, утриманець, 08.03.1933
р., від пороку серця.
Білащенко Марія Іванів
на, 22 роки, утриманка,
22.04.1933 р., від еплемісії.

Білесий Валентин Кум
нович, 8 місяців, дитина
10.08.1933 р., від розладу хар"
чування.
Біличенко Олександр
Акимович, 2 дні, дитина,
19.12.1932 р., невчасно на"
роджений.
Білоєнко Володимир Іва
нович, 8 днів, дитина,
18.03.1932 р., слабкий від на"
родження.
Безпалова Анастасія
Карпівна, 19 років, робітни"
ця,
20.04.1933 р., від сер"
цевої слабкості.
Бетилова Марія Володи
мирівна, 11 місяців, дитина,
15.01.1932 р., від серцевої де"
компенсації.
Бикова Ганна Сергіївна,
54 роки, [соціальний стан не
вказано], 12.06.1933 р., від
катару шлунку.
Бирюлін Семен Аврамо
вич, 37 років, робітник,
09.09.1933 р., від пороку сер"
ця.
Близниченко Петро На
умович, 63 роки, інвалід,
11.09.1933 р., від маразму.
Близнюков Павло Кузь
мич, 73 роки, утриманець,
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03.03.1933 р., від паралічу
серця.
Близнюкова Анастасія
Несторівна, 73 роки, утри"
манка,
29.04.1933 р.,
від виснаження.
Бовкун Євдокія Дмитрів
на, 108 років, утриманка,
04.10.1932 р., від старості.
Богар Олена [по"батькові
не вказано], 1 місяць, дити"
на, 01.08.1933 р., від розла"
ду харчування.
Богачев Іван Федорович,
1рік, дитина, 05.09.1932 р.,
від дизентерії.
Боженко Дмитро Анд
рійович, 1,5 року, дитина,
03.06.1933 р., від дитячої
хвороби.
Боженко Матрона Са
веліївна, 65 років, утриман"
ка, 19.02.1933 р., від крово"
виливу мозку.
Бойко Любов Микитів
на, 85 років, [соціальний
стан не вказано], 03.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Бондарева Єлизавета
Савівна, 86 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
14.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бондарєва Раїса Анд
ріївна, 1,3 року, дитина,
05.09.1932 р., від проносу.
Бондаренко Олександр
Олександрович, 11 місяців,
дитина, 14.08.1932 р., від
проносу.
Бондаренко Прокіп Ан
дрійович, 55 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
26.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бондар Микола Мики
тович, 2,3 року, дитина,
16.08.1932 р., від дизентерії.
Борисюк Яків Петро
вич, 27 роки, робітник,
18.01.1933 р., від сухот.
Ботелов Микола Івано
вич, 6 років, дитина,
06.03.1932 р., від захворю"
вання легенів.
Боц Іван
Іванович,
4 роки, дитина, 06.08.1932 р.,
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від скарлатини.
Бродяной [ім’я та по
батькові не вказано], 45
років, жебрак, 29.11.1933
р.,
від превриту.
Брочавкіна Олександра
Павлівна, 1,3 року, дитина,
05.09.1932 р., від проносу.
Букачев Євген Кондра
тович, 65 років, робітник,
24.07.1933 р., від сухот.
Бурда Ольга Тихонівна,
7 років, дитина, 14.09.1933 р.,
від серцевої слабкості
Бух Йосип Іванович,
78 років, інвалід, 25.12.1932 р.,
від пороку серця.
Бушмін Олександр Ми
колайович, 5 місяців, дити"
на, 23.03.1932 р., від запа"
лення легенів.
Валін Валерій Васи
л ь о в и ч , 5 днів, дитина,
13.07.1932 р., від кору.
Василенко Яків Саве
лійович, 63 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
23.06.1933 р., від старості.
Василянська Ганна Іва
нівна, 8 місяців, дитина,
23.07.1932
від дизентерії
Ващенко
Василь
Кіндратович, 67 років, роб"
ітник, 14.04.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Ващенко Марія Іванів
на, 53 роки, робітниця,
14.04.1933 р., від дизентерії.
Вертліб Ізраіль Абра
мович, 67 років, утрима"
нець, 19.04.1932 р., від роз"
ладу сечового міхура.
Веселіна Марія Іванівна
60 років, [соціальний стан не
вказано], 18.06.1933 р., від
старості.
Весняк Ніна Іванівна, 11
місяців, дитина, 02.12.1933 р.,
від розладу харчування.
Висня Семен Васильо
вич, 80 років, утриманець,
08.03.1933 р., від старості.
Вітченко Лідія Артемів
на, 27 років, утриманка,
25.04.1933 р., від тифу.
Вітченко Микола Ми
хайлович, 22 роки, [соціаль"

ний стан не вказано],
24.06.1933 р., від запалення
мозку.
Водолазький Пилип
Савелійович, 75 років, утри"
манець, 14.01.1933 р., від
запалення.
Водолак Микола Мит
рофанович, 55 років, робіт"
ник, 21.04.1933 р., від вис"
наження.
Возько Єлизавета Лео
нідівна, 1,6 року, дитина,
22.08.1932 р., від диспепсії.
Войнова Олександра
Григорівна, 88 років, утри"
манка,
08.02.1933 р.,
від паралічу.
Войтенко Василь Сера
фимович, 1 рік, дитина,
07.08.1932 р., від проносу.
Войтенко Прокіп Івано
вич, 75 років, інвалід,
17.03.1933 р., від психічно"
го розладу.
Волненко Костянтин
Прохорович, 76 років,
інвалід, 10.08.1933 р., від
пороку серця.
Волобуєва Уляна Ми
хайлівна, 20 років, утриман"
ка, 22.03.1933 р., від черев"
ного тифу.
Воронцов
Михайло
Дмитрович, 50 років, робіт"
ник, 23.04.1933 р., від сухот.
Воростов Валентин Ми
хайлович, 1 місяць, дитина
13.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Вощенко Степан Івано
вич, 26 років, робітник,
21.09.1932 р., від роздріб"
лення головного мозку.
Габенко Андрій Данило
вич, 62 роки, [соціальний
стан не вказано], 30.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Гаврилов Сергій Івано
вич, 57 років, службовець,
11.03.1932 р., від сухот.
Гаврилова Ольга Аре
ф’ївна, 70 років, утриманка,
02.04.1933 р., від старості.
Галкін Микола Володи
мирович, 11 місяців, дити"
на, 25.03.1932 р., від запа"
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лення легенів.
Галушко Захар Данило
вич, 69 років, утриманець,
11.01.1933 р., від пороку серця.
Гальченко Василь Пили
пович, 34 роки, службовець,
22.08.1932 р., від сухот.
Гарабцов Лукьян Повло
вич, 53 роки, сценіст,
07.07.1933 р., від серцевої
слабкості.
Гарніт Петро Гаврило
вич, 18 років, робітник,
30.09.1933 р., від запалення
мозку.
Гланицький Юхим Євдо
кимович, 49 років, робітник,
26.01.1932 р., нещасливий
випадок.
Голисенко Іван Олексійо
вич,
6 місяців, дитина,
20.08.1932 р., від рахіту.
Головченко Єфрем Яко
вич, 65 років, утриманець,
03.01.1933 р., від паралічу.
Головченко Микола Ми
колайович, 2 роки, дитина,
02.09.1932 р., від розладу хар"
чування.
Голубєва Акулина Анто
нівна, 75 років, інвалід,
25.10.1933 р., від старечого
маразму.
Голубів Михайло
Опа
насович, 65 років, робітник,
23.07.1932 р., від старості.
Голубкін Артем Василь
ович, 70 років, утриманець,
14.07.1932 р., від старості.
Голубнавін Архип Івано
вич, 4 роки, дитина,
16.09.1933 р., від дифтерії.
Голубова Явдоха Василі
вна, 1 місяць, дитина,
06.04.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Голубова Марія Василів
на, 1 місяць, дитина,
22.07.1933 р., запалення ле"
генів.
Гончаров Іван Паджино
вич, 78 років, утриманець,
05.03.1933 р., від старості.
Гончарова Ірина Антоні
вна, 72 роки, утриманка,
12.02.1932 р., від пороку сер"
ця.

Гончаров Андрій Михай
лович, 57 років, [соціальний
стан не вказано], 20.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Горобцова Ірина Васи
лівна, 60 років, [соціальний
стан не вказано], 23.06.1933 р.,
від старості.
Григор’єв Сидір Микси
мович, 82 роки, утриманець,
21.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Грищенко Тамара Іванівна,
3 місяці, дитина, 05.06.1932 р.,
від проносу.
Громова Марія Іванівна,
7 місяців, дитина, 16.07.1932 р.,
від проносу.
Губанов Юрій Володими
рович, 10 місяців, дитина,
24.08.1932 р., від проносу.
Губарев Василь Марпта
нович, 70 років, робітник,
07.03.1933 р., від міокардиту.
Гужева Ксенія Олексіїв
на, 68 років, утриманка,
25.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Гулай Надія Вакулівна,
3 тижні, дитина, 17.05.1932 р.,
слабкість від народження.
Гусарова Лукиря Іванів
на, 25 років, прибиральниця,
14.05.1932 р., від дизентерії.
Гутарева Людмила Іва
нівна, 8 місяців, дитина,
24.07.1932 р., від дизентерії.
Давиденко Кирило Фе
дорович, 69 років, утрима"
нець, 01.01.1932 р., від сухот.
Давиденко Явдоха Пет
рівна, 9 місяців, дитина
24.08.1932 р., від проносу.
Даснакова Антоніна Ми
колаївна, 11 місяців, дитина,
19.08.1933 р., від проносу.
Дейнеко Леонід Никанд
рович, [вік не вказано], утри"
манець, 25.03.1933 р., від еп"
лемісії.
Демість Яків Іванович,
60 років, робітник, 07.06.1932 р.,
від запалення легенів.
Демченко Акулина Фе
дотівна, 65 років, утриманка,
19.12.1932 р., від пороку сер"
ця.

Дениско Людмила Ми
колаївна, 6 місяців, дитина,
27.05.1932 р., від проносу.
Дзева Олександр Івано
вич, 10 місяців, дитина,
02.08.1932 р., від дизентерії.
Дзус Олександра Дани
лівна, 2,5 року, дитина,
06.06.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Дикарев Олександр Ан
тонович, 46 років, службо"
вець, 11.07.1933 р., від висна"
ження.
Дихничов Михайло Ва
сильович, 65 років, [соціаль"
ний стан
не вказано],
12.06.1933 р., від старості.
Дмитрієв Анатолій Ми
хайлович, 1,1 року, дитина,
09.11.1932 р., від запалення
легенів, проносу.
Добриненко Гнат Хари
тонович, 64 роки, утрима"
нець, 24.02.1933 р., від рани
на шиї.
Дороган Анатолій Анд
рійович, 1 день, дитина
20.05.1933
р., [причину
смерті не вказано].
Дробишов
Михайло
Олексійович, 4 місяці, дити"
на, 03.06.1932 р., від туберку"
льозу хребта, рахіту.
Дроздов Василь Хомич,
37 років, завідуючий секрет"
ної частини, 14.05.1932 р. від
декомпенсації серцевої діяль"
ності.
Дудко Микола Іванович,
3 місяці, дитина, 16.08.1932 р.,
від проносу .
Дураков Степан Федоро
вич, 43 роки, безробітній,
10.02.1933 р., від алкоголізму,
загального виснаження організ"
му.
Дяконова Євгенія Федо
рівна, 8 місяців, дитина,
18.07.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Дяченко Василь Григоро
вич, 56 років, робітник,
08.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Єдалова Агафіна Трифо
нівна, 55 років, [соціальний
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стан
не
вказано],
03.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Єрмакова Валенти
на Миколаївна, 3 тижні,
дитина, 12.01.1932 р.,
від флегмони правої
руки.
Єрмакова Валенти
на Петрівна, 1 рік, дити"
на
07.10.1933
від
запалення легенів.
Єрьоміна Ангеліна
Олександрівна,
5
місяців,
дитина,
08.04.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Єрохіна Марія Павл
івна, 52 роки, утриманка,
02.09.1932 р., від пере"
лому хребта.
Жданова
Уляна
Трохимівна, 28 років,
[соціальний стан не вка"
зано], 16.05.1933 р., від
сухот.
Живлаков Володи
мир Митрофанович, 5
місяців,
дитина,
30.07.1932 р., від дизен"
терії.
Жмаєв
Анатолій
Дмитрович, [вік не вка"
зано],
утриманець,
06.03.1933 р., від нежит"
тєспроможності.
Жмаль
Дмитро
Дмитрович, 2 місяці, ди"
тина,
17.02.1933 р.,
від розладу шлунку.
Журба Славтина
Макошівна, 3 роки, ди"
тина,
19.01.1933 р.,
від дифтерії.
Завгородній Гри
горій Васильович, [вік
не вказано],утриманець,
25.03.1933 р., від ста"
рості.
Завгородня Ганна
Карпівна, 7 місяців, ди"
тина,
14.09.1933 р.,
від токсичного коліту.
Завидєєв Костян
тин Сергійович, 42
роки,
вантажник,
02.08.1933 р.,від сухот.
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Заводська Ганна Адріїв
на,
75
років,інвалід,
13.09.1933 р, від запалення
легенів.
Задорожній Павло Пав
лович, 41 рік, робітник,
02.03.1932 р., від запалення
легенів.
Задиракіна Лідія Дмитр
івна, 7
років, дитина,
06.11.1932 р., від серцевого
нападу.
Зайцев Семен Никоди
мович, 60 років, робітник,
18.10.1932 р., від сухот.
Замикула Трифін Гераси
мович, 67 років, утриманець,
18.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Зарін Павло Гнатович, 19
років,
робітник,
30.01.1932 р.,[причину смерті
не вказано].
Заугольний Борис Васи
льович,
1
місяць,
дитина, 07.09.1932 р., від роз"
ладу харчування.
Заярний Петро Терен
тійович,6років,
дитина,
23.11.1933 р., від ангіни.
Зінченко Ніна Степанів
на, 2,6
року, дитина,
28.12.1932 р., від дизентерії.
Золотько Ганна Микитів
на, 70 років, [соціальний стан
не вказано],
06.06.1933
р., від міокардиту.
Зуб Ганна Іларіонівна,
19
років, службовець,
06.11.1933 р., від запалення
легенів.
Зубко Олена Петрівна,
1,7
року,
дитина,
28.08.1932 р., від проносу.
Іванов Іван [побатькові
не вказано],
72
роки,
пенсіонер,
04.08.1922 р., від хвороби
серця.
Іванов Василь Никифо
рович, 70 років, утриманець,
27.08.1932 р., від пороку
серця.
Іларіонов Віталій Павло
вич, 7 місяців,
дитина,
17.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].

Іщенко Ївга Євсеївна,
65 років, [соціальний стан
не вказано],17.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Казаков Андрій Михай
лович, 66 років, [соціальний
стан
не
вказано]
20.08.1933 р., від старості.
Калашников Григорій
Кузьмич, 67 років, утрима"
нець, 10.03.1933 р., від хро"
нічного енцефаліту.
Карман Анатолій Пили
пович, 17 днів, дитина,
13.03.1933 р., від диспепсії.
Карпова Анастасія Мар
тинівна, 64 роки, утриманка,
09.01.1932 р., від виразки
шлунку.
Квасенко Олександр
Максимович, 18 років, робі"
тник, 02.02.1932 р., від запа"
лення легенів.
Кирбитов Олександр
Сергійович, 1,4 роки, дитина,
28.07.1933 р., від запалення
легенів, проносу.
Кирієнко Мефодій Гнато
вич, 44 роки, робітник,
22.04.1933 р., від загального
виснаження, раку шлунку.
Кирилов Гнат Ілліч, 67
років, [соціальний стан не вка"
зано], 13.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Кириченко Роман Мак
симович, 11 місяців, дитина,
20.09.1932 р., від дизентерії.
Китайська Ганна Григор
івна, 88 років, утриманка,
30.03.1933 р., від паралічу
серцевої діяльності.
Клименко Володимир
Васильович, [вік не вказано],
утриманець, 23.03.1933 р., від
запалення легенів.
Ключникова Антоніна Як
івна, 6 місяців, дитина,
01.08.1932 р., від дизентерії.
Клюшникова Антоніна
Яківна, 1,6 роки, дитина,
14.02.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Кобиненко Ніна Віктор
івна,
1 рік,
дитина,
01.07.1933 р., від запалення
мозку.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Коваленко Варвара Те
рентіївна, 26 років, утриман"
ка, 21.10.1933 р., від сухот.
Коваленко Олена Іванів
на, 1 день, дитина, 02.09.1933 р.,
слабка від народження
Коваленко Петро Степа
нович, [вік не вказано], утри"
манець, 25.03.1933 р., від сеп"
сису.
Коваленко Степан Івано
вич, 18 років, службовець,
19.09.1933 р., від пороку сер"
ця.
Коваленко Степан Кузь
мич, 12 років, дитина,
16.09.1933 р., від запален"
ня легенів.
Коваль Олександр Ники
форович, 3 роки, дитина,
06.01.1932 р., від дифтерії.
Коваль Антон Івано
в и ч , 67 років, пенсіонер,
12.03.1932 р., від захворю"
вання легенів.
Коваль Олена Василівна,
3,5 роки, дитина, 13.10.1932 р.,
від кору.
Ковальський Болеслав
Олександрович, 3 місяці, ди"
тина, 16.09.1932 р., від ток"
сичної диспенсії.
Ковальчук Микола Фе
дорович, 9 місяців, дитина,
26.07.1932 р., від дизентерії.
Козаков Анатолій Матвійо
вич, 1,10
роки, дитина,
26.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Колашникова Катерина
Степанівна, 30 років, утри"
манка, 11.07.1933 р. від запа"
лення легенів.
Колесникова Олександ
ра Демидівна, 12 років, дити"
на, 16.11.1933 р., від гострого
запалення нирок.
Колія Антон [побатькові
не вказано], 2,5 роки, дити"
на, 06.09.1933 р., від слабкої
серцевої діяльності.
Колесников Іван Дмит
рович,
3 роки, дитина,
16.11.1932 р., від менінгіту.
Коломієць Віктор Миро
нович, 67 років, міліціонер,
13.05.1932 р., від раку шлунку.

Коломієць Лука Терент
ійович, 59 років, робітник,
29.03.1933 р., від паралічу
серця.
Колпакова Катерина Ми
хайлівна, 27 років, утриман"
ка, 23.01.1932 р., від угару.
Кондратенко Таїсія Ми
колаївна, 7 років, дитина,
03.08.1932 р., втопилася.
Кондратов Олексій Гри
горович,7 місяців, дитина,
10.08.1933 р., від розладу хар"
чування.
Конейчевін Федір Степа
нович, 58 років, утриманець,
13.07.1932 р., від хронічного
міокардиту.
Коняшкін Євген Степа
нович, 1 місяць, дитина,
25.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Коняшкін Трофим Івано
вич, 45 років, робітник,
10.05.1932 р., від запалення
легенів.
Копейченко Прокофій
Кузьмич, 39 років, робітник,
23.04.1933 р., від міокардиту.
Корелія [ім’я не вказа
но] [побатькові не вказа
но], 4,2 роки, дитина,
09.09.1933 р., від еклеменсії.
Корольов Олексій Мак
симович, 8 років, дитина,
24.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Корольов Микола Мак
симович, 6 років, дитина,
29.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Косеєв Гаврило Сидоро
вич, 81 рік, утриманець,
22.01.1932 р., від паралічу.
Кособрюков Олександр
[побатькові не вказано], 49
років, утриманець, 09.02.1933 р.,
від перитоніту.
Кочетков Адольф Олек
сандрович, 1 рік, дитина,
14.10.1933 р., від запалення
легенів.
Кочетков Михайло Васи
льович, 75 років, утриманець,
20.04.1932 р., від міокардиту.
Кошелєва Марія Іванів
на, 2 місяці, дитина,

16.04.1933 р., від розладу
шлунку.
Кошеліна Любов Федо
рівна, 3 місяці, дитина,
01.08.1933 р., від розладу хар"
чування.
Кощипіна Алла Михайл
івна, 1 місяць, дитина,
02.02.1933 р., від розладу хар"
чування.
Кравцов Ягор Ларионо
вич,
60 років, робітник,
30.04.1933 р., від хвороби.
Кравцов Ігор Ларіоно
вич, 53 роки, [соціальний стан
не вказано], 30.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кравцова Марія Іванівна,
50 років, домогосподарка,
07.08.1933 р., від серцевих
нападів.
Краєвенко Петро Петро
вич,
75 років, робітник
05.02.1933 р., від пороку сер"
ця.
Краєвенков Іван Івано
вич, 3 місяці, дитина,
10.08.1932 р., від дизентерії.
Крилов Григорій Степа
нович, 39 років, робітник,
11.06.1932 р., від струсу мозку.
Критка Катря Федорів
на, 4 місяці,
дитина,
19.04.1932 р., від дифтериту.
Кручина Дмитро Акимо
вич, 61
рік, робітник,
30.03.1933 р., від міокардиту.
Кузинцева Марія Іва
нівна, 4 місяці, дитина,
08.05.1932 р., від запалення
легенів.
Кузнецова Клавдія Мат
віївна, 3 місяці, дитина,
19.06.1932 р., від проносу.
Кузьменко Ольга Олек
сандрівна, 8 місяців, дитина,
01.07.1932 р., від проносу.
Кузьміна Євдокія Тимо
фіївна, 65 років, інвалід,
28.09.1933 р., від маразму.
Кулішов Іван Петрович,
1,6 роки, дитина, 02.02.1933 р.,
від запалення мозку.
Курдель Микита Івано
вич, 22 роки, робітник,
07.04.1933 р., нещасливий
випадок.
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Куценко Клавдія Ми
хайлівна, 4 місяці, дитина,
06.06.1932 р., від запалення
легенів.
Кучеренко Петро Охрі
мович, 6 років, дитина,
11.09.1932 р., від черевного
тифу.
Ланенко Марія Тимо
фіївна, 57 років, домогос"
подарка, 22.10.1933 р., від
загального виснаження
на грунті ракового захворю"
вання.
Лапа Володимир Васи
льович, 2 місяці, дитина,
17.03.1933 р., від розладу
харчування.
Лебедєв Андрій Ками
тович, 58 років, робітник,
05.05.1932 р., спотворений
потягом.
Левинін Борис Астро
вич, 12,2 років, дитина,
18.09.1933 р., від розладу
харчування.
Леонова Ліна Василів
на,
2,6 роки, дитина,
20.04.1932 р., від запален"
ня легенів.
Ликисієнко Микола Гав
рилович, 7 місяців, дитина,
24.06.1932 р., від проносу.
Лобзєв Іван Степано
вич,
1 рік, дитина,
25.08.1932 р., від проносу.
Ломакін Олександр
Матвійович, 17 років, утри"
манець, 20.08.1932 р., від
менінгіт.
Ломакін Василь Трохи
мович, 2 місяці, дитина,
06.04.1932 р., від запалення
легенів.
Ломакіна Олександра
Олександрівна, 26 років,
утриманка, 17.06.1932 р.,
від епилепсії.
Ломакін Андрій Дмит
рович, 3 тижні, дитина,
29.06.1932 р., від проносу.
Лопаткін Микола [по
батькові не вказано],
6 місяців, дитина,04.07.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Лошкіна Олександра
Антонівна, 1,3 роки, дити"
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на, 26.11.1933 р., від розла"
ду харчування.
Лугіна Клавдія Олексіїв
на, 1 рік, дитина,29.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Лукинов Омелян Григо
рович, 37 років, машиніст,
28.02.1932 р., від сухот.
Лупинов Володимир
Григорович, 73 років, утри"
манець, 04.10.1932 р., від
старості.
Лях Олена Марківна,
14 днів, дитина, 23.03.1932 р.,
від черевного тифу.
Лях Іван Григорович,
65 років, [соціальний стан не
вказано], 09.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Лях Людмила Іванів
на, 55 років, утриманка,
09.06.1932 р.,
після опе"
рації.
Лях Микола Леонідо
вич, 8 місяців, дитина,
25.08.1932 р., від проносу.
Лях Степан Іванович,
75 років, утриманець,
05.07.1933 р., від серцевого
болю.
Макаренко Надія Григо
рівна, 3 місяці, дитина,
18.02.1933 р., від розладу
харчування.
Малахов Віктор Омель
янович, 1,6 роки, дитина,
16.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мартинов Віктор Олек
сандрович, 4 місяці, дити"
на, 03.04.1932 р., від запа"
лення легенів.
Маруда Катерина Гри
горівна, 61 рік, утриманка,
08.12.1932 р., від запалення
мозку.
Марцинчик Софія Івані
вна, 41
рік, утриманка,
22.04.1933 р., від подріблен"
ня черепу.
Матвієнко Єфимія Мат
віївна, 89 років, [соціальний
стан не вказано],10.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Матвієнко Марія Панте
леївна, 2,5 роки, дитина,
14.05.1933 р., від шлункової

хвороби.
Матвієнко Юхимина
Іванівна, 90 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
10.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Мащовина Наталя Анд
ріївна, 70 років, інвалід,
14.12.1933 р., від маразму.
Мельников Микола Ва
сильович, 25 років, робіт"
ник, 21.11.1932 р., від сухот.
Мельникова Анастасія
Василівна, 72 роки, інвалід,
09.12.1933 р., від старості.
Мигальченко Семен
Максимович, 100 років, ут"
риманець, 28.12.1932 р., від
старості.
Минка Анатолій Саве
лійович, 9 місяців, дитина,
26.03.1932 р., від запалення
легенів.
Минякін Олександр
Германович, 2,4 роки, дити"
на, 28.12.1932 р., від запа"
лення легенів.
Мироненко Ніна Іванів
на,
7 місяців, дитина,
22.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Миронова Лідія Олек
сандрівна, 11 місяців, дити"
на, 27.07.1932 р., вбита
блискавкою.
Мірошниченко Іван
Єлизарович,
33 роки,
[соціальний стан не вказа"
но], 06.05.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Мірошниченко
Іван
Павлович, 3 роки, дитина,
23.10.1932 р., від дитячої
хвороби.
Митрофанова Олена
[побатькові не вказано],
45 років, [соціальний стан
не вказано], 12.06.1933 р.,
від слабкості організму.
Михайличенко Григорій
Захарович, 64 роки, член
колгоспу, 18.11 1932 р.,
від старості.
Мишнуга Антоніна [по
батькові не вказано], 6
місяців, дитина, 27.07.1933 р.,
слабка від народження.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Моган Микола Микола
йович, 1,1 роки, дитина,
14.11.1932 р., від запалення
мозкової оболонки.
Модщенко Григорій Пав
лович,
31 рік, робітник,
07.06.1932 р., від ексудатив"
ного плевриту.
Мокрий Олександр Тихо
нович, 1 рік, дитина,
07.06.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Мокрий Кузьма Єфремо
вич,
33 роки, робітник,
04.11.1933 р., від запалення
легенів.
Мокрий Семен Семено
вич, 89 років, інвалід,
18.04.1933 р., від маразму.
Мокрий Семен Семено
вич, 82 роки, утриманець,
13.04.1933 р., від старості.
Мороз Матвій Андрійо
вич, 63
роки, інвалід,
04.09.1933 р., від пороку сер"
ця.
Морозова Ганна Василів
на, 68 років, утриманка,
05.11.1932 р., від паралічу
серця.
Московченко Прасков’я
Григорівна, 40 років, утри"
манка, 29.03.1932 р., від ту"
беркульозу кишечника.
Московченко Уляна Івані
вна, 65 років, утриманка,
25.01.1933 р., від сухот.
Мощенко Михайло Іва
нович, 80 років, робітник,
02.12.1932 р., від раку.
Мухін Анатолій Михай
лович, 1,5 роки, дитина,
16.06.1933 р., від кашлюка.
Некрасова Ганна Мико
лаївна, 10 місяців, дитина,
29.04.1933 р., від запалення
легенів.
Некритка Оксана Архи
півна, 49 років, [соціальний
стан не вказано], [дату смерті
не вказано], [причину смерті
не вказано].
Нетрагова
Людмила
Кузьмівна, 3 дні, дитина,
03.12.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Нетудоскосевич Іван

Гнатович, 57 років, утрима"
нець, 02.03.1933 р., від пара"
лічу.
Нікітін Іван Іванович,
4 місяці, дитина, 12.01.1932 р.,
слабкий від народження.
Нікуліна Олександра
Матвіївна, 5 місяців, дитина,
26.06.1932 р., від проносу.
Новіков Григорій Петро
вич, 79 років, утриманець,
07.04.1932 р., від виразкового
коліту.
Новікова Катерина Васи
лівна, 2 місяці, дитина,
03.05.1932 р., від запалення
легенів.
Оверченко Петро Пили
пович, 4 роки, дитина,
25.05.1933 р., від проносу.
Овечкіна Дар’я Олексії
на, 83 роки, пенсіонерка,
28.02.1932 р., від старості.
Овчарова Ксенія Іванів
на, 53 роки, утриманка,
07.07.1933 р., від серцевої
слабкості.
Озеров Яків Іванович, 67
років, інвалід, 04.10.1933 р.,
від серцевої слабкості.
Озерова Ірина Юхимів
на, 55 років, утриманка,
17.03.1933 р., від раку шлун"
ку.
Озирянський Павло Ми
колайович, 9 місяців, дитина,
07.12.1932 р., від запалення
легенів.
Олейникова Євдокія Тро
фимівна, 50 років, утриманка,
02.10.1933 р., від серцевої
слабкості.
Олейников Микола Пав
лович, 1,3 роки, дитина,
13.07.1932 р., від розладу
харчування.
Омельченко Іван Івано
вич, 78 років, [соціальний стан
не вказано], 21.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Омельченко Марія [по
батькові не вказано], 1
місяць, дитина, 25.08.1933 р.,
від розладу харчування.
Омельченко
Микола
Олександрович, 8 місяців,
дитина, 02.06.1932 р., від

інтоксикації.
Омельченко Павло Ми
колайович, 3 роки, дитина,
30.12.1931 р., від запалення
легенів.
Омельченко Родіон Тара
сович, 39 років, робітник,
04.12.1932 р., від пороку серця.
Опіхайленко Василь Іва
нович, 6 місяців, дитина,
07.06.1932 р., від черевного
тифу.
Оршина Варвара Тимо
фіївна, 21 рік, утриманка,
29.08.1932 р., від малярії.
Осопор Ганна Павлів
на, 5 6 р о к і в , у т р и м а н к а ,
21.02.1933 р., від декомпен"
сації серцевої діяльності.
Остапенко Григорій Яко
вич, 50 років, робітник,
21.04.1933 р., від міокардиту.
Островський Олександр
Васильович, 20 років, робіт"
ник, 22.02.1932 р., від тифу.
Офленко Петро Мико
лайович, 1,2 роки, дитина,
23.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Охрименко Любов Васи
лівна, [вік не вказано], утри"
манка, 16.03.1932 р., від ди"
зентерії.
Павленко Олександр Іва
нович,1,8 роки, дитина,
04.09.1932 р., від дизентерія.
Павленко Єфимія Юхи
мівна, 69 років, утриманка,
30.05.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Павленко Марія Яківна,
39 років, домогсподарка,
04.09.1932 р., від дизентерії.
Павленко
Михайло
Олексійович, 9 місяців, дити"
на, 13.04.1932 р., від запа"
лення легенів.
Павленко Надія Іванівна,
1,6 роки, дитина, 08.09.1932 р.,
від запалення легенів.
Павловська Валентина
Григорівна, 3 дні, дитина,
25.05.1932 р., від слабкості.
Пакелова Катерина Іва
нівна, 1 місяць, дитина,
09.07.1933 р., від розладу
харчування.
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Палій Раїса Семенів
на, 1,2 роки, дитина,
24.06.1932 р., від запален"
ня легенів.
Панков Семен Івано
вич, 25 років, робітник,
28.05.1932 р., від запален"
ня легенів.
Панова Марія Іллівна,
64 роки, [соціальний стан не
вказано], 22.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Пащенко Федір Івано
вич, 85 років, утриманець,
03.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Перепелиця Олексій
Трохимович,
5
дитина, 01.10.1932 р., від
дизентерії.
Петренко Ніна Трофимів
на, 1,3 роки, дитина,
22.09.1932 р., від диспепсії.
Петунін Федір Дмиро
вич, 50 років, [соціальний
стан не вказано], 25.06.1933
р., від раку шлунка.
Пилипенко Володимир
Семенович,
4 місяці
дитина, 01.05.1932 р., від
запалення легенів.
Пильщикова Пелагея
Андріївна, 53 роки, [соціаль"
ний стан
не вказано],
28.08.1933 р., від маразму.
Пиньков [ім’я не вказа
но] [побатькові не вказа
но], 68 років, інвалід,
14.09.1933 р., від маразму.
Плахотниченко Семен
Євстратович, 32 роки,
робітник, 09.04.1933 р.,
від міокардиту, запалення
легенів.
Плохайниченко Петро
Семенович,
4 місяці,
дитина, 01.05.1932 р., від
запалення легенів.
Плущенко Микита Аза
рович, 48 років, робітник,
06.07.1933 р., від захворю"
вання легенів.
Плющенко Аврам Йо
сипович, 63 роки, [соціаль"
ний стан не вказано],
30.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
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Підгорна Арина Іванів
на, 43 роки, утриманка,
25.10.1932 р., від маточного
крововиливу.
Підгорний Кирило Гри
горович, 60 років, утрима"
нець, 06.10.1932 р., від ди"
зентерії.
Підгорний Ілля Сергійо
вич,
21 рік, робітник,
26.12.1932 р., від сухот.
Підгорний Тарас Іларіо
нович, 43 роки, робітник,
22.12.1932 р., від поранення.
Пономаренко Іван Іва
нович, [вік не вказано],
утриманець, 19.03.1933 р.,
від розладу харчування.
Попов Володимир Ва
сильович, 10 років, дитина,
13.10.1932 р., від менінгіту.
Попова Катерина [по
батькові не вказано], 60
років,
утриманка,
09.09.1933 р. від паралічу.
Проскуленко Раїса Лог
винівна, 1 рік, дитина,
01.08.1932 р., від кору.
Прядко Олексій Васи
льович, 17 років, електрик,
10.05.1932 р., від струсу моз"
ку.
Пушкарьов Костянтин
Никифорович, 27 років,
[соціальний стан не вказа"
но], 05.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Родіонов Семен Івано
вич, 65 років, інвалід,
16.10.1933 р., від раку шлун"
ка.
Ратченко Микола Фе
дорович, 4 роки, дитина,
24.09.1932 р., від запален"
ня шлунка.
Раюшкін Віктор Гнато
вич,
2
роки, дитина,
09.10.1933 р., від проносу.
Рибалка Олександр На
зарович, 1,7 роки, дитина,
27.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Роженко Клавдія Ми
хайлівна, 18 років, робітни"
ця, 02.12.1932 р., від черев"
ного тифу.
Роженко Раїса Іванівна,

4 роки, дитина, 05.07.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Роженко Альбіна Івані
вна, 6 років, дитина,
05.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Рожко [ім’я та побать
кові не вказано], 23 роки,
робітник, 21.02.1933 р.,
від сухот.
Рожко Григорій Петро
вич, 28 років, міліціонер,
09.01.1932 р., перерізаний
потягом.
Рожкова Марія Іванів
на, 7 років, дитина,
06.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Розинков Митрофан
Павлович, 18 років, утрима"
нець, 30.07.1932 р., від по"
року серця.
Рубанова Тамара Івані
вна, 1,1 роки, дитина,
12.06.1933 р., від кашлюка.
Руденко Марія Семені
вна, 67 років, утриманка,
07.04.1932 р., від запалення
мозгу.
Рудова Катерина Анд
ріївна, 18 років, робітниця,
05.09.1932 р., від травми че"
репу.
Рушина Василь Ілліч, 46
років, робітник, 04.09.1932 р.,
від психозу.
Савицький Кирило Ме
фодійович, 1 роки, дитина,
12.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Савченко Олександр
[побатькові не вказа
но], 26 років, робітник,
25.10.1933 р., від сухот.
Саголенко Ксинья Пан
телеївна, 87 років, утри"
манка, 23.01.1932 р., від па"
ралічу.
Саєнко
Матрена
[побатькові не вказа
но], 45 років, утриман"
ка, 18.06.1933 р., від висна"
ження.
Саломатіна Марія Ме
фодіївна, [вік не вказано],
утриманка, 30.11.1932 р.,
[причину смерті не вказано].

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Самарська Федора Іванів
на, 72 роки, [соціальний стан
не вказано], 07.06.1933 р., від
стірості і застуди.
Самарська Марія [по
батькові не вказано], 72 роки,
утриманка, 07.07.1933 р., від
застуди.
Самарський Захар Мак
симович, 85 років, утрима"
нець, 24.07.1932 р., від ста"
рості.
Самарський Максим
Опанасович, 74 роки, робіт"
ник, 03.05.1933 р., від загаль"
ного виснаження.
Самарський Михайло
Федорович, 12 років, дитина,
18.08.1933 р., від проносу.
Самбург Семен Васильо
вич, 37 років, інвалід,
07.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Самбуров Павло Проко
фійович, 14 днів, дитина,
01.03.1932 р., від запалення
легенів.
Саморський Іван Заха
рович, 45 років, член колгос"
пу, 24.06.1932 р. вбитий блис"
кавкою.
Свистунов Максим Пет
рович, 78 років, [соціальний
стан не вказано], 07.05.1933 р.
[причину смерті не вказано].
Сєвер Галина Іванівна,
1,6
роки,
дитина,
25.07.1932 р., від дизентерії.
Сєдих Валентин Мико
лайович, 8 місяців, дитина,
27.06.1932 р., від проносу.
Сезонов Олександр Ми
китович, 1,4 роки, дитина,
10.08.1932 р., від проносу.
Селіванов Микола Олек
сандрович, 2,6 роки, дитина,
25.03.1932 р., від запалення
легенів.
Селіванова Валентина
Іванівна, 7 років, дитина
05.07.1933 р., втопилася.
Семенченко Марія Усти
мівна, 63 роки, [соціальний
стан не вказано], 14.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Семешко Алла Григорів
на, 7,2 роки, дитина,

18.02.1933 р., від запалення
легенів.
Семибратов Андрій Ілліч,
21 рік, робітник, 19.04.1932 р.,
від черевного тифу.
Сербина Ніна Андріївна,
6 років, дитина, 21.04.1932 р.,
від запалення легенів.
Сергіїв Микола Олексан
дрович, 1,4 роки, дитина,
06.09.1932 р., від розладу хар"
чування.
Сердюк Валентина Яків
на, 1 рік, дитина, 21.09.1932 р.,
від проносу.
Сердюкова Любов Івані
вна, 2,1
роки, дитина,
12.12.1933 р., від угару.
Сєриков Микола Григо
рович, 2,5 роки, дитина,
26.01.1933 р., від дифтерії.
Сєринов Антоній Макси
мович, 1,2 роки, дитина,
26.01.1933 р., від запалення
легенів.
Сидоркіна Агафія Савел
іївна, 50 років, утриманка,
21.03.1932 р., від паралічу
серця.
Сизоненко Володимир
Андрійович, 1,5 роки, дитина
01.12.1933 р., від розладу хар"
чування.
Сизоненко Іван Іванович,
3 роки, [соціальний стан не
вказано], 21.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Сизоненко Лідія Іванівна,
1 роки, [соціальний стан не
вказано], 24.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Силиванова Акулина Гри
горівна, 95 років, [соціальний
стан не вказано], 25.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Симененко Олександра
Захарівна, 18 років, службо"
вець, 30.10.1933 р., від тифу.
Симико Іван Германович,
26 років, робітник, 20.03.1932 р.,
від сухот.
Синешко Віктор Григоро
вич, 6 місяців, дитина,
23.12.1932 р., від сухот.
Силиванова Любов Іванів
на, 8 років, дитина, 05.07.1933 р.,
втопилася.

Скасирський Андрій Іва
нович, 48 років, [соціальний
стан не вказано], 22.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Скворцов Володимир
Ілліч, 1 рік, дитина, 30.09.1932 р.,
від дизентерії.
Склярова Ганна Яківна,
90 років, [соціальний стан не
вказано], 18.05.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Скребнєв Олександр
Степанович, [вік не вказано],
утриманець, 17.12.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Скубченко Іван Пилипо
вич, 70 років, [соціальний стан
не вказано], 03.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Скиба Юрій Іванович,
3 місяці, дитина, 12.04.1933 р.,
від розладу харчування.
Слюсаренко Раїса Ми
хайлівна, 5 років, дитина,
15.09.1933 р., від сухот.
Смирнова Євдокія Олек
сіївна, 68 років, [соціальний
стан не вказано], 15.06.1933 р.,
від паралічу.
Смирнов Семен Микито
вич, 80 років, утриманець,
18.05.1932 р., від паралічу.
Смирнова Алла Максим
івна, 80 років, утриманка,
16.09.1933 р., від паралічу.
Смирнова Анастасія Ми
хайлівна, 22 роки, робітниця,
10.07.1933 р., від внутрішньої
хвороби.
Смирнова Параска Дмит
рівна, 23 роки, утриманка,
13.02.1933 р., від черевного
тифу.
Смирнова Варвара Сте
панівна, 3 місяці, дитина,
30.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Снопко Василь Серафи
мович, 1,7 роки, дитина,
21.07.1932 р., від проносу.
Снопко Михайло Гнато
вич, 27 років, [соціальний
стан не вказано], 15.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Снопко Тарас Гнатович,
33
роки,
робітник,
27.02.1933 р., від серцевої
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слабкості.
Соболєва Марія Ва
силівна, 35 років, служ"
бовець, 13.08.1932 р., від
сухот.
Соколов Василь Де
м’янович, 1 місяць, ди"
тина, 13.10.1932 р., слаб"
кий від народження.
Соловйов Василь Ан
дрійович, 26 років, утри"
манець, 03.09.1932 р., від
склерозу мозку.
Солойчук Василь Ки
рилович, 2 місяці, дити"
на, 04.07.1932 р., від про"
носу.
Солойчук Федір Ки
рилович, 2 місяці, дити"
на, 04.07.1932 р., від про"
носу.
Сопра Віталій Олек
сійович, 17 років, утри"
манець, 28.08.1932 р., від
дизентерії.
Соснов Георгій Пор
фирійович, 52 роки,
фельдшер, 07.01.1932 р.,
повісився.
Степанов Михайло
Борисович, 92 роки, ут"
риманець, 18.03.1932 р.,
від старості.
Степанов Тимофій
Тимофійович, 57 років,
охоронець, 19.04.1933 р.,
від сухот, міокардиту.
Степанов Федір Пет
рович, 1 місяць, дитина,
01.02.1933 р., від запа"
лення легенів.
Степченко Григорій
Іванович, 7 місяців, дити"
на, 22.05.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Стеценко Варвара
Пилипівна, 62 роки, ут"
риманка, 09.03.1933 р.,
від висипного тифу.
Стрегунова Євдокія
Прохорівна, 75 років, ут"
риманка, 23.04.1933 р.,
від пороку серця.
Стрепетков Олексій
Семенович, 77 років,
інвалід,
16.04.1933
р., від міокардиту.
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Стройний Василь Тимо
фійович, 33 роки, інвалід,
18.03.1933 р., від сухот.
Суханов Леонід Мико
лайович, 4 місяці, дитина,
30.07.1932 р., від дизентерії.
Сущенко Сергій Гаврило
вич, 86 років, утриманець,
06.09.1933 р., від пороку сер"
ця.
Сичов Василь Федоро
вич, 3 тижні, дитина,
15.03.1932 р., від запалення
легенів.
Таланай Лідія Петрівна,
5 місяців, дитина, 30.06.1932 р.,
від проносу.
Тальнисяний Антон Йо
сипович,70 років, інвалід,
24.11.1933 р., від пороку сер"
ця.
Тарасов Микола Кузь
мич, 5 місяців, дитина,
11.02.1933 р., від еплемісії.
Тельников Андрій Тихо
нович, 66 років, охоронець,
20.07.1933 р., від старості.
Тимофеєв Володимир
Федорович, 6 років, дитина,
04.08.1932 р., перерізаний
поїздом.
Тимофеєнко Марія Анд
ріївна, 2 роки, дитина,
02.12.1933 р., від запалення
легенів.
Тимошенко Валентина
Пилипівна, 1,2 роки, дитина,
04.09.1932 р., від рахіту, сухот.
Тимченко Надія Гаврилів
на, 11 місяців,
дитина,
18.06.1933 р., від запалення
легенів.
Тимченко Микола Гав
рилович, 3 роки, дитина
21.03.1933 р., від черевного
тифу.
Тислицький Купріян Пав
лович, 57 років, [соціальний
стан не вказано], 17.06.1933 р.,
від запалення нервової систе"
ми.
Тищенко Яків [побать
кові не вказано], 85 років,
інвалід, 14.09.1933 р., від
маразму.
Ткачева Ганна Федорів
на, 15 днів,
дитина,

25.01.1932 р., від проносу.
Ткаченко Віра Петрівна,
45 років, домогосподарка,
16.12.1933 р., від запалення
легенів.
Ткаченко Євдокія Іванів
на, 60 років, [соціальний стан
не вказано], 30.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Ткаченко Костянтин Гри
горович, 23 роки, робітник,
14.04.1933 р., від міокардиту.
Ткаченко Лідія Прохо
рівна, 1,5 роки, дитина,
15.09.1933 р., від запалення
легенів.
Ткаченко Надія Василів
на, 11 місяців, дитина,
29.09.1932 р., від проносу.
Ткаченко Прокіп Лукич,
35 років, [соціальний стан не
вказано], 05.06.1933 р., від
паралічу серця.
Токарев Костянтин Анд
рійович, 1,8 роки, дитина,
01.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Токунов Іван Наумович,
10 років, дитина, 25.07.1932 р.,
від дизентерії.
Толбанов Леонід Ники
форович, 58 років, утрима"
нець, 25.05.1932 р., від запа"
лення мозку.
Толошук Микола Олек
сандрович, 9 місяців, дити"
на, 07.08.1932 р., від проносу.
Томена Людмила Дмит
рівна, 7 місяців, дитина,
07.10.1933 р., від проносу.
Торн Григорій Івано
вич, 37 років, робітник,
17.04.1933 р., від шлункової
хвороби
Трофименко Олександр
Олексійович, 1 місяць,
дитина, 20.10.1932 р., від роз"
ладу харчування.
Тульцев Віктор Семено
вич, 57 років, інвалід,
18.04.1932 р., від міокардиту.
Турзаєв Іван Юхимо
вич,
7 років, дитина,
07.04.1932 р., від запалення
легенів.
Тюканов Іван Григоро
вич, 4 дні,
дитина,
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30.11.1932 р., несвоєчасно
народжений.
Удовиченко Марія Дани
лівна, 80 років, утриманка,
06.03.1932 р., від старості.
Удовиченко Тамара Ми
колаївна, 15 місяців, дитина,
19.10.1932 р., від запалення
легенів.
Улиницький Михайло
Максимович, 13 місяців,
дитина, 23.07.1932 р., від ди"
зентерії.
Федотова Парасковія
Михайлівна, 54 роки, [со"
ціальний стан не вказано],
24.04.1933 р, [причину смерті
не вказано].
Фейнеко Володимир
Петрович, 1,4 роки, дитина,
13.09.1933 р., від дизентерії.
Фельфейс Ілля Санато
нович, 63 роки, робітник,
15.01.1933 р., від старості.
Фесенко Анастасія Сте
панівна, 5 місяців, дитина,
14.04.1932 р., від сухот.
Фінгер Олена Миколаїв
на, 35 років, утриманка,
14.03.1933 р., від сухот.
Фішер Ольга Карлівна,
6 місяців, дитина, 30.07.1932 р.,
від дизентерії.
Фомкін Павло Тимофій
ович, 28 років, робітник,
13.03.1933 р., від пороку сер"
ця.
Харченко Тетяна Луків
на, 9 місяців, дитина,
12.11.1932 р., від розладу
харчування.
Харьківська Надія Степа
нівна, 10 місяців, дитина,
25.06.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Ходуно Георгій Іванович,
1,2 роки, дитина, 24.06.1933 р.,
від запалення легенів.
Хорошкова Зоя Павлів
на, 1,9 роки, дитина,
31.07.1933 р., від запалення
легенів.
Хохлов Микола Павло
вич, 61 рік, [соціальний стан
не вказано], 27.06.1933 р.,
від запалення легенів
Храповицька Валентина

Федорівна, 1,8 роки, дитина,
17.05.1932 р., від кору.
Хрименко Марія Павлів
на, 32 роки, утриманка,
21.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Циплаков Ілля Степано
вич, 65 років, робітник,
26.10.1932 р., від виснаження,
серцевої слабкості.
Чаленко Олексій Дмит
рович, 19 років, [соціальний
стан не вказано], 09.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Часлакова Раїса Петрів
на, 14 місяців, дитина,
12.07.1932 р., від запалення
легенів.
Чекменєв Іван Антоно
вич, 66 років, робітник,
13.03.1933 р., від раку печін"
ки.
Чемишова Лідія Анато
ліївна, 9 місяців, дитина,
06.07.1932 р., від проносу.
Чередниченко Олексій
Кирилович, 29 років, робіт"
ник
13.04.1932 р., від
апендициту.
Черкасов Микола [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина, 09.05.1933
р.,
[причину смерті не
вказано].
Чернишова Марія Мит
рофанівна, 50 років, утриман"
ка, 10.01.1933 р., від запа"
лення мозку.
Чернишова Ніна Павлів
на,
9 місяців, дитина,
03.06.1932 р., від хвороби гор"
тані.
Четверін Олександр Па
хомович, 1,2 роки, дитина
19.10.1932 р., від кору.
Чобочаєв Микола Олек
сандрович, 4 місяці, дитина,
06.05.1932 р., від розладу хар"
чування.
Чорнявський Олександр
Захарович, 3 місяці, дитина,
22.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Чучалов Іван Давидо
вич, 21 рік, [соціальний стан
не вказано], 19.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].

Шажсултан Галей Сул
танович, 38 років, інвалід,
23.03.1932 р., від сухот.
Шалкіна Олена Іванів
на,
72 роки, утриманка,
14.11.1932 р., від запалення
серця.
Шаповалов Павло Олек
сійович, 45 років, робітник,
08.04.1933 р., від запалення
легенів.
Шарикова Наталка Анто
нівна, 21 рік, утриманка,
06.08.1932 р., від правця.
Шевлакова Єлизавета
Олександрівна, 1,6 роки,
дитина, 14.06.1932 р., від про"
носу.
Шереметьєв Іван Павло
вич, 75 років, робітник,
16.11.1932 р., від серцевої
слабкості.
Шереметьєва Марія Ва
силівна, 70 років, [соціальний
стан не вказано], 20.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Шестак Ксинофон Мит
рофанович, 60 років, робіт"
ник, 18.11.1932 р., від серце"
вої слабкості.
Шинкаренко Іван Васи
льович, 24 роки, робітник,
22.03.1932 р., від запалення
легенів.
Шишалович Олександр
Григорович, 39 років, робіт"
ник, 15.07.1932 р., від сухот.
Шлинк Катря Абрамів
на, 60 років, утриманка,
14.08.1932 р., від гострого
ентероколіту.
Шмарков Володимир
Федорович, 3 місяці, дитина,
06.08.1933 р., від опіку.
Шматько Іван Петрович,
53 роки, [соціальний стан не
вказано], 15.06.1933 р.,
захворювання нирок.
Штом Алла Михайлів
на,
2 місяці, дитина,
06.02.1932 р., від кашлюка.
Штром Андрій Генрихо
вич, 80 років, утриманець,
27.01.1932 р., від виснажен"
ня.
Шубіна Марія Семенів
на, 88 років, [соціальний стан
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не вказано], 13.06.1933 р., від
старості.
Шульга Савелій Андрійо
вич, 62 роки, охоронець
16.03.1933 р., від пороку
серця.
Шумаєв Олексій Сер
гійович, 7 місяців, дитина,
12.01.1933 р., від еклепитисту.
Шумидуб Трохим Фе
дорович, 40 років, [соціаль"
ний стан не вказано],
20.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Щербина Микола Пет
рович, 25 років, робітник,
14.12.1932 р., від захворю"
вання легенів.

Щеголько Ольга Іван
івна, 3 дні, дитина,
16.04.1932 р., несвоєчасно
народжена.
Щербаков Іван Пили
пович, 1 рік, дитина,
07.02.1933 р., від порізу гор"
тані.
Щербакова Єлизавета
Іванівна, 4 місяці, дитина,
18.06.1933 р., від дитяча хво"
роба.
Юркін Микита Іванович,
4
місяці,
дитина,
27.01.1933 р., від запалення
легенів.
Ябиновський Василь
Олександрович, 26 років,

робітник, 17.07.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Яблоневич Павло Іва
нович, 1,6 роки, дитина,
09.09.1932 р., від дизен"
терії.
Яблоновська Марія Ми
хайлівна, 32 роки, утриман"
ка, 18.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Явдовга Людмила Сте
панівна, 1 рік, дитина,
30.08.1932 р., від проносу.
Яворський Володи
мир Степанович, 1 рік,
дитина,
26.08.1932
р., від проносу.

ЄлизаветоМиколаївська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 19)
Артеменко Іван Олек
сандрович, 74 роки, робіт"
ник, 12.03.1933 р., від ста"
рості.
Білоус Тихон Трофимо
вич, 71 рік, робітник,
23.03.1933 р., від старості.
Біликова Катерина Які
вна, 67 років, утриманка,
23.08. 1933 р., від захворю"
вання шлунку.
Бондаренко Давид Ха
ритонович, 58 років, робіт"
ник, 29.05.1933 р., від ста"
рості.
Бондаренко Дмитро
Васильович, 64 роки, робі"
тник, 26.02.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Бондаренко Яків Дмит
рович, 24 роки, робітник,
12.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бруст Станіслав Павло
вич, 4 роки, дитина,
24.11.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Василина Андрій Федо
рович, 9 років, дитина,
23.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
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Василина Петро Дани
лович, [вік не вказано],
утриманець, 19.10.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Василина Яків Івано
вич, 68 років, колгоспник,
21.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Василянський Іван Гурій
ович, 16 років, учень,
09.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Володін Іван Петрович,
[вік не вказано], член артелі,
23.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ганненко Марфа Степа
нівна, 40 років, колгоспни"
ця, 16.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гармаш Олексій Івано
вич, 58 років, робітник,
12.06.1933 р., від висипно"
го тифу.
Гончаренко Іван Хари
тонович, 14 днів, дитина,
15.10.1933 р., від дерексії.
Дейнеко Василь Івано
вич, 1,2 роки, дитина,
29.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].

Єрмоленко Петро Іва
нович, 71 рік, одноосібник,
21.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Журба Явдоха Демиді
вна, 10 років, дитина
22.05.1933
від висна"
ження
Журбенко Дарина Іванів
на, 44 роки, член артелі,
23.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Журова Устина Данилів
на, 25 років, член артелі,
19.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Зосименко Тимофій
Антонович, 80 років, робіт"
ник, 14.02.1933 р., від ста"
рості.
Каряхно Григорій Івано
вич, 6 років, дитина,
20.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Каряхно Степан Івано
вич, 8 років, дитина,
20.05.1933 р., від виснаження.
Кліщов Віктор Івано
вич, 43 роки, робітник,
16.05.1933 р., від виснажен"
ня.
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Козлова Ніна Сидорів
на, 2 місяці, дитина,
14.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Колесникова Параска
Іванівна, 49 років, утриманка,
29.05.1933 р., від виснаження
Кривуленко Григорій Ва
сильович, 20 років, робітник,
05.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кривуленко Гнат Васи
льович, 20 років, безробітній,
25.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кузнєцова Ніна Митро
фанівна, 22 роки, робітниця,
19.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Курдюков Гаврило Мак
симович, 76 років, без"
робітній, 19.03.1933 р., від
старості.
Кущ Кузьма Васильо
вич, 44 роки, робітник,
26.02.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Латонов Іван Андрійо
вич, 66 років, робітник,
29.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ліга Іларіон Кузьмич,
57 років, робітник, 07.06.1933 р.,
від виснаження.
Литвинов Юрій Дмитро
вич, 37 років, робітник,
18.02.1933 р., від застуди.
Малажайка Іван Мой
сейович, 62 роки, член артелі,
30.03.1933 р., від поранення.
Малажієв Василь Яко
вич, 1 місяць, дитина,
03.02.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Малажія Іван Мойсейо
вич, 67 років, робітник,
05.01.1933 р., від старості.
Малахатка Феодосія Фе
дотівна, 48 років, робітниця,
12.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Медяник Володимир
Олексійович, 5 місяців, дити"
на, 07.03.1933 р., від висна"
ження.
Медяник
Олександр
Олексійович, 1 рік, дитина,

22.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Медяник Олексій Васи
льович, 49 років, робітник,
13.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Медяник Ольга Касіянів
на,
2 роки, дитина,
06.12.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мижайська Ніна Сергіїв
на, 6 місяців, дитина,
04.12.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мороз Леонтій Панте
лейович, 66 років, член ар"
телі, 31.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Осипенко Андрій Радио
нович, 63 роки, робітник,
07.03.1933 р., від старості.
Підлесний Іван Федото
вич, 59 років, безробітній,
27.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Проскуренко Іван Анд
рійович, 44 роки, робітник
19.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пушкар Семен Миколай
ович, 64 роки, член артелі,
30.11.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пушкар Василь Никифо
рович, 6 місяців, дитина,
05.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ревенко Леонід Василь
ович, 5 років, дитина,
22.11.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Рєзнік Петро Федоро
вич, 56 років, робітник,
24.11.1933 р., від виснаження.
Рєзнік Василь Петрович,
13 років, дитина, 21.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Руденко Анастасія [по
батькові не вказано], 65 років,
колгоспниця, 21.05.1933 р.,
порубано.
Руденко Вакула Гаври
лович, 35 років, утриманець,
22.11.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Руденко Іван Миколайо
вич, 76 років, член артелі,

31.03.1933 р., від старості.
Руденко Іван Степано
вич, 73 роки, колгоспник,
21.05.1933 р., порубано.
Руденко Надія Андріїв
на, 78 років, утриманка,
16.12.1933 р., від старості.
Руденко Наталя Григо
рівна, 12 днів, дитина,
29.08.1933 р., від паралічу.
Сагаєнко Марія Федорі
вна, 48 років, колгоспниця,
13.02.1933 р., висипний тиф.
Склярова Надія Петрів
на, 80 років, утриманка,
02.04.1933 р., від старості.
Склярова Тетяна Григо
рівна, 1 рік, дитина,
14.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Скубченко Андрій Васи
льович, 62 роки, робітник
21.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Скубченко Ганна Андрії
вна, 42 роки, колгоспниця,
29.05.1933 р., від виснаження.
Скубченко Ілля Олексі
йович, 7 років, дитина,
12.06.1933 р., від виснаження.
Скубченко Раїса Пили
півна, 3 місяці, дитина,
25.07.1933 р., від дизентерії.
Скубченко Яків Олексій
ович, 5 місяців, дитина,
19.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Соловей Абрам Євтеє
вич, 28 років, робітник,
14.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Соловей Вакула Петро
вич, 35 років, колгоспник,
12.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Соловей Тимофій Ваку
лович, 6 років, дитина,
29.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Сошенко Любов Макси
мівна, 4
роки, дитина,
25.05.1933 р., від виснаження.
Сошенко Максим Ми
хайлович, 48 років, член ар"
телі, 10.04.1933 р., [причину
смерті не вказано]
Сошенко Параска Мак
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симівна, 64 роки, утриман"
ка, 18.03.1933 р., від ста"
рості.
Степанов Порфирій
Дмитрович, 24 роки,
робітник, 21.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Стрельченко Марія Ми
китівна, 5 років, дитина,
16.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Сичовий Юхим Панфи
лович, 46 років, член артелі
19.02.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Таранущенко Василь
Йосипович, 10 років, дити"
на, 12.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Тараченко Соломія Ле
онідівна, 63 роки, утриман"
ка, 07.06.1933 р., від ста"
рості.
Ткаченко Зинаїда Васи
лівна, 48 років, колгоспни"
ця, 06.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Тонєв Олексій Івано
вич, 55 років, робітник,
29.03.1933 р., вбитий зло"
чинцями.
Трегубенкова Надія Іва
нівна, 15 років, робітник,
31.03.1933 р., повісив бать"
ко.

Фурса Іван Павлович, 65
років, робітник, 15.02.1933 р.,
від старості.
Фурсов Микола Івано
вич, 30 років, робітник,
05.02.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ходун Олексій Єпифа
нович, 43 роки, член артелі,
31.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ходун Андрій Василь
ович, 75 років, робітник,
04.03.1933 р., від старості.
Ходун Феоктист Івано
вич, 48 років, колгоспник,
25.02.1933 р., від хвороби.
Четверик Валентина
Макарівна, 48 років, колгос"
пниця, 10.06.1933 р., від вис"
наження.
Четверик Іван Лазаре
вич, 20 років, член артелі,
03.08.1933 р., від запалення
легенів.
Четверик Іван Мико
лайович, 58 років, колгосп"
ник, 24.05.1933 р., від висип"
ного тифу.
Четверик Іван Федоро
вич, 4 роки, дитина,
22.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Четверик Іван Тимо
фійович, 64 роки, член ар"

телі, 18.03.1933 р., від ста"
рості.
Шаповалов Георгій Іва
нович, 6 місяців, дитина,
11.01.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Шаповалов Федір Анто
нович, 58 років, утриманка,
02.06.1933 р., від паралічу.
Шаповалов Яків Ісайо
вич, 63 роки, робітник,
07.06.1933 р., від старості.
Шаповалова Лук'яна
[побатькові не вказа
но], 63 роки, робітник,
02.06.1933 р. від старості.
Шедько Феодосій Мит
рофанович, 34 роки, робіт"
ник, 20.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Щербина Олександр
Григорович, 4 роки, дитина,
05.04.1033 р., [причину
смерті не вказано].
Щербина Василіса Се
менівна, 26 років, колгосп"
ниця, 07.06.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Щербина Іван Петро
вич, 45 років, робітник,
14.09.1933 р., справка № 624.
Щербина
Палашка
Дмитрівна, 72 роки, безро"
бітня, 06.03.1933 р., від ста"
рості.

КарповоНадеждинська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 17)
Балабаєва Ніна Петрів
на,
1,4 роки, дитина,
27.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Балабаєва
Павла
Єфремівна, 67 років, робі"
тниця, 21.03.1933 р., [при"
чину смерті не вказано].
Бєлосенко Юхимія Ми
китівна, 49 років, робітниця,
26.01.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Богданов Юхим Олек
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сійович, 63 роки, робітник,
14.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Бурлачка Іван Гнатович,
5 років, дитина, 06.09.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Гнилицький Олександр
Дмитрович, 9
років,
дитина, 13.11.1933 р., від
тифу.
Григор’єв Федір Григо
рович, 67 років, робітник,

17.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гулаєва Аксенія Тимо
фіївна, 87 років, жебрачка,
05.02.1933 р., замерзла.
Єрмакова Анастасія
Іванівна, 1,3 роки, дитина,
24.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Єрофеєв Йосип Таде
йович, 56 років, робітник,
08.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Єрофеєв Тадей Васильо
вич, 83 роки, робітник,
25.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Єрофеєва Антоніна Ми
хайлівна, 69 років, утриман"
ка, 26.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ісаєв Микола Прокопо
вич, 9 років, дитина,
26.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ісаєв Федір Прокопович,
2 роки, дитина, 29.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Ісась
Іван
Якович,
66 років, робітник, 27.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кабанов Олександр Гав
рилович, 10 років, дитина,
11.08.1933 р., від хвороби
серця.
Ломакін Павло Семено
вич, 64 роки, робітник,
21.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Ломакін Яків Іванович,
83
роки,
утриманець,
24.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Малина Олександр Тро
фимович, 46 років, робітник,
04.06.1933 р., вбитий.
Мартиненко Борис Опа
насович, 41 рік, голова кол"
госпу, 13.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].

Мельников Микола Гна
тович, 65 років, робітник,
23.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мельникова Євгенія Фо
мівна, 58 років, робітниця,
[дату смерті не вказано],
[причину смерті не вказано].
Мишин Ягор Григорович,
2 роки, дитина, 21.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Мищерякова Соломія Як
івна, 61 рік, робітниця,
23.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Настасенко Ганна Григо
рівна, 3 роки, дитина,
22.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Саламатін Володимир
Терентійович,
21
рік,
робітник, 06.02.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Саламатін Семен Анто
нович, 36 років, робітник,
09.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Саламатіна Ганна Семе
нівна, 9 років, дитина,
21.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Саломатін Терентій Іва
нович, 62 роки, робітник,
23.02.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Сенчук Павло Павлович,
8 місяців, дитина, 08.05.1933 р.,

[причину смерті не вказа"
но].
Ситник Гнат Тихонович,
28 років, робітник, 25.03.1933 р.,
від сухот.
Скрипникова Уляна Сте
панівна, 89 років, утрима"
нець, 31.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Соболєв Іван Михайло
вич, 33 роки, робітник,
23.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Срібна Олена Олексіївна,
87
років,
утриманка,
13.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Тимченко Олексій Пет
рович, 73 роки, робітник,
19.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Турзаєв Григорій Юхимо
вич, 67 років, робітник,
25.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Федотов Деман Павло
вич, 49 років,
робітник,
16.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Федотов Іван Григоро
вич, 1 місяць, дитина,
22.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Хибін Сергій Андрійович,
44 роки, робітник, 25.03.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].

Кутейниківська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 8,17)
Абраїмов Микола Олек
сандрович,
5
місяців,
дитина, 06.02.1932 р., від
інтоксикації.
Акимов Анатолій Федо
рович, [вік не вказано],
утриманець, 20.03.1932 р.,
від дитячої хвороби.
Алєксєєва Людмила Ми
колаївна, [вік не вказано],
утриманка, 02.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано].

Алєксєєва Марія [по
батькові не вказано], 25
років, утриманка, 06.12.1933 р.,
від запалення легенів.
Алпатьєва Дарина Кири
лівна, 73 роки, утриманка,
27.02.1933 р., від старості.
Ананченкова Надія Ми
хайлівна, 2 роки, дитина,
29.11.1932 р., від тифу.
Ангелін Михайло Павло
вич, 88 років, робітник,

27.11.1933 р., від старості.
Аникеєнко Микола Анд
рійович, 8 днів, дитина,
28.12.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Анищенко Володимир
[побатькові не вказано],
[вік не вказано], утриманець,
28.03.1932 р., від дитячої хво"
роби.
Барабаш Наталя Павлів
на, 7 років, дитина, 20.11.1932 р.,
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[причину смерті не вказано].
Безпалов Яків Кузь
мич,
2 місяці, дитина,
01.01.1933 р., від дефтириту.
Безпалова Леніна Кузь
мівна, 1 місяць, дитина,
24.09.1932 р., від менінгіту.
Бєлік Раїса Василів
на, 9 місяців, дитина,
02.06.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Бєлік Раїса Петрівна,
[вік не вказано], утриманка
06.08.1933 р., від гастро"
інтеро"халіту.
Бєлікова Пелагея Ми
хайлівна, 90 років, утрима"
нець, 21.01.1933 р., від ста"
рості.
Бешинський
Олек
сандр Григорович, 1,5
роки, дитина, 20.02.1932 р.,
від дитячої хвороби.
Болдарев Іван Ілліч, 56
років, робітник, 07.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Бондарева Валентина
Пилипівна,
24
роки,
безробітня, 25.01.1932 р.,
від бронхіту.
Бурда Лукер’я Василів
на, 50 років, утриманка,
28.04.1933 р., від пороку
серця.
Бурда Олексій Івано
вич, 50 років, робітник,
27.03.1933 р., від катаргу
шлунка.
Бурда Яків Іванович,
54 роки, робітник, 09.06.1933 р.,
від внутрішньої хвороби.
Бурмістрова Тамара
Костянтинівна, 2 роки, ди"
тина, 16.07.1932 р., від дитя"
чої хвороби.
Буров Петро Степано
вич, [вік не вказано], утри"
манець, 24.05.1933 р., від
дифтериту.
Василянський Іван Вла
сович, 1 рік, дитина,
23.10.1933 р., від гастро"
інтеро"халіту.
Володіна Валентина
Григорівна, [вік не вказано],
утриманка, 20.03.1932 р.,
від менінгіту.
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Гайворонський Яків [по
батькові не вказано], 52
роки, робітник, 18.06.1933 р.,
від туберкульозу.
Гарпинич Михайло Іва
нович, 44 роки, робітник,
13.04.1933 р., від пороку
серця.
Гафіна Валентин Олек
сандрович, 1 рік, дитина,
18.11.1933 р., від менінгіту.
Говоруха Валентина
Корніївна, 5 років, дитина,
07.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Говоруха Зинаїда Кор
ніївна, 5 місяців, дитина,
28.06.1932 р., від кривавого
проносу.
Дедушев Лаврентій
Максимович, 55 років, ро"
бітник, 10.04.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Дем’янов Степан Дем’
янович, 82 роки, робітник,
22.11.1932 р., від старості.
Дуніна Анастасія Мак
симівна, 45 років, утриман"
ка, 25.07.1932 р., від пороку
серця.
Дунін Віктор Миколай
ович, 2 роки, дитина,
10.09.1932 р., від менінгіту.
Єфимов Олексій Кири
лович, 59 років, робітник,
18.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Єфимчинко Єфросинія
Данилівна, [вік не вказано],
утриманка, 06.08.1933 р.,
від запалення легенів.
Жук Сергій Анатолійо
вич, 4 роки, дитина,
03.11.1932 р., від сухот.
Зарудний Олексій Пет
рович, 42 роки, член артілі,
27.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Зашичковська Клавдія
Семенівна, 27 років,
утриманка, 24.04.1933 р.,
від паралічу серця.
Зинченко Георгій Івано
вич, 82 роки, робітник,
30.04.1932 р., від старості.
Іванов Микола Абрамо
вич, 25 років, тракторист,

31.03.1932 р., від туберкуль"
озу.
Іванов Тимофій Тимо
фійович, 1 рік, дитина,
10.06.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ільченко Олександра
Іванівна, 1 рік, дитина,
10.06.1932 р., від туберкуль"
озу хребта.
Ісавський Дмитро Анд
рійович, 81 рік, бондар,
14.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ісадовська Софія Дани
лівна, 75 років, утриманка,
19.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Калугіга Наталя Опана
сівна, 55 років, утриманка,
01.01.1933 р., від раку стра"
воходу.
Качат Петро Корнійо
вич, 24 роки, робітник,
05.04.1932 р., від туберкуль"
озу.
Книшова Клавдія Юхи
мівна, 2 роки, дитина,
27.07.1932 р., від дитячої
хвороби.
Ковальський [ім’я та
побатькові не вказано],
[вік не вказано], утриманець,
13.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Козлов Олександр Ге
оргійович, 9 років, дитина,
23.12.1933 р., застрілений.
Козлова Валентина На
зарівна, 6 років, дитина,
06.01.1932 р., від запалення.
Колесников Микола
Іванович, 6 місяців, дитина
12.03.1932 р., від дитячої
хвороби.
Колмиков
Анатолій
Петрович, 2 роки, дитина,
30.11.1933 р., від внутрішніх
дитячих хвороб.
Кононенко Григорій Ге
расимович, 70 років, утри"
манець, 30.05.1933 р., від
катаргу шлунка.
Коротаєва Тамара Пет
рівна, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказано],
25.04.1932 р., від менінгіту.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Косенко Григорій Федо
рович, 56 років, робітник,
20.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Костенов Андрій [по
батькові не вказано], 38
років, робітник, 05.06.1933 р.,
від паралічу серця.
Кочура Валентина Дени
сівна, 2 роки, дитина,
04.02.1933 р., від дифтериту.
Криворучко Петро Опа
насович, 37 років, робітник,
22.02.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Кубрак Федір Акимович,
16
років,
утриманець,
13.03.1933 р., перерізало по"
тягом.
Курятников Анатолій Ан
дрійович, 6 років, дитина,
14.12.1933 р., від кору, запа"
лення нирок.
Курятников Володимир
[побатькові не вказано],
9 років, дитина, 10.12.1933 р.,
забився.
Курятников Михайло Ан
дрійович, 3 роки, дитина,
30.11.1933 р., від кору.
Ланкова Ганна Іванівна,
5 місяців, дитина, 23.03.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Левашов Віктор Йосипо
вич, 2 роки, дитина,
26.09.1933 р., від гастро"інте"
ро"халіту.
Левашов Іван Йосипо
вич, 65 років, утриманець,
06.06.1932 р., від пороку сер"
ця.
Левашова Олександра
Яківна, 2 роки, дитина,
07.11.1933 р., від кору.
Леохін Григорій Івано
вич, 49 років, робітник,
02.03.1933 р., від туберкульо"
зу.
Ливашов Петро Гнато
вич, [вік не вказано], утрима"
нець, 17.05.1932 р., від дизен"
терії.
Ливашова Любов Петрів
на, 2 роки, дитина, 25.07.1932 р.,
від дитячої хвороби.
Лучко Віра Федорівна,
2 роки, дитина, 04.03.1933 р.,

[причину смерті не вказано].
Лиценко Опанас Сергійо
вич, 23 роки, робітник,
30.05.1933 р., від виснаження.
Лященко Лідія Романів
на,
6
років,
дитина,
30.01.1933 р., від черевного
тифу.
Лященко Пелагея Федо
рівна, 2
роки, дитина,
19.01.1932 р., від опіку.
Малова Таїсія Кузьмівна,
33 роки, утриманка, 06.11.1933 р.,
від сухот.
Марченко Аким Федото
вич, 95 років, утриманець,
03.06.1933 р., від старості.
Матяг Тимофій Іванович,
[вік не вказано], дитина,
25.09.1932 р., від запалення.
Махронос Петро Григо
рович, 24 роки, робітник,
02.06.1933 р., від запалення
легенів.
Медяник Лаврентій Гна
тович, 67 років, робітник,
10.11.1932 р., від завороту ки"
шок.
Милинина Лукероз Мак
симович, 75 років, утрима"
нець, 14.06.1932 р., від ста"
рості.
Москаленко Микита Сер
гійович, 52 роки, робітник,
23.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Мотяг Михайло Федоро
вич, 8 років, дитина,
04.07.1933 р., від пороку сер"
ця.
Мотяг Микола Федорович,
2 роки, дитина, 30.06.1933 р.,
від виснаження.
Ночовкіна Тамара Сте
панівна, 1 рік, дитина,
04.12.1933 р., від запалення
легенів.
Овсянникова Пелагея
Костянтинівна, 32 роки, ут"
риманка, 04.03.1932 р., від ме"
нінгіту.
Овчеренко Трохим Анто
нович, 67 років, робітник,
26.06.1933 р., від пороку сер"
ця.
Олейников Прокіп Яко
вич, 50 років, робітник,

02.07.1933 р., від пороку сер"
ця.
Павленко Валентин Мат
війович, 1,5 роки, дитина,
27.04.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Падкопаєв Віктор Івано
вич, [вік не вказано],
утриманець, 15.09.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Панченко Михайло Ти
мофійович, 37 років, бухгал"
тер, 02.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Пападенко Іван Климо
вич,
3
роки, дитина,
09.06.1933 р., від голоду.
Пападенко Пелагея Кли
мівна, 5 років, дитина,
18.06.1933 р., від голоду.
Папиденко Павло Кли
мович, 1,5 роки, дитина,
27.09.1932 р., від дитячої хво"
роби.
Попаденко Федір Кли
мович, 10 років, дитина,
27.03.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Поселянинов Микола
Іванович, 2 роки, дитина,
14.09.1933 р., від запалення
легенів.
Прокопов Олексій Опа
насович, 40 років, робітник,
09.03.1933 р., перерізано по"
тягом.
Прокопова Марфа Кир
санівна, 33 роки, член рад"
госпу, 03.07.1933 р., від зара"
ження крові.
Раговой Людмила Макарів
на, 1 рік, дитина, 13.09.1933 р.,
від дитячої хвороби.
Ракова Ганна [побать
кові не вказано], 34 роки, ут"
риманка, 17.01.1933 р., [при"
чину смерті не вказано]
Рудковський Олімпій
Григорович, 75 років, робіт"
ник, 15.04.1933 р., від ста"
рості.
Руник Григорій Кузьмич,
75
років,
утриманець,
26.02.1932 р., від старості.
Рязанова Феня Іларіонів
на, 74 роки, утриманка,
29.10.1932 р., від старості.
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Савельєв Петро Сер
гійович, 60 років, робіт"
ник,
30.04.1933 р., від
старості.
Санжура Анастасія [по
батькові не вказано], 84
роки, утриманка, 18.12.1933 р.,
від старості.
Санжура Йосип Марти
нович, 58 років, робітник,
25.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Санжура Семен Михай
лович, 79 років, утрима"
нець, 28.02.1933 р., від ста"
рості.
Саянко Валентина Сер
гіївна, 1,5 роки, дитина,
14.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Сигунов Григорій [по
батькові не вказано], 24
роки, робітник, 10.11.1933 р.,
від запалення легенів.
Сизоненко
Дмитро
Опанасович, 37 років,
робітник, 15.03.1933 р., від
паралічу серця.
Слеза Петро Івано
вич, 55 років, робітник,
30.03.1932 р., від паралічу
серця.
Соколов Олексій Івано
вич, 75 років, робітник,
22.03.1933 р., від пороку
серця.
Солонець Марія Яківна,
34
роки,
утриманка,
14.03.1933 р., від сухот.
Степанін Віктор Гаври
лович, 2 роки, дитина,
20.07.1933 р., від висна"
ження.
Стецуренко Амвросій
[побатькові не вказано], 54
років, робітник, 27.04.1933 р.,
від виснаження.
Сторчак Ганна Семенів
на, 26 років, утриманка,
22.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Струков Андрій Івано
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вич,
61 рік, робітник,
30.07.1933 р., від декомпен"
сації.
Сумська Наталя [по
батькові не вказано], 3
роки, дитина, 17.12.1933
р., від кору, запалення ле"
генів.
Суосаненко Дмитро Ан
дрійович, 18 років, дитина,
28.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Тгетманцева Лідія Ми
колаївна, 20 років, робітни"
ця, 27.03.1932 р., від запа"
лення.
Тисля Олексій Йович,
3
роки,
дитина,
26.05.1933 р., від паралічу
серця.
Ткаченко Олександр
Якович, 4 роки, дитина
21.10.1933 р., від декомпен"
сації.
Ткаченко Василь Тимо
фійович, 27 років, робітник,
28.04.1933 р., вбитий.
Ткаченко Степан Заха
рович, 23 роки, робітник,
12.11.1932 р., від пороку
серця.
Толкачева Любава Де
нисівна, 1 рік, дитина,
16.03.1932 р., від хвороби
шлунку.
Устинов Петро Яко
вич, 5 місяців, дитина,
14.09.1932 р., від гастри"
ту.
Флоче Ірина Зосимів
на, 39 років, утриманка,
29.08.1933 від отруєння.
Хваростов Віктор Се
менович, 1 рік, дитина,
19.09.1932 р., від дитячої
хвороби.
Холопцева
Марфа
Іванівна,
35 років,
утриманка, 27.04.1933 р.,
від паралічу.
Цокало Микола Олек
сійович, 1 рік, дитина,

09.12.1933 р., від менінгі"
ту.
Чебатарьова Любов
Олексіївна, 1 рік, дитина,
24.07.1932 р., від дитячої
хвороби.
Чербаченко Оксана
Петрівна, 79 років, утриман"
ка, 21.08.1933 р., від ста"
рості.
Четверик Трохим Ми
хайлович, 60 років, утрима"
нець, 28.09.1933 р., від ре"
політу.
Чех Устинія Акимівна,
67
років,
утриманка,
08.03.1933 р., від старості.
Чиркаєв Михайло Хари
тонович, 80 років, утрима"
нець, 14.11.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Чурилова Єлизавета
Павлівна, 27 років, робітни"
ця, 24.11.1933 р., від черев"
ного тифу.
Шерекарьдов Федір
Федорович, [вік не вказа"
но], утриманець,12.09.1933 р.,
від виснаження.
Шнуренко Марія Онис
імівна, 52 роки, утриманка,
02.08.1932 р., від раку мат"
ки.
Щеглицька Наталя Іва
нівна, 1 рік, дитина,
10.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Юр’єва Надія Павлів
на,
84 роки,
утри"
манка,
21.01.1933 р.,
від старості.
Якимов Матвій Трифо
нович, 55 років, робітник,
05.01.1933 р., від ТВС Ривмат Ш.
Якубовський Віктор
Григорович, [вік не вказа"
но], утриманець, 01.01.1933 р.,
від менінгіту.
Ярошенко Іван Селівер
стович, 50 років, робітник,
30.10.1933 р., [причину
смерті не вказано].

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Малоєланчикська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 9)
Бесіанов Анісім Якович,
59
років, колгоспник,
03.03.1932 р., від застуди.
Бесипанов Микола Пет
рович, 1 місяць, дитина,
19.04.1932 р., від запалення
легенів.
Бесланов Ілля Лукич,
37 років, робітник, 01.05.1932 р.,
від запалення.
Гететіян Марім Кинмо
вич, 22 роки, утриманець,
03.10.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Журба Дарина Іванів
на, 88 років, утриманка,
26.06.1932 р., від старості.
Зайгородня Катерина
Миколаївна, [вік не вказано],
дитина, 02.10.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Коваленко Іван Акимо
вич, [вік не вказано], дитина,
21.04.1932 р., від запалення
сечового міхура.

Мандрика Раїса Іванів
на, 4 роки, дитина, 23.06.1932
р., від паралічу серця
Нетудихатка Сергій Фе
дорович, 54 роки, робітник,
16.10.1932 р., від старості.
Петакенко Явдоха Васи
лівна, 73 роки, робітниця,
30.04.1932 р., від старості.
Петренко Ірина Іванівна,
30
років,
утриманка,
16.10.1932 р., від пороку серця.
Реденко Фекла Савеліїв
на, 63 роки, утриманка,
17.06.1932 р., від старості.
Решетива Марія Климів
на,
21 рік, утриманка,
03.10.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Романенко Зоя Василів
на, 1 день, дитина, 09.07.1932 р.,
від коліту.
Романенко Трохим Се
менович, 67 років, утрима"
нець, 10.08.1932 р., від колі"

ту кишок.
Свистункова Наталя Іва
нівна, 4 дні, дитина,
24.07.1932 р., від запалення
шлунку.
Свірюков Петро Василь
ович, 31 рік, пенсіонер,
13.08.1932 р., від туберкульо"
зу.
Сірий Василь Микито
вич, 59 років, робітник,
25.04.1932 р., від туберкульо"
зу легенів.
Чередниченко Онисим
Кирилович, 19 років, робіт"
ник, 13.04.1932 р., від операції
апендициту.
Чернишов Леонід Олек
сійович, [вік не вказано],
дитина, 29.08.1932 р., від ко"
літу кишок.
Чорнопуп Степан Пили
пович, 60 років, робітник,
03.09.1932 р., від серцевої
слабкості.

Мокроєланчикська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 19)

Бондаренко Антон Мики
тович, 20 років, тракторист,
08.09.1933 р., переїхало трак"
тором.
Бутко Давид Мойсейо
вич, 65 років, колгоспник,
20.08.1933 р., від старості.
Бутко Марія Василівна,
70 років, колгоспниця,
06.10.1933 р., від старості.
Бутко Матрена Андріїв
на, 66 років, колгоспниця,
29.09.1933 р., від туберкульо"
зу.
Бутко Степан Кирило
вич, 70 років, колгоспник,
12.08.1933 р., від старості.

Бушко Василь Євтеєвич,
17
років,
колгоспник,
05.10.1933 р., від тифу.
Войтенко
Спиридон
Юхимович, 73 роки, колгосп"
ник, 12.10.1933 р., від старості.
Гармаш Марфа Савеліїв
на, 70 років, колгоспниця,
01.09.1933 р., вбита.
Дейнеко Марфа Єфре
мівна, 33 роки, домогоспо"
дарка, 09.09.1933 р., від хво"
роби.
Дейнеко Ольга Никифо
рівна, 10 років, дитина,
05.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].

Дейнеко Соломія Мой
сеївна, 48 років, колгоспни"
ця, 02.08.1933 р., від хвороби.
Завгородня Ганна Анд
ріївна, 71 рік, колгоспниця,
25.08.1933 р., від старості.
Іваненко Василь Семе
нович, 14 років, дитина,
02.09.1933 р., від невідомої
хвороби.
Іваненко Семен Микито
вич, 43
роки, селянин,
01.09.1933 р., від хвороби.
Іваночка Олександр Іва
нович, 3 місяці, дитина,
02.10.1933 р., від кашлюка.
Снопко Омелян Івано
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вич, 63 роки, колгоспник,
02.08.1933 р., від старості.
Снопко Параска Дави
дівна, 40 років, домогоспо"
дарка, 22.08.1933 р., від
хвороби.
Шестак Параскавія
Іванівна, 57 років, колгос"
пниця, 24.11.1933 р., від ста"
рості.

Шпорт Зоя Захарівна,
7 років, дитина, 06.10.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Шпорт Іван Андрійович,
66
років,
колгоспник,
11.08.1933 р., від старості.
Шпорт Кирило Федоро
вич, 65 років, робітник,
16.08.1933 р., від старості.
Шпорт Марія Захарів

на, 4 роки, дитина,
09.09.1933 р., від виснажен"
ня.
Шпорт Раїса Захарівна,
2 роки, дитина, 10.04.1933 р.,
від виснаження.
Шпорт Улита Федорів
на, [вік не вказано], колгос"
пниця, 05.02.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].

НовоІванівська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 9, 19)
Акименко Іван Василь
ович, 80 років, робітник,
03.12.1932 р., від старості.
Алейникова Акулина
Григорівна, 60 років, член
колгоспу, 30.04.1933 р., від
старості.
Андреєв Іван Петрович,
19 років, [соціальний стан не
вказано], 03.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Барановський Андрій
Юхимович, 38 років, робіт"
ник, інвалід, 25.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Барановський Юхим
Нестерович, 85 років,
член філії, [дату смерті не
вказано], від старості.
Барановський Андрій
Юхимович,
38 років,
член колгоспу, 01.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Бублей Марко Проко
пович, 35 років, робітник,
21.04.1932 р., від пороку
серця.
Волошин Остап Федо
рович, 70 років, [соціальний
стан не вказано], 17.06.1933 р.,
[причину смерті не вказано]
Ганюшкін Микола Да
нилович, 68 років, робітник,
10.08.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Горошко Яків Іванович,
58 років, робітник, 26.06.1932 р.,
від ревматизму.
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Губарєва Лідія Семені
вна, 2 місяці, дитина,
09.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Губарьов Іван Якович,
1 рік, дитина, 27.08.1933 р.,
від уколу проти дифтерії.
Дем’яненко Антон Лео
нідович, 32 роки, член ар"
телі, 01.04.1933 р., нещас"
ливий випадок.
Дем’яненко Дмитро
Костянтинович, 48 років,
[соціальний стан не вказано],
06.07.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Дем’яненко Зиновія
Іванівна, 72 роки, утриман"
ка, 19.07.1933 р., від ста"
рості.
Дем’яненко Микола
Дмитрович, 5 років, дити"
на, 25.06.1933 р., від висна"
ження.
Денисенко Олександра
Іванівна, 65 років, помічни"
ця лаборанта хімічних робіт,
10.12.1932 р., від старості.
Дзюбенко Данило Зи
новійович,
75
років,
робітник, 29.11.1932 р., від
старості.
Дзюбенко Раїса Тимо
фіївна, 18 років, дитина,
22.09.1932 р., від черевного
тифу.
Журба Ганна Захарівна,
3 місяці, дитина, 10.04.1932 р.,

[причину смерті не вказано].
Журба Іван Федорович,
1 рік, дитина, 05.01.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Завгородня Уляна Де
нисівна, 70 років, домогос"
подарка, 15.06.1933 р., від
старості.
Іщенко Наталя Василів
на, 1 місяць, дитина,
23.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Іщенко Андрій Петро
вич, 62 роки, робітник,
01.04.1933 р., від старості.
Іщенко Григорій Федо
тович, 22 роки, робітник,
14.05.1933 р., від хвороби.
Іщенкова Ольга Андріїв
на,
21 рік, робітниця,
13.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Калесникова Дарина
Пилипівна, 80 років, селян"
ка, 03.07.1933 р., від голоду.
Карпенко Наум Костян
тинович, 26 років, утрима"
нець, 01.05.1933 р., від ту"
беркульозу.
Ковалів Микола Петро
вич, 4 місяці, дитина,
06.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ковальова Агафія Сер
гіївна, 1 рік, дитина,
03.01.1932 р., від захворю"
вання легенів.
Ковальчук Катерина
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Федорівна, 1місяць, дитина,
02.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ковальчук Ілля Євгено
вич, 27 років, селянин,
02.04.1932 р., від туберкульо"
зу.
Ковальчук Семен Ма
нуйлович, 57 років, робітник,
21.02.1933 р., від виснажен"
ня.
Ковальчукова
Марія
Юхимівна, 57 років, робітни"
ця, 25.02.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Колесникова Дарина
Вісаріонівна, 28 років, член
артелі, 25.11.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Колесников Олександр
Іванович, 1 рік, дитина,
08.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Колесникова Явдоха
Петрівна, 22 роки, селянка,
10.11.1932 р., від туберкуль"
озу.
Корхов Дмитро Мико
лайович, 44 роки, робітник,
20.05.1933 р., від грижі.
Кофтенко Надія Наумів
на, [вік не вказано], дитина,
11.06.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Кравченко Володимир
Григорович, 11 місяців, ди"
тина, 22.10.1932 р., від диф"
терії.
Крива Любов Адамівна,
1 рік, дитина, 01.04.1932 р.,
від кашлюка.
Логвиненко Віктор Гера
симович, 5 місяців, дитина,
11.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Лопатюкова Ніна Семе
нівна, 3 роки, дитина,
02.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Макаренко Людмила
Анатоліївна, 4 місяці, дити"
на, 30.08.1932 р., від проно"
су.
Максименко Марія Пав
лівна, 1 рік, дитина,
26.01.1932 р., [причину смерті
не вказано].

Микитіна Горпина Кузь
мівна, 50 років, домогосо"
дарка, 10.08.1933 р., від
тифу.
Моісеєнко
Михайло
Дмитрович, 60 років, робіт"
ник, 15.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Моісеєнко Ірина Кіндра
тіївна, 63 роки, одноосібниця,
30.10.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Новогренко Ойанде Ар
темович, 47 років, [соціаль"
ний стан
не вказано],
16.10.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Олійників Павло Самой
лович, 46 років, робітник,
20.05.1933 р., від голоду.
Охріменко Артем Єфре
мович, 58 років, робітник,
24.10.1932 р., від водяної хво"
роби.
Павленко Дмитро Степа
нович, 17 років, учень,
24.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Пинькова
Варвара
Євстафіївна, 58 років, робі"
тник, 22.06.1932 р., від зас"
туди.
Приходченко Матвій Іва
нович, 57 років, член артелі,
15.04.1933 р., від голоду.
Приходченко Тетяна Іса
ківна, 22 роки, селянка,
26.09.1932 р., від черевного
тифу.
Росик Катерина Павлів
на, 7 місяців, дитина,
25.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Росик Григорій Пота
пович, 59 років, робітник,
27.05.1933 р., від ста"
рості.
Росик Михайло Григоро
вич, 40 років, член артелі,
23.05.1933 р., від хвороби.
Свидидсюк Борис Пет
рович, 1 місяць, дитина,
07.11.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Свирдюк Тамара Петрів
на, 1 місяць, дитина,
20.02.1932 р., слабка.

Симененко Федір Дани
лович, 75 років, селянин,
09.11.1932 р., від старості.
Субрис Охрім Васильо
вич, 75 років, одноосібник,
13.05.1933 р., від старості.
Тимченко Євдокія Андрії
вна, 77 років, [соціальний
стан не вказано], 07.05.1932
р., від старості.
Тимченко Микола Гри
горович, 5 місяців, дитина,
20.09.1932 р., від проносу.
Тимченкова
Любов
Іллівна, 15 років, дитина,
05.07.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Фещенко Наталя Павлів
на, 76 років, робітниця,
03.10.1932 р., від старості.
Хорошко Данило Явдо
кимович, 71 рік, робітник,
20.01.1932 р., від старості.
Цийлаков Матвій Юхи
мович, 76 років, член колгос"
пу, 21.04.1932 р., від старості.
Циплакова Віра Олексіїв
на, 8 років, дитина, 02.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Циплакова Надія Ари
феївна, 4 роки, дитина,
13.05.1933 р., від хвороби.
Шелковенко Пилип Ми
колайович, 13 років, дитина
12.05.1933 р., від хвороби.
Шелковенко Євдокія Ми
колаївна, 7 років, дитина,
07.05.1933 р., від хвороби.
Шелковенко Надія Мико
лаївна, 9 років, дитина,
15.05.1933 р., від хвороби.
Шелковенко Олександр
Миколайович, 3 роки, дити"
на, 10.05.1933 р., від хвороби.
Шелковенко Олексій Ми
колайович, 16 років, дитина,
10.05.1933 р., від хвороби.
Шипелкін Свирид Семе
нович, 40 років, член колгос"
пу, 29.04.1933 р., від застуди.
Якін Кирсан Филимоно
вич, 72 роки, член колгоспу,
03.05.1933 р., від хвороби.
Якін Олексій Пилипович,
63 роки, робітник, 15.03.1933 р.,
від голоду.
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ПетроПавлівська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 8,21)
Адам Вільгельм Івано
вич, 86 років, утриманець,
[дату смерті не вказано],
від старості.
Ангищейва Іван Мико
лайович, 17 діб, дитина,
17.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Бенцлер Магарита Кар
лівна, 49 років, домогоспо"
дарка, 20.04. 1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Більман Мартин Івано
вич, 1 рік,
дитина,
27.07.1933 р., від золотухи.
Богданова Поліна Кос
тянтинівна, [вік не вказано],
утриманка, 03.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Богер Федір Матвійо
вич, 35 років, робітник,
14.06.1932 р., від туберкуль"
озу.
Вегнер
Христина
Вільгельмівна, 39 років,
домогосподарка, 11.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Вегнер Ерна Федорів
на, 2 місяці, дитина,
05.07.1933 р., від дифтери"
ту.
Венгер Вільям Августо
вич, 34 роки, робітник,
20.05.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Гетд Валентина Федо
рівна, 6 тижнів, дитина,
[дату смерті не вказано],
[причину смерті не вказано].
Гетд Кароліна Андріїв
на, [вік не вказано], утри"
манка, [дату смерті не вказа"
но], [причину смерті не вка"
зано].
Горький Стоп Олексан
дрович, 50 років, пенсіонер,
30.08.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Дрейлінг Емма Іванів
на, 7 тижнів, дитина,
11.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
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Дрейлінг Мартин Мар
тинович, 1,5 роки, дитина
12.06.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Карп Ганна Іванівна,
58 років, вчитель, 31.01.1932 р.,
від раку печінки.
Кель Іван Іванович,
1 рік, дитина, 25.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Кель Регіна Мартинів
на, 24 роки, робітниця,
13.06.1932 р., від черевного
тифу.
Кем Регіна Іванівна,
6 місяців, дитина, 24.05.1932 р.,
від кашлюку.
Кіфер Іван Вільгель
мович, 1 рік, дитина,
03.07.1933 р., від катарної
хвороби.
К і ф е р То б і а с Я к о 
в и ч , 77 років, робітник,
01.05.1933 р., від проносу.
Леммер Мина Іванівна,
1 рік, дитина, 27.01.1932 р.,
від скорлатини.
Лехнер Іван Андрійо
вич, 1 місяць, дитина,
12.05.1933 р., від проносу.
Мандер Гейнрих Івано
вич, 21 рік, робітник,
28.01.1932 р., від черевного
тифу.
Медашв Касіян Акимо
вич, 50 років, робітник,
28.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Нетудихатка Павло
Петрович, 1 місяць, дитина,
29.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Огнений Варвар Лукья
нович, 10 місяців, дитина,
24.10.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Прокопенко Василь Ти
мофійович, 82 роки, утри"
манець, 13.11.1932 р., від
старості.
Прокопенко Марія Про
хорівна, 5 днів, дитина,

06.12.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Рєзнік Івана Павлівна,
10
років,
дитина,
11.09.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Савченко Лідія Мико
лаївна, 6 років, дитина,
30.10.1932 р., від дизентерії.
Семке Вільгельм Ми
хайлович, 2 тижні, дитина,
30.09.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Семке Вільгельм Ми
хайлович, 70 років, робіт"
ник, 02.06.1932 р., від запа"
лення легенів.
Семке Іван Івано
вич, 40 років, робітник,
23.03.1932 р., від туберкуль"
озу.
Семке Луїза Іванівна,
51
рік,
утриманка,
29.07.1933 р., від старості.
Семке Луїза Мартинів
на, 2
роки, дитина,
04.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Семке Федір Михайло
вич,
1
рік,
дитина,
04.07.1933 р., від проносу.
Сермолен Мазис Івано
вич, 1 місяць, дитина,
06.10.1932 р., від чорної хво"
роби.
Симок Гаврило Дави
дович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но], 18.09.1932 р., від запа"
лення легенів.
Сійбар Андрій Іванович,
99 років, утриманець,
09.11.1932 р., від старості.
Склярова Марія Олек
сандрівна, 1,5 роки, дитина,
04.10.1932 р., від дизентерії.
Шлегель Софія Іванів
на, 65 років, робітниця,
08.11.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Шмідт Олександр Ми
колайович, 4 доби, дитина,
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29.01.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Шмідт Емма Михайлівна,
1 рік, дитина, 24.05.1932 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Шмідт Мина Григорів
на, 69 років, робітниця,
02.06.1932 р., від грижі.
Шмідт Михайло Івано
вич, 51 рік, робітник,
11.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].

Шмідт Емілія Мартинів
на, 3 роки, дитина, 23.08.1933 р.,
від проносу.
Шмунк Гаврит Мартино
вич,
8 років, дитина,
28.01.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Шмунк Луїза Вільгельмі
вна, 10 місяців, дитина,
04.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Штоль Вільгельміна Іван
івна, 22 роки, робіниця,

14.02.1932 р., під час пологів.
Штоль Вільгельміна Ми
хайлівна, 4 місяці, дитина,
18.06.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Штоль Мина Михайлів
на,
7 місяців,
дитина, 17.09.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Щтоль Регіна Степанів
на, 54 роки, домогосподарка,
17.03.1933 р., від запалення
легенів.

Покровська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів До"
нецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 10,21)
Білина Олександр Федо
рович, 2 роки, дитина,
15.10.1932 р., від кору.
Білина Володимир Фе
дорович, 5 років, дитина,
13.10.1932 р., від кору.
Білина Степан Гаврило
вич, 1рік, дитина, 01.10.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Борки Дмитро Іванович,
1рік, дитина, 27.10.1932 р.,
від розладу кишечника.
Будянський Петро Васи
льович, 70 років, утриманець,
19.01.1933 р., від пороку сер"
ця.
Володін Сергій Єфремо
вич, 65 років, селянин,
27.06.1933 р., від старості.
Володін Улян Єфремо
вич, 72 роки, утриманець,
08.06.1933 р., від старості.
Володін Федір Пилипо
вич,
2 роки, дитина,
25.11.1932 р., [причину смерті
не вказано].
Гнилицький Микола Та
дейович, 1,6 роки, дитина,
25.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Гонтарєв Віктор [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина, 15.08.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Дебелі Наталя Єгорівна,

1 рік, дитина, 07.11.1932 р.,
від кору.
Дяченко Федір Тимофій
ович, 83 роки, утриманець,
11.04.1933 р., від старості.
Дяченко Олексій Сергій
ович, 22 роки, робітник
25.07.1933 р., від виснаження.
Дяченко Герасим Івано
вич, 66 років, утриманець,
26.05.1933 р., від старості.
Дяченко Ніна Андріївна,
[вік не вказано], робітниця,
17.09.1932 р., від розладу
шлунку.
Жуковець Василіса Ми
колаївна, 75 років, утриманка,
21.09.1933 р., від старості.
Закурпня Зінаїда Демид
івна,
3 роки, дитина,
04.07.1932 р., від туберкульо"
зу.
Захарченко Зинаїда Ми
хайлівна, 10 місяців, дитина,
19.09.1932 р., від розладу ки"
шечника.
Захарченко Ніна Мико
лаївна, 1 рік, дитина,
06.10.1932 р., від розладу ки"
шечника.
Кисельова Хафоня Наза
рівна, 30 років, робітниця,
12.10.1932 р., від черевного
тифу.
Кисельов
Пантелей

Сіліверстович, 48 років, ро"
бітник, 17.05.1933 р., від вис"
наження.
Клеїль Василь Ягорович,
[вік не вказано], утриманець,
05.11.1932 р., від кору.
Кобиченко Катерина
Олексіївна, [вік не вказано],
дитина, 18.01.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Костюренко Олена Васи
лівна, 6 місяців, дитина,
16.07.1933 р., від розладу ки"
шечника.
Костюренко Іванка Ва
силівна, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказано],
29.05.1932 р., від старості.
Костюренкова Марія Ан
дріївна, 3 роки, дитина,
24.03.1932 р., від запалення
легенів.
Костюченко Яків Корні
йович, 68 років, робітник,
05.05.1933 р., від старості.
Латика Катерина Олек
сіївна, 2 роки, дитина,
14.10.1932 р., від кору.
Литаїнов Сільвестр [по
батькові не вказано], 75
утриманець, 12.05.1933 р.,
від старості.
Литвинов Григорій Тро
химович, [вік не вказано],
службовець, 18.08.1932 р.,

99

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
від розладу кишечника.
Литвинова Ніна Свири
дівна, 6 років, дитина,
20.02.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Мед Микола Романо
вич, 31 рік, робітник,
29.06.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Медведєва Лідія Фе
дорівна, [вік не вказано],
робітниця,21.06.1932 р.,
[причину смерті не вказано].
Мороз Єлизар Івано
вич, 70 років, робітник,
30.06.1933 р., від старості.
Науменко Марія Сергіїв
на, 2роки,дитина,14.10.1932 р.,
від кору.
Немченкова Антоніна
Іванівна, 23 роки, службо"
вець, 20.08.1933 р., під час
пологів.
Німчарова Параска Ми
рівна, 13 років, дитина,
10.08.1932 р., від паралічу.
Овчаренко Іван Петро
вич, 8 місяців, дитина,
20.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Овчаренко Михайло
Андрійович, 66 років, робі"
тник, 24.01.1933 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Овчаренко Параска
Микитівна, 65 років, робіт"
ниця, 22.10.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Олійник Пелагея Рома
нівна, [вік не вказано], робі"
тниця, 27.10.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Павленко Андрій Про
копович, 67 років, робітник,
20.04.1933 р., від виснаження.

Павленко Іван Івано
вич, 16 років, робітник,
23.07.1933 р., від туберкуль"
озу.
Павленко Іван Мико
лайович, [вік не вказано],
член колгоспу, 16.07.1932 р.,
від запалення легенів.
Павленко Марія Ми
хайлівна, 80 років, робітни"
ця,
25.06.1932 р.,
від пороку серця.
Павленкова Пелагея
Борисівна, 5 років, дитина,
20.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Павленкова Тетяна
Кирсанівна, 42 роки, робіт"
ниця, 04.07.1933 р., від ту"
беркульозу.
Пелипенко Микола На
зарович, 13 років, дитина,
20.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Поклад Наталя Сергіїв
на, 70 років, робітниця,
18.08.1932 р., від паралічу
серця.
Пономарьов Василь
Захарович, [вік не вказа"
но],
член
колгоспу,
16.07.1932 р., [причину
смерті не вказано].
Ричик Марія Харитоні
вна, 44 роки, робітниця,
05.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Скрипниченко Єлиза
вета Іванівна, 38 років, ро"
бітниця, 21.07.1933 р., від
виснаження.
Скрипниченко Євген
Назарович, 1 рік, дитина,
19.07.1933 р., від виснажен"
ня.

Сребна Ганна Мелінтеїв
на, 60 років, [соціальний стан
не вказано], 21.02.1932 р., [при"
чину смерті не вказано].
Сребний Лізор Трохи
мович, 58 років, [соціальний
стан не вказано], 22.02.1932
р., [причину смерті не вказа"
но].
Срібна Надія Мефодії
вна, [вік не вказано], утри"
манка, 17.11.1932 р., [причи"
ну смерті не вказано].
Терещенко
Степан
Юхимович, 90 років, робіт"
ник, 27.04.1933 р., від ста"
рості.
Удаленко Зінаїда Петр
івна, [вік не вказано],
службовець, 10.09.1932 р.,
від розладу кишечника.
Устенко Харитина Йо
сипівна, 53 роки, робітниця,
26.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Устенкова Олена Яків
на, 18 років, робітниця,
24.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Шершньова Пелагея
Федорівна, 64 роки, робіт"
ниця, 30.10.1932 р., від запа"
лення легенів.
Шершньов Олексій Се
менович, [вік не вказано],
[соціальний стан не вказа"
но], 10.05.1932 р., від запа"
лення легенів.
Яровенко Дмитро Пан
телейович, 22 роки, робіт"
ник, 17.07.1933 р., вбито.
Ященко
Броніслав
Вікторович, [вік не вказано],
службовець, 28.07.1932 р.,
[причину смерті не вказано].

СтепаноКринська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 21)
Бакарюка Дмитро Се
менович, 5 років, дитина,
08.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
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Бакарюка Сидір Ягоро
вич, 57 років, робітник,
19.02.1933 р., від запален"
ня легенів.

Бакарюка Федір Семе
нович, 7 років, дитина,
20.03.1933 р., від виснажен"
ня.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Бакарюка Явдоха Кос
тянтинівна, 70 років, утри"
манка, 21.03.1933 р., від ста"
рості.
Білоус Петро Севостья
нович, 4 роки, дитина,
22.03.1933 р., від отруєння га"
зом.
Білоус Семен Севостья
нович, 2 роки, дитина,
22.03.1933 р., від отруєння га"
зом.
Білоус Федір Севостья
нович, 6 років, дитина,
22.03.1933 р., від отруєння га"
зом.
Бізуглий Микола Григо
рович, 2 місяці, дитина,
13.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Боголюб Семен Федо
рович, 3 місяці, дитина,
22.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Волченко Іван Микито
вич, 32 роки, робітник,
30.03.1933 р., від виснаження.
Воровкіна Марія Федо
рівна, 1 місяць, дитина,
28.01.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Гузів Олександр Михай
лович, 8 місяців, дитина,
08.04.1933 р., від виснаження.
Гузів Тимофій Васильо
вич, 85 років, утриманець,
10.03.1933 р., від старості.
Загреба Іван Костянти
нович, 52 роки, робітник,
28.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Загреба Максим Леон
тійович, 55 років, утрима"
нець, 13.04.1933 р., від висна"
ження.
Загреба Михайло Івано
вич, 8 років, дитина,
19.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Загреба Олексій Івано
вич, 6 років, дитина,
29.04.1933 р., від виснаження.
Закутний Дмитро Гаври
лович, 33 роки, робітник,
28.03.1933 р., від туберкульо"
зу.
Кисельова Марія Григо

рівна, 90 років, утриманка,
15.02.1933 р., від старості.
Козинка Марія Павлівна,
60
років,
утриманка,
16.04.1933 р., від туберкульо"
зу.
Литвинов Іван Іванович,
1,6 роки, дитина, 14.04.1933 р.,
від виснаження.
Логода Іван Никифоро
вич, 62 роки, утриманець,
09.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мед Микола Федорович,
5 років, дитина, 11.04.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Мед Петро Юхимович,
80
років,
утриманець,
30.03.1933 р., від старості.
Мед Семен Карпович,
27 років, робітник, 12.05.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Мокров Іван Іванович,
38 років, робітник, 09.04.1933 р.,
від туберкульозу.
Моринов Степан Миро
нович, 70 років, утриманець,
15.03.1933 р., від старості.
Науменко
Михайло
Олексійович, 67 років, утри"
манець, 03.02.1933 р., від по"
року серця і паралічу.
Науменко Павло Олек
сійович, 70 років, утрима"
нець, 07.03.1933 р., від ста"
рості.
Науменко Федір Ягоро
вич, 6 місяців, дитина,
01.04.1933 р., від виснаження.
Непокритий Григорій Лу
кьянович, 14 років, дитина,
19.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Непокритий Ягор Мики
тович, 48 років, робітник
01.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Непокритий Іван Рома
нович, 48 років, робітник,
26.03.1933 р., від запалення
легенів.
Непокритий Микита Про
кофійович, 76 років, утрима"
нець, 10.04.1933 р., від ста"
рості.
Никифоров Григорій Іва
нович, 73 роки, утриманець,

01.04.1933 р., від отруєння га"
зом.
Павленко Іван Гаврило
вич, 75 років, утриманець,
12.03.1933 р., від старості.
Пилипенко Матвій Івано
вич, 65 років, робітник,
14.01.1933 р., від епілепсії.
Погорєлова Олена Мит
рофанівна, 35 років, робіт"
ниця, 17.03.1933 р., від висна"
ження.
Погорєлов Семен Мит
рофанович,
30
років,
робітник, 04.04.1933 р., від
виснаження.
Погорєлов Федір Петро
вич, 73 роки, утриманець,
12.04.1933 р., від старості.
Поляков Олександр Ми
хайлович, 9 років, дитина,
05.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Ричин Іван Микитович,
59 років, робітник, 31.03.1933 р.,
[причину смерті не вказано].
Сиромятенко Микола
Семенович, 7 років, дитина,
04.04.1933 р., від виснаження.
Тютюник Василь Василь
ович, 14 років, дитина,
19.03.1933 р., від винаження.
Тютюник Іван Васильо
вич, 6 років, дитина,
16.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Тютюник Максим Омеля
нович, 25 років, робітник,
21.05.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Тютюник Степан Васи
льович, 9 років, дитина,
04.04.1933 р., від виснаження.
Тютюник Яків Васильо
вич, 37 років, [соціальний стан
не вказано], 25.03.1933 р.,
від виснаження.
Тютюникова Парасковія
Іванівна, 76 років, утриманка,
01.04.1933 р., від старості.
Ходунов Родион Сидоро
вич, 77 років, утриманець,
11.03.1933 р., від старості.
Яровенко Йосип Єгоро
вич, 43 років, робітник,
30.03.1933 р., від запалення
легенів.
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Успенська сільська рада (Амвросіївського району)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р"6867, оп. 1, спр. 20)
Алексєєнко Віра Івані
вна, 87 років, одноосібниця,
02.01.1933 р., від пороку
серця.
Алексєєнко Юхим Ти
хонович, 87 років, робітник
14.04.1933 р., від атероск"
лерозу.
Алексєєнко Іван Федо
рович, 3 роки, дитина,
03.05.1933 р., від ексудатив"
ного діотезу.
Алексєєнко
Мавра
Вікторівна, 55 років, робіт"
ник, 04.05.1933 р., від ви"
разки шлунку.
Алексєєнко Михайло
Юхимович, 46 років, робіт"
ник, 06.05.1933 р., від вис"
наження.
Алексєєнко Федір Ма
карович, 55 років, робітник,
12.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Асоктін Андрій Петро
вич, 2
роки, дитина,
03.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Беєцький Степан Іва
нович, 48 років, робітник,
09.02.1933 р., вбито ваго"
ном.
Біленко Віктор [по
батькові не вказано],
1 місяць, дитина, 08.10.1933 р.,
від діотезу.
Біленко Іван Васильо
вич, 40 років, робітник,
28.03.1933 р., від пороку
серця.
Біленко Павло Пилипо
вич, 1 місяць, дитина,
09.09.1933 р., від ентроко"
літу.
Білецький Олексій Ан
дрійович, 1,5 роки, дитина,
30.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Білецький
Андрій
Дмитрович, 40 років, робіт"
ник, 09.06.1933 р., від вис"
наження.
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Білецький Василь Анд
рійович, 17 років, дитина,
19.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Білецький Василь Юхи
мович, 6 років, дитина,
04.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Білецький Артем Юхи
мович, 83 роки, робітник
08.02.1933 р., від міокарди"
ту та атеросклерозу.
Білецький Василь Ми
колайович, 1 місяць, дити"
на, 10.02.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Білецький Юхим Тимо
фійович, 40 років, робітник,
01.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Біликов Корній Акимо
вич, 80 років, робітник,
12.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Блиников Василь Івано
вич, 57 років, робітник,
11.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Блиников Григорій Ми
колайович, 58 років, робіт"
ник, 25.05.1933 р., від висна"
ження.
Блиников Іван Григоро
вич, 70 років, робітник,
24.04.1933 р., від міокарди"
ту.
Блиников Микола Ва
сильович, 1 місяць, дитина,
19.04.1933 р., від діотезу.
Боркес Гаврило Зоси
мович, 63 роки, робітник,
10.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Бутківська Феодосія
Михайлівна, 65 років, робіт"
ниця, 14.05.1933 р., від вис"
наження.
Васильєв Архип Петро
вич, 55 років, робітник,
25.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Васильєв Григорій Бо

рисович, 2 роки, дитина,
16.05.1933 р., від етириклої"
ту.
Васильєва
Євдокія
Матвіївна, 72 роки, робіт"
ниця, 28.02.1933 р., від поро"
ку серця, виснаження.
Васильєва Марія Арте
мівна, 6 років, дитина,
22.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Васильєва Пелагея Фе
дорівна, 2 роки, дитина,
19.11.1933 р., від виснажен"
ня.
Васильченко Дарина
Федорівна, 90 років, робіт"
ниця, 20.04.1933 р., від вис"
наження.
Васильченко Тетяна Ар
темівна, 72 роки, робітниця,
26.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Васюков Захар Проко
пович, 24 роки, робітник,
11.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Васюков Лазар Михай
лович, 62 роки, робітник,
18.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Васюков ПрокіпФедо
рович, 47 років, робітник,
17.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Васюков Тимофій Пи
липович, 70 років, робітник,
03.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Васюков Федір Федо
рович, 40 років, робітник,
09.05.1933 р., від ентифока"
літу.
Величко Єгор Федоро
вич, 67 років, робітник,
14.07.1933 р., від ентдиту.
Величко Пилип Олек
сійович, 38 років, робітник,
31.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Водолага Олексій Тро
химович, 5 років, дитина,
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29.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Водолага Євдокія Яківна,
45
років,
робітниця,
26.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Водолага Микола Трохи
мович, 20 років, робітник,
24.06.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Водолага Трохим Яко
вич, 57 років, робітник,
22.04.1933 р., від виснаження.
Волюкова Меланія Івані
вна,
43 роки, робітниця,
03.07.1933 р., від виснаження.
Воровій Микола Мико
лайович, 3 роки, дитина,
18.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Ворожба Семен Терентій
ович, 65 років, робітник,
25.04.1933 р., від виснаження.
Гадицький Савелій Фе
дорович, 23 роки, робітник,
20.04.1933 р., від виснаження.
Гнеденко Леонтій Григо
рович, 78 років, робітник,
28.05.1933 р., від виснаження.
Гніденко Іван Леонтійо
вич, 52 роки, робітник,
28.04.1933 р., від виснаження.
Гонтарев Анатолій Мак
симович, 1,7 роки, дитина,
19.05.1933 р., від строкульозу.
Гонтарев Володимир
Мойсейович, 8 років, дитина,
10.10.1933 р., від пороку сер"
ця.
Гончарова Марія Єрмо
лаївна, 4 роки, дитина,
05.01.1933 р., від дифтериту.
Гранов Яків Дмитрович,
1 місяць, дитина, 26.06.1933 р.,
від нервового діотезу.
Грибенюк Харитон Васи
льович, 48 років, робітник,
28.03.1933 р., від ентериту.
Громов Олександр Ми
китович, 37 років, робітник,
16.05.1933 р.,
від
виснаження
Гроснова Пелагея Іванів
на, 37 років, робітниця,
08.03.1933 р., від запалення
легенів.
Губарєв Леонтій [по

батькові не вказано], 55
років, робітник, 23.02.1933 р.,
від виснаження.
Губарєв Микола Леон
тійович, 7 років, дитина,
02.03.1933 р., від виснаження.
Губарєв Степан Леонтій
ович, 18 років, робітник,
09.04.1933 р., від голоду.
Гусаков Віктор Тихонович,
2 роки, дитина, 15.05.1933 р.,
від етириклоїту.
Гусанов Олександр Анд
рійович, 40 років, робітник,
26.03.1933 р., від виснаження.
Денисенко Віктор Івано
вич, [вік не вказано], дитина,
04.05.1933 р., від хвороби ки"
шок.
Денисенко Катерина
Петрівна, 1 рік, дитина,
25.01.1933 р., від дифтериту.
Денисенко Павло Васи
льович, 75 років, робітник,
08.02.1933 р., від міокардиту.
Дерев’янко Марія Тимо
фіївна, 2 місяці, дитина,
19.07.1933 р., від виснаження.
Джур Андрій Іванович,
67 років, робітник, 29.07.1933 р.,
від виснаження.
Дзус Віктор Андрійович,
52 роки, робітник, 20.06.1933 р.,
від виснаження.
Дзус Кирило Захарович,
7 років, дитина, 12.04.1933 р.,
від виснаження.
Дзус Мелентій Андрійо
вич, 78 років, робітник,
24.04.1933 р., від атероскле"
розу.
Дзус Степан Іванович,
72 роки, робітник,12.04.1933 р.,
від виснаження.
Дзус Олександр Павло
вич, 68 років, робітник,
13.06.1933 р., від ентероколі"
ту.
Дзусова Прасков’я Івані
вна, 73 роки, робітниця,
14.03.1933 р., від виснаження.
Дмитренко Єлизавета
Прокопівна, 9 років, дитина,
14.03.1933 р., від виснаження.
Дмитренко Гнат Дмитро
вич, 60 років, робітник,
26.03.1933 р., [причину смерті

не вказано].
Дмитренко Ксенія Івані
вна, 59 років, робітниця
25.05.1933
від пороку
серця
Дмитренко Мавра Федо
рівна, 37 років, робітниця,
29.04.1933 р., від виснаження.
Дмитренко Марія Іванів
на, 1 місяць, дитина,
25.03.1933 р., від міненгіту.
Дмитренко Олександр
Казитович, 70 років, робіт"
ник, 06.05.1933 р., від склеро"
зу.
Долгополов Артем Архи
пович, 41 рік, робітник,
14.08.1933 р., від виразки
шлунку.
Доценко Марія Самойлі
вна, 56 років, робітниця,
25.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Дробот Іван Сергійович,
1 рік, дитина, 22.06.1933 р.,
від коліту.
Дробот Пилип Дмитро
вич, 49 років, робітник,
13.04.1933 р, від виснаження.
Дурманова Віра Федорі
вна, 2 роки, дитина,
01.05.1933 р., від скорлеозу.
Дяченко Прохір Матвійо
вич, 88 років, робітник,
29.12.1932 р., від старості.
Єременко Любов Васи
лівна, 1 рік, дитина,
16.01.1933 р., від скоропу"
льозу.
Живой Йосип Юхимо
вич, 60 років, робітник,
10.05.1933 р., від виснаження.
Зедніпровський Микола
Олексійович, 2 роки, дитина,
08.04.1933 р., від виснаження.
Замкова Ганна Анисимів
на, 1 рік, дитина, 03.03.1933 р.,
від виснаження.
Замкова Ганна Кузьмів
на, 37 років, робітниця,
30.06.1933 р., від виснаження.
Замковой Іван Анисимо
вич, 7 років, дитина,
24.04.1933 р., від виснаження.
Замковой Петро Аниси
мович, 3 роки, дитина,
21.06.1933 р., від виснаження.
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Іваненко Микола Сидо
рович,
5 років, дитина,
26.10.1933 р., від пороку
серця.
Іваненко Саливон Іва
нович, 60 років, робітник,
03.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Іваненко Устинія Іванів
на, 80 років, робітниця,
21.02.1933 р., від міокарди"
ту та атеросклерозу.
Іваненко Федір Йоси
пович, 4 роки, дитина,
03.05.1933 р., від водянки
черева.
Іванченко Володимир
Костянтинович, 1 рік,
дитина, 26.05.1933 р., від
гостросентриту.
Іванченко Юхим Са
вельєвич, 80 років, робіт"
ник, 11.06.1933 р., від вис"
наження.
Іванченко Курсан Заха
рович, 63 роки, робітник,
19.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Іванченко Марія Яківна,
1 місяць, дитина, 07.08.1933 р.,
від виснаження.
Калегура Євдокія Анд
ріївна, 73 роки, робітниця,
01.02.1933 р., від міокарди"
ту.
Карколіна Ганна Іванів
на, 80 років, робітниця,
27.05.1933 р., від склерозу.
Кириленко Андрій Гри
горович, 52 роки, робітник,
13.12.1933 р., від матриту.
Кириленко Микола Ар
темович, 1 рік, дитина,
06.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Ковальов
Михайло
Корнійович, 58 років, робіт"
ник, 07.06.1933 р., від коліту.
Козанцев Сергій Васи
льович, 64 роки, робітник,
10.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Козвещева Пелагея Ко
стянтинівна, 67 років, робі"
тниця, 08.12.1933 р., від по"
року серця.
Коржов Володимир
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Степанович, 30 років, ро"
бітник, 12.04.1933 р., від
виснаження.
Коржов Терентій Дани
лович, 93 роки, робітник,
29.04.1933 р., від склерозу.
Коржов Яків Климович, 78
років, робітник, 10.02.1933 р.,
від атеросклерозу.
Коротченко Ганна Пет
рівна, 5 років, дитина,
12.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Коротченко
Петро
Лукь'янович, 57 років, роб"
ітник, 26.03.1933 р., від вис"
наження.
Косинников Василь Іва
нович, 10 років, дитина,
25.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Кравченко Ганна Олек
сіївна, 2 місяці, дитина,
16.04.1933 р., від екскуда"
тивного діатезу.
Кравченко Герасим Ва
сильович, 83 роки, робіт"
ник, 29.04.1933 р., від скле"
розу.
Кравченко Захар Васи
льович, 60 років, робітник,
25.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Кугиленко Катерина
Артемівна, 3 роки, дитина,
05.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Кудояров Дмитро Спи
ридонович, 10 років, дити"
на, 16.04.1933 р., від висна"
ження.
Кудоярова Устинія Про
хорівна, 70 років, робітниця,
06.01.1933 р., від склерозу.
Кудрява Євдокія Мики
тівна, 42 роки, робітниця,
28.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Кудрява Тетяна Спири
донівна, 6 років, дитина,
03.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Кудрява Фекла Мико
лаївна, 65 років, робітниця,
06.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Куценко Євдокія Мефо

діївна, 70 років, робітниця,
03.02.1933 р., від пороку
серця та туберкульозу.
Куценко Катерина Івані
вна, 85 років, робітниця,
19.01.1933 р., від міокарди"
ту.
Леонтьєва Клавдія Пет
рівна, 7 років, дитина,
08.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Леодниченко Агафія
Семенівна, 74 роки, робіт"
ниця, 01.06.1933 р., від вис"
наження.
Леонтьєв Григорій Пав
лович, 79 років, робітник,
08.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Леонтьєв Пилип Семе
нович, 55 років, робітник,
09.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Лефриченко Іван Дмит
рович, 70 років, робітник,
16.05.1933 р., від міокарди"
ту.
Лефриченко Єлисей
Дмитрович, 65 років, робі"
тник, 24.05.1933 р., від вис"
наження.
Литвинов Олександр
Юхимович, 67 років, робіт"
ник, 12.04.1933 р., від висна"
ження.
Лукашов Іван Петро
вич, 7 років, дитина,
12.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Лукашова Єлизавета
Павлівна, 81 рік, робітниця,
07.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Люлька Федір Никоно
рович, 36 років, робітник,
30.04.1933 р., від ентинокар"
диту.
Майсадуш Артем Фе
дорович, 53 роки, робітник,
10.02.1933 р., замерз.
Максименко Ольга Ва
силівна, 63 роки, робітниця,
07.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Максимова Лідія Заха
рівна, 2 роки, дитина,
15.04.1933 р., від виснаження.
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Максимов Микола Заха
рович, 1 рік, дитина,
07.04.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Максимова Ольга Заха
рівна,
6 років, дитина,
09.05.1933 р., від виснаження.
Малока Степан Якович,
70 років, робітник, 22.03.1933 р.,
від виснаження.
Малюга Максим Григо
рович, 26 років, робітник,
18.04.1933 р., від хвороби ки"
шечника.
Малюга Сомейло Дани
лович, 73 роки, робітник,
10.06.1933 р., від виснаження.
Матяшова Пелагея Арте
мівна, 73 роки, робітниця,
28.02.1933 р., від атероскле"
розу.
Мильниченко Наталя
Яківна, 85 років, робітниця,
01.05.1933 р., від сухот.
Могулевська Марія Во
лодимирівна, 1,6 роки, ди"
тина, 10.04.1933 р., від висна"
ження.
Моісеєнко Аким Равгіло
вич, 64 роки, робітник,
03.03.1933 р., від міокардиту
та атеросклерозу.
Моїсеєнко Акуліна Дмит
рівна, 96 років, робітниця,
17.02.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Моїсеєнко Андрій Гаври
лович, 60 років, робітник,
14.05.1933 р., від мінінгіту.
Моїсеєнко Гаврило Олек
сійович, 60 років, робітник,
12.05.1933 р., від виснаження.
Моїсеєнко Єгор Степа
нович, 68 років, робітник,
21.04.1933 р., від атероскле"
розу.
Моїсеєнко Лука Степа
нович, 46 років, робітник,
20.05.1933 р., від виснаження.
Моїсеєнко Павло Олек
сійович, 63 роки, робітник,
19.08.1933 р., від пороку сер"
ця.
Моїсеєнко Тимофій Яко
вич, 76 років, робітник,
10.06.1933 р., від міокардиту.
Моїсеєнко Кирило Тимо

фійович, 40 років, робітник,
30.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Николаєнко Павло Кар
лович, 50 років, робітник,
04.04.1933 р., від мінінгіту.
Новіков Ягор Миколайо
вич, 49 років, робітник,
15.04.1933 р., від запалення
легенів.
Овчаренко Олексій Лук'
янович, 67 років, робітник,
22.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Віра Миколаї
вна, 12 років, дитина,
27.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Володимир
Олексійович, 16 років, робіт"
ник, 06.04.1933 р., від хворо"
би кишечника.
Овчаренко Данило Лукь
янович, 62 роки, робітник,
12.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Дарина Івані
вна, 8 років, дитина,
02.04.1933 р., від мінінгіту.
Овчаренко Дмитро Мак
симович, 1 місяць, дитина,
23.08.1933 р., від ентроколі"
ту.
Овчаренко Домна Івані
вна, 3 роки, дитина, 02.04.1933
р., від мінінгіту.
Овчаренко Іван Никифо
рович, 20 років, робітник,
01.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Іван Тимофій
ович,
1
рік,
дитина,
15.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Кирило Івано
вич,
4
роки,
дитина,
07.04.1933 р., від мінінгіту.
Овчаренко Марія Михай
лівна, 20 років, робітниця,
27.12.1933 р., потрапила під
поїзд.
Овчаренко Наталя Іванів
на, 12 років, дитина,
04.04.1933 р., від мінінгіту.
Овчаренко Никанор Іва
нович, 60 років, робітник,
23.03.1933 р., від виснажен"

ня.
Овчаренко Тетяна Григо
рівна, 39 років, робітниця,
27.12.1933 р., потрапила під
поїзд.
Овчаренко Тимофій Тро
химович, 42 роки, робітник,
07.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Овчаренко Іван Тимо
фійович, 2 роки, дитина,
06.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Панченко Марфа Семе
нівна, 65 років, робітниця,
01.02.1933 р., від запалення
легенів.
Перебада Павло Авидя
нович, 39 років, робітник,
27.12.1933 р., від виснажен"
ня.
Перебада Петро Авидя
нович, 7 років, дитина,
24.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Погапаєв Тихон Олек
сандрович, 9 років, дитина,
25.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Погапаєв Іван Олексан
дрович, 6 років, дитина,
17.04.1933 р., від виснаження.
Поддубний Спиридон
Митрофанович, 12 років,
дитина, 02.04.1933 р., від
мінінгіту.
Порубаєва Ольга Дави
дівна, 2 роки,
дитина,
06.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Порубаєв Карпо Давидо
вич, 6
років, дитина,
01.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Порубаєва Єлизавета
Давидівна, 9 років, дитина,
13.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Порубаєва Тетяна Дави
дівна,
8 років, дитина,
02.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Поудобна Олена Андріїв
на, 50 років, робітниця,
24.04.1933 р., від пороку сер"
ця.
Почепаєва Марія Олек
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сандрівна, 1 рік, дитина,
20.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Приходько Олександр
Іванович, 26 років, робіт"
ник,
21.05.1933 р.,
від виснаження.
Проценко Юхим Федо
рович, 62 роки, робітник,
22.03.1933 р., від пороку
серця.
Пугачов Сергій Петро
вич, 56 років, робітник,
07.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Пустовий Микола Іва
нович, 2 роки, дитина,
28.01.1933 р., від виснажен"
ня.
Пухнатий Олександр
Петрович, 3 роки, дитина,
10.02.1933 р., від голоду.
Редька Юхим Борисо
вич, 42 роки, робітник,
08.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Редько Сергій Семено
вич, 68 років, робітник,
09.07.1933 р., від міокарди"
ту.
Реуха Антоніна Анато
ліївна, 3 місяці, дитина,
27.03.1933
від дитячого
ентезгіту
Рецка Клавдія Василів
на, 33 роки, робітниця,
30.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Рецка Михайло Петро
вич, 13 років, дитина,
05.03.1933 р., від хвороби
кишечника.
Рибальченко Леонід
Дмитрович, 50 років, робіт"
ник, 22.06.1933 р., від коліту.
Рибальченко Степан
Петрович, 50 років, робіт"
ник, 26.03.1933 р., від висна"
ження.
Родченко Василь Кузь
мич, 76 років, робітник,
15.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Родченко Марія Андрії
вна, 82 роки, робітниця,
25.04.1933 р., від виснажен"
ня.
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Русаков Трохим Пили
пович, 77 років, робітник,
10.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Русакова
Катерина
Олексіївна, 45 років, робіт"
ниця, 08.05.1933 р., від ме"
кардиту
Рибальченко Лідія Сте
панівна, 10 років, дитина,
16.05.1933 р., від етириклої"
ту.
Рябушка Іван Васильо
вич, 75 років, робітник,
07.08.1933 р., від виснажен"
ня.
Савельєва Євдокія Гав
рилівна, 87 років, робітни"
ця, 07.04.1933 р., від менин"
гіту.
Савельєва Марія Дани
лівна, 1 місяць, дитина,
26.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Савельєва Феодосія
Микитівна, 51 рік, робітни"
ця, 21.05.1933 р., від висна"
ження.
Самцова Акуліна Ягорі
вна,
61 рік, робітниця,
13.05.1933 р., від запалення
легенів.
Свгаренко Марія Олек
сандрівна, 1 рік, дитина,
17.02.1933 р., від запалення
легенів.
Світлицька Євдокія Йо
сипівна, 65 років, робітни"
ця, 02.05.1933 р., від етирик"
лоїту.
Світлицький Олексій
Іванович, 21 рік, робітник,
24.05.1933 р., від запалення
легенів.
Світлицький Василь
Степанович, 20 років, ро"
бітник, 21.05.1933 р., від вис"
наження.
Світлицький Семен Ми
хайлович, 20 років, робіт"
ник, 16.03.1933 р., задихнув"
ся.
Світлицький Стефан
Іванович, 60 років, робіт"
ник, 22.01.1933 р., від поро"
ку серця.
Семибратов Михайло

Никифорович, 56 років,
робітник, 16.01.1933 р., від
пороку серця.
Семибратов Михайло
Корнійович, 60 років, робіт"
ник, 23.04.1933 р., від поро"
ку серця.
Семибратова Марія Пи
липівна, 92 роки, робітниця,
20.05.1933 р., від міокарди"
ту.
Сидоренко Микола Іва
нович, 1 місяць, дитина,
08.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Соколов Іван Іванович,
70
років,
робітник,
03.07.1933 р., від висна"
ження.
Соколова
Ірина
Пилипівна, 73 роки,
робітниця, 03.05.1933 р.,
від пороку серця.
Соляников Федір Арте
мович, 39 років, робітник,
13.09.1933 р., від туберкуль"
озу.
Степанова Просковія
Сергіївна, 72 роки, робітни"
ця, 31.03.1933 р., від пороку
серця.
Степанов Микола Гри
горович, 2 роки, дитина,
16.07.1933 р., від пороку
серця.
Степанов Пилип Тимо
фійович, 61 рік, робітник,
07.06.1933 р., від міокарди"
ту.
Стещенко Євдокія Пи
липівна, 9 років, дитина,
01.07.1933 р., від виснажен"
ня.
С т у с Тр о х и м І в а н о 
вич, 60 років, робітник,
31.03.1933 р., від висна"
ження.
Стусенко Ілля Гаврило
вич, 53 роки, робітник,
07.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Стусов Олексій Трохи
мович, 33 роки, робітник,
30.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Стусов Микола Олек
сійович, 4 роки, дитина,
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02.04.1933 р., від виснаження.
Сусакова
Феодосія
Олексіївна, 77 років, робітни"
ця, 25.05.1933 р., від склеро"
зу.
Тадаріна Анастасія Ми
колаївна, 2 роки, дитина,
08.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Талалай Олександр Се
менович, 1 місяць, дитина,
12.07.1933 р., від виснаження.
Талалай Іван Дмитрович,
78
років,
робітник,
31.01.1933 р., від міокардиту.
Талалай Петро Олексійо
вич, 28 років, робітник,
20.02.1933 р., від пороку сер"
ця.
Талалай Семен Федоро
вич, 1 рік, дитина, 01.06.1933 р.,
від виснаження.
Тараріна Прасковія Ро
манівна, 78 років, робітниця,
15.06.1933 р., від запалення
легенів.
Тарасін Митрофан Ми
хайлович, 78 років, робітник,
28.02.1933 р., від пороку сер"
ця.
Терепада Григорій Пав
лович,
4 роки, дитина,
17.04.1933 р., від виснаження.
Терещенко Мавра Анто
нівна, 72 роки, робітниця,
14.03.1933 р., від пороку сер"
ця.
Тилалай Федір Іванович,
16 років, робітник, 22.03.1933 р.,
від хвороби кишечника.
Тимофієнко Ганна Ема
нуелівна, 53 роки, робітниця,
09.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Тимофієнко Матвій Іва
нович, 65 років, робітник,
13.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Тимофієнко Ніна Семен
івна,
1 місяць,
дитина,
01.10.1933 р., від проносу.
Тимофієнко Пелагея Ан
дріївна, 1 рік, дитина,
26.05.1933 р., від запалення
легенів.
Тимофієнко Петро Дави
дович, 31 рік, робітник,

09.08.1933 р., від ентроколі"
ту.
Тимофієнко Дмитро Ар
темович, 25 років, робітник,
13.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Тимофієнко Федір Ми
хайлович, 68 років, робітник,
13.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Ткаченко Олександр Гна
тович, 78 років, робітник,
09.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Усатов Василь Олексійо
вич, 48 років, робітник,
15.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Усатов Сергій Михайло
вич, 73 роки, робітник,
17.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Усатова Марія Григорів
на, 2 місяці, дитина,
13.03.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Усенко Никанор Мико
лайович, 26 років, робітник,
17.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Устинов Олексій Тихоно
вич, 74 роки, робітник,
04.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Фоменко Микола Кузь
мич,
1
рік,
дитина,
06.06.1933 р., від сендиту.
Цвєтков Олександр Ва
сильович, 63 роки, робітник,
01.07.1933 р., від туберкульо"
зу легенів.
Цвєтков Герасим Васи
льович, 67 років, робітник,
08.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Цвєтков Григорій Федо
рович, 59 років, робітник,
03.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Цвєтков Порхирій Олек
сійович, 38 років, робітник,
27.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Цвєткова Клавдія Мико
лаївна, 53 роки, робітниця,
15.07.1933 р., від виснажен"
ня.

Ченцов Олександр Івано
вич,
1 місяць, дитина,
27.10.1933 р., від ентдиту.
Ченцов Іван Іванович,
65 років, робітник, 18.05.1933 р.,
від виснаження.
Ченцова Марія Петрів
на, 50 років, робітниця,
28.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Червона Катерина Сте
панівна, 68 років, робітниця,
07.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Черкасов Олександр Іва
нович, 64 роки, робітник,
10.12.1933 р., від туберкульо"
зу легенів.
Черкасов Василь Гаври
лович, 1 рік, дитина,
09.06.1933 р., від діотезу.
Чернишов Олексій Івано
вич,
4 роки, дитина,
17.06.1933 р., від ентроколі"
ту.
Чернишов Юхим Трохи
мович, 36 років, робітник,
27.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Чернишов Іван Платоно
вич, 19 років, робітник,
09.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Чернишов Платон Тихо
нович, 63 роки, робітник,
10.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Чернишова Євдокія Ва
силівна, 79 років, робітниця,
04.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Чернишова Євдокія Те
рентіївна, 57 років, робітни"
ця, 02.06.1933 р., від висна"
ження.
Чернишова Марія Рома
нівна, 36 років, робітниця,
15.02.1933 р, [причину смерті
не вказано].
Чернишова Тетяна Заха
рівна, 42 роки, робітниця,
03.03.1933 р., від туберкуль"
озу легенів.
Чернова Анастасія Сидо
рівна, 66 років, робітниця,
01.04.1933 р., від запалення
легенів.
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Чернолазов Іван Мака
рович, 55 років, робітник,
19.09.1933 р., від запалення
легенів.
Чернишов Єгор Михай
лович, 6 років, дитина,
25.09.1933 р., від виснажен"
ня.
Чернявська Ірина Ми
хайлівна, 70 років, робітни"
ця,
31.03.1933 р., від
запалення легенів.
Чернявський Василь
Тарасович, 60 років, робіт"
ник,
01.04.1933 р., від
склерозу.
Чернявський Яків Пав
лович, 72 роки, робітник,
25.04.1933 р., від висна"
ження.
Чоха Анастасія Петрів
на, 81 рік, робітниця,
13.03.1933 р.,
від ста"
рості.
Чоха Антоніна Денисів
на,
2
роки,
дитина,
04.09.1933 р., від пнев"
монії.
Чоха Іван Петрович, 50
робітник, 18.07.1933 р., від
виснаження.
Чоха Павло Пилипович,
38
років,
робітник,
18.02.1933 р., від туберкуль"
озу легенів.
Шапавалов Микола
Лаврентійович, 2,5 роки,
дитина, 16.08.1933 р., від
ентроколіту.
Шаповалов Володимир
Федорович, 10 років,
дитина, 14.03.1933 р., від
виснаження.
Шаповалов Іларіон Гав
рилович, 46 років, робітник,
07.04.1933 р., від міокарди"
ту.
Шармаков Пантелей
Семенович, 23 роки, робіт"
ник, 09.07.1933 р., задавив
трактор.
Шаршапов Григорій
Дмитрович, 75 років, робіт"
ник, 16.03.1933 р., від хворо"
би кишок.
Шаршапов
Роман
Дмитрович, 78 років, робіт"
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ник, 18.03.1933 р., від поро"
ку серця.
Шульга Андрій Кузь
мич, 38 років, робітник,
09.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Шумаєв Олексій Івано
вич, 32 роки, робітник,
01.04.1933 р., від поліартри"
ту.
Шумаєв Михайло Пав
лович, 6 років, дитина,
05.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Шумаєв Павло Василь
ович, 41 рік, робітник,
15.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Шумаєв Федір Федо
рович, 71 рік, робітник,
08.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Шурбанько Катерина
Олександрівна, 80 років,
робітниця, 07.03.1933 р., від
старості.
Щебетелко Марія Ва
силівна, 68 років, робітни"
ця, 30.04.1933 р., від висна"
ження.
Щебетелко Р аїса Васи
лівна, 5 років, дитина,
14.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Щебетенко Віктор Ва
сильович, 2 роки, дитина,
22.02.1933 р., від голоду.
Щебетенко Уліта Тихо
нівна, 76 років, робітниця,
15.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Щебетенко Федір Ва
сильович, 8 років, дитина,
16.03.1933 р., від виснажен"
ня.
Щербаков Трохим Яко
вич,
9 років, дитина,
06.07.1933 р., від виснажен"
ня.
Щербаков Федір Васи
льович, 87 років, робітник,
08.02.1933 р., від склеро"
зу.
Щербанов Олексій Ми
хайлович, 26 років, робіт"
ник, 23.03.1933 р., [причину
смерті не вказано].

Щербина Віра Іванів
на, 65 років, робітниця,
21.05.1933 р., від склеро"
зу.
Ісатов Григорій Садович,
48
років,
робітник,
11.04.1933 р., від виснажен"
ня.
Ісенко Микола Никон
дорович, 3 місяці, дитина,
08.04.1933 р., від запалення
головного мозку.
Якименко Пуд Івано
вич, 65 років, робітник,
24.04.1933 р., від висна"
ження.
Ялов Олександр Федо
рович, 5 років, дитина,
13.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Ялов Андрій Івано
вич, 38 років, робітник,
12.10.1933 р., від туберкуль"
озу легенів.
Ялов Василь Федоро
вич, 38 років, робітник,
05.04.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ялов Іван Юхимович,
1
тиждень,
дитина,
20.05.1933 р., [причину
смерті не вказано].
Ялова Любов Петрівна,
45
років,
робітниця,
08.02.1933 р., від раку мат"
ки.
Ялова Марія Федорів
на, 2 роки, дитина,
16.06.1933 р., від виснажен"
ня.
Ялова Марфа Денисів
на, 95 років, робітниця,
21.04.1933 р., від склеро"
зу.
Ялова Марфа Корніїв
на, 60 років, робітниця,
08.05.1933 р., від виснажен"
ня.
Ялова Ольга Костянти
нівна, 3 роки, дитина,
27.05.1955 р., від склерні"
ти.
Ященко Микола Петро
вич,
41 рік, робітник,
05.05.1933 р., від висна"
ження.
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Ауст Ірина Іванівна,
2 місяці, дитина, 06.04.1933 р.,
від проносу.
Бакарюка Федір Акимо
вич, 44 роки, член артелі
28.08.1933 р., від запалення
легенів.
Беккер Василь Корнійо
вич, 78 років, утриманець,
12.09.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Більман Іван Іванович,
47
років,
робітник,
21.01.1932 р., від тифу.
Бліфернець Фридрих
[побатькові не вказано],
16
років,
робітник,
21.04.1933 р., від хвороби ки"
шечника.
Брод Єлизавета Яківна,
64
роки,
робітниця,
03.11.1932 р., від пороку сер"
ця.
Галецнишова Матрена
Іванівна, 8 років, дитина,
22.03.1932 р., від запалення
легенів.
Гатман Христина Едуар
дівна, 66 років, робітниця,
07.04.1932 р., від пара"
лічу.
Глейх Іван Адамович, 62
роки, робітник, 04.03.1932 р.,
від брюшного тифу.
Гріцай Ніна Василівна,19
років, дитина, 24.05.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Зоммер Арнгольд Еваль
дович, 7 місяців, дитина,
17.11.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Іост Генріх Олександро
вич,
4 роки, дитина,
04.02.1933 р., туберкульох ле"
генів.
Канонік Аким Трохимо
вич, 42 роки, робітник,
02.09.1933 р., від паралічу.

Кінтон Фріда Пилипівна,
6 років, дитина, 10.04.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Киселева Горпина Онек
іївна, 62 роки, утриманець,
31.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Клей Лидна Мартинівна,
79
років,
робітниця,
24.08.1932 р., від старечого
маразму.
Коноваленко Парасков’я
Митрофанівна, 41 рік, утри"
манка, 20.06.1933 р., від сип"
ного тифу.
Кріх Теодор Миколайо
вич, 9 місяців, дитина,
25.10.1933 р., від розладу хар"
чування.
Лагода Горпина Омеля
нович, 11 місяців, дитина,
29.10.1933 р., від дитячої хво"
роби.
Ланго Герман Вольдема
рович, 6 днів, дитина,
06.06.1932 р., від лехарака"
ту.
Ледер Микола Емануїло
вич, 2 роки, дитина,
11.08.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Мок Теодор Едуардович,
22
роки,
член
артілі,
11.03.1933 р., від розладу сер"
цевої діяльності.
Науменко Іван Єгорович,
53 роки, робітник, 03.03.1932
р., від завороток кишок.
Нейман Марта Олексан
дрівна, 1 рік, дитина,
10.12.1932 р., несвоїчастний
прорив зубів.
Нещеретний Трохим Ар
сенович, 52 роки, портний,
26.03.1933 р., від раку шлун"
ку.
Павенко Ксенія Лук’яні

вна, 65 років, утриманка,
07.06.1933 р., від розладу сер"
цевої діяльності.
Прейс Вольдемар Густо
вич, [соціальний стан не вка"
зано], дитина, 15.04.1933 р.,
слабонароджений.
Прейс Яків Іванович, 64
роки, робітник, 01.06.1933 р.,
[причину смерті не вказа"
но].
Рейздот
Мірта
Фрідріхівна, 1 рік, дитина,
18.06.1932 р., від проносу.
Рубан Фрол Улянович, 63
роки, утриманець, 03.09.1933
р., від старості.
Фалькенштнрн Артур
Генрихович, 13 років, дитина,
06.03.1933 р., от огнестрель"
ного ранения.
Фіті Андрій Карлович, 1
рік, дитина, 02.08.1932 р., від
проносу.
Шлем Олександр Івано
вич, 10 днів, дитина,
23.01.1933 р., [причину смерті
не вказано].
Шредер Густаф Густафо
вич,
8
днів,
дитина,
20.05.1932 р., дитяча.
Шреін Петро Петрович,
73 роки, [соціальний стан не
вказано], 28.06.1932 р., від
старечого маразму.
Шрейн Фрідолін Марти
нович, 6 місяців, дитина,
22.08.1933 р., виснаження.
Шумберт Олена Федорі
вна, 1,8 роки, дитина,
01.10.1932 р., від проносу.
Юнкін Олександр Івано
вич, 1 рік, дитина, 08.06.1932 р.,
від тифу.
Ян Володимир Петро
вич, [соціальний стан не вка"
зано], дитина, 21.03.1932 р.,
від дизентерії.
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РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
місто Артемівськ
м. Артемівськ (Артемівської міської ради)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану
(Державний архів Донецької області, Ф. Р6828, п. 1, спр. 11, 14, 15, 29, 30, 33, 34).
[Прізвище ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не вка
зано]. 01.08.1933 р. Від висна
ження.
[Прізвище ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 27.08.1933 р. Від
виснаження, коліт.
[Прізвище ім’я та по
батькові не вказано], 80
років, [соціальний стан не вка
зано]. 15.08.1933 р. Від пара
лічу серця.
Абаніна Палашка Павлів
на, 39 років, утриманка.
06.03.1932 р. Перекручена
кістка (операція).
Абдамико Софія [по
батькові не вказано], 27
років, утриманка. 10.12.1932 р.
Після незакінченного аборту
4х місяців.
Абихвостова Ганна Леон
тіївна, 67 років, утриманка.
27.11.1932 р. Від раку матки.
Аборнев Павло Петро
вич, 33 роки, [соціальний стан
не вказано]. 18.05.1933 р.
Коліт.
Абраменко Олена Федо
рівна, 65 років, утриманка.
04.02.1933 р. Від запалення
легенів.
Абрамович Михайло Йо
сипович, 90 років, [соціаль
ний стан не вказано].
12.06.1933 р. Від старості.
Абрамович Михайло Ла
заревич, 77 років, утрима
нець. 05.07.1932 р. Декомпен
сирований міокардит.
Абрамович Наталія Зи
новіївна, 85 років, безробіт
ня. 16.07.1933 р. Стареча
слабкість.
Абрамович Петро Васи
льович, 8 років, дитина.
28.11.1933 р. Від дифтерії та
порок серця.

Абрамовіч Зинаїда Се
менівна, 68 років, утриманка.
06.07.1932 р. Рак шлунку.
Авдеєва Галина [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 29.06.1933р. Від висна
ження.
Авдеюк Іван Ануфрієвич,
1,8 років, дитина. 01.07.1932
р. Від дизентирії.
Авсянніков [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 06.03.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Агашков Микола Дмит
рович, 1 рік, дитина.
18.12.1932 р. Від запалення
легенів та мозкове явлення.
Агашкова Ульяна Василі
вна, 80 років, утриманка.
05.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Адатовський Василь Яко
вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
12.01.1932 р. Від паралічу сер
цеврї діяльності.
Азархов Ізріїль Єфремо
вич, 55 років, [соціальний стан
не вказано]. 26.12.1932 р. Від
сипного тифу.
Айварова Мотря Фоси
фівна, 85 років, утриманка.
13.10.1933 р. Міокардит.
Айзенберг Ріїса Моїсеїв
на, 80 років, утриманка.
11.01.1932 р. Від старечого
маразму.
Акашенко Йосип Якович,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.04.1933 р.
Від сипного тифу.
Акоп Катерина Маїсеїв
на, 40 років, [соціальний стан
не вказано]. 26.08.1933 р. Від
туберкульозу легенів.
Акопов Артавас Кара
тович, 7 років, дитина.
20.11.1932 р. Від запалення
легенів.

Аксюк Олександр Петро
вич, 32 роки, в’язень.
14.01.1933 р. Від різкого вис
наження упадок серцевої
діяльності.
Аксюк Арсен Петрович,
32 роки, в’язень. 05.02.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Акушин Антон Іванович,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.10.1932 р.
Двустороній декомпенсірова
ний відкритий туберкульоз ле
генів.
Аладин Георгій Семено
вич, вік [не вказано], в’язень.
27.04.1932 р. Від паралічу сер
ця.
Аладин Єгор Гаврилович,
43 роки, в’язень. 23.06.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Аладїн Леонід Гаврило
вич, 40 років, [соціальний стан
не вказано]. 07.09.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Алаксендрова Нінель [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 05.01.1932 р. Від
врожденої слабості.
Алексеєв Григорій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 11.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Алексеєнко Канон Григо
рович, 69 років, в’язень.
03.03.1933 р. Порок серця.
Алексеєнко Павло Пет
рович, 70 років, пенсіонер.
15.11.1932 р. Декомпенсація
серця.
Алерт Катерина [по бать
кові не вказано], 5 місяців,
дитина. 18.03.1932 р. Від кок
люшу.
Алехин Микита Васильо
вич, 47 років, [соціальний стан
не вказано]. 19.07.1933 р. Від
старечого маразму.
Алимакіна Тетяна Степа
нівна, 39 років, будочниця.
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24.11.1932 р. Рак груді.
Алиференко Сергій Фе
дорович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 13.05.1933 р. Від тубер
кульозу легень
Алиференко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
16.05.1933 р. Недоношений.
Алтунін Іван Захарович,
вік [не вказано], в’язень.
26.02.1933 р. Від різкого
виснаження з упадком сил
серцевої діяльності.
Алиферов Віктор [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 22.07.1933
р. Діагноз: диспенсія.
Альферова Єлизавета
Семенівна, 95 років, домо
господарка. [дату смерті не
вказано]. Від старечого ма
разму.
Альоховський Григорій
Кондратович, 48 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 12.05.1933 р. Від різко
го виснаження.
Алян Олександр Семе
нович, 37 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.04.1933 р.
Від дістрофічного проносу.
Аминова
Феодосія
Єрмолаївна, 70 років, утри
манка. 04.11.1932 р. Рожа.
Ананьєв Олексій [по
батькові не вказано], 50
років, [соціальний стан не
вказано]. 16.02.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Ананьєв Віктор [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1933 р.
Від диспенсації.
Андреєв Григорій Яко
вич, 75 років, [соціальний
стан не вказано]. 10.06.1933 р.
Від міокардиту.
Андреєв Григорій Тихо
мирович, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вка
зано]. Від міокардиту, не
рвоз серця.
Андріянова Любов Іва
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нівна, 10 років, дитина.
22.08.1933 р. Від грипозної
пневмонії.
Андруцька Анастасія
Артемівна, 60 років, утри
манка. 24.11.1933 р. Від по
року серця.
Андрюшина Пелагея
Степанівна, 3 роки, утри
манка. 29.11.1933 р. Від за
палення легенів.
Анісімов Тихон Івано
вич, 55 років, в’язень.
28.04.1932 р. Від токсичного
поносу.
Анохін Антон Павлович,
вік [не вказано], в’язень.
03.05.1932 р. Від паралічу
серця.
Антащук Вячеслав Ста
ніславович, 25 років, візник.
27.03.1933 р. Від гострої
слабкісті серцевої діяль
ності.
Антонов [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
25.05.1933 р. Мервонарод
жений.
Антонов [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
26.05.1933 р. Мервонарод
жений.
Антонов Дмитро Івано
вич, 48 років, слюсар.
08.09.1933 р. Абсус легенів.
Антонов Павло Ф., 20
років, [соціальний стан не
вказано]. 30.04.1933 р. Вис
наження від голоду.
Антонович Йосип Лукіч,
57 років, [соціальний стан не
вказано]. 06.04.1933 р. Атро
фія кишечника.
Антропова Катерина
Михайлівна, 47 років, утри
манка. 03.11.1933 р. Зупи
нення серцевої діяльності.
Анукферов Іван [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 05.06.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Апосім [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не

вказано]. [дату смерті не
вказано]. Від паралічу серця.
Аптешан Розалія Марк
івна, 80 років, виконувач.
01.03.1932 р. Від раку черев
ного органу.
Аронов Михайло Мар
кович, 33 роки, сторож.
08.01.1933 р. Нефрит.
Артаменко Василь Гри
горович, 1,8 рік, дитина.
19.09.1933 р. Колиз.
Артаменко Михайло
Арсентійович, 35 років, сто
ляр. 23.12.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Артеменко Іван Івано
вич, 39 років, вчитель.
13.09.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Асменко Василь Гаври
лович, 66 років, [соціальний
стан не вказано]. 25.04.1933 р.
Безбелковый отек.
Астахов Іван Андрійо
вич, 52 роки, тесляр.
24.07.1933 р. Міокардит.
Астич Едуард Йосипо
вич, 33 роки, [соціальний
стан не вказано]. 22.08.1932 р.
Від нефриту.
Атимутін Петро [по
батькові не вказано], 22
роки, лікар. 30.12.1932 р.
Міокардит.
Афанасьєва Євдокія
Іванівна, 80 років, [соціаль
ний стан не вказано].
15.04.1933 р. Від старісті.
Афанасьєнко Олексій
Михайлович, 71 рік,
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Від виснаження, міокардит
декомпенсирован.
Ахметова Марія [по
батькові не вказано], 3
роки, дитина. 13.07.1932 р.
Від запалення мозкової обо
лочки.
Ахтирський Денис [по
батькові не вказано], 66
років, [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Від декомпенсація
серця, нефрит.
Бабак Борис Іванович,
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20 років, [соціальний стан не
вказано]. 18.05.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Бабак Денис Іванович,
вік [не вказано], селянин.
30.01.1933 р. Від упадку сер
цевої діяльності.
Бабекін Едуард Петро
вич, 4 місяці, дитина.
20.08.1932 р. Від інтоксикація.
Бабенко Василь Парфи
рович, 75 років, коваль.
21.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Бабенко Павло Григоро
вич, 42 роки, ПТУ. 18.05.1933
р. Від декомпенсація серця.
Бабенко Параска Михай
лівна, 87 років, утриманка.
09.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Бабій Владислав Івано
вич, вік [не вказано], утри
манець. 25.09.1933 р. Коліт.
Бабічєв Максим Григоро
вич, 57 років, пічник.
10.11.1933 р. Отік легенів.
Бабічєва Пелагея Сергії
вна, 69 років, утриманка.
03.04.1933 р. Від упадку сер
цевої діяльності.
Бабкін Олександр [по
батькові не вказано], 8 років,
дитина. 13.07.1933 р. Від вис
наження організму.
Бавдюк Клим Трифоно
вич, 20 років, [соціальний стан
не вказано]. 09.05.1932 р. Від
туберкульозу.
Багінська Марія Олек
сандрівна, 72 роки, утриман
ка. 11.08.1933 р. Від паралічу
серця.
Багнова [і’мя та по бать
кові не вказано], 75 років,
[соціальний стан не вказано].
25.03.1933 р. Від загального
виснаження.
Багуш Олександр Ми
хайлович, 23 дня, дитина.
24.01.1933 р. Гострий нефрит,
виснаження.
Бадоніна Ольга Олексіїв
на, 70 років, утриманка.
06.02.1933 р. Порок серця.
Баєв Терентій Поликар
пович, 25 років, в’язень.

06.07.1932 р. Сухой плеврит и
ТВС легенів.
Баєв Юлій Михайлович,
1 рік, дитина. 17.09.1932 р.
Коліз.
Бажовський Владислав
Йосипович, вік [не вказано],
інвалід. 21.11.1932 р. Від ста
речого маразму.
Базеєв Антон Митрофа
нович, 48 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.05.1933 р.
Декомпенсація серця.
Базиліва Марія Максим
івна, 68 років, утриманка.
02.03.1933 р. Від старісті.
Бакалова Наталія Федо
рівна, 81 рік, утриманка.
19.10.1933 р. Від старечої
дряхлості.
Бакаляр [і’мя та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Мертвонароджений.
Бакиятов Маня [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 06.06.1933 р. Враж
денная слабость.
Бакланов Генадій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 05.07.1933 р. Дис
пенсія токсична.
Бакулін Федір Іванович,
вік [не вказано], в’язень.
07.04.1933 р. Діагноз: тубер
кульоз легенів.
Бакунін Семен Васильо
вич, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. 05.09.1932 р. Ге
мадрический колмиз.
Балаба Андрій Сергіїйо
вич, 24 роки, в’язень.
20.03.1933 р. Від пневмонії.
Балдін Григорій Стефа
нович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
07.02.1933 р. Діагноз: параліч
серця.
Балецький
Евдоким
Дмитрович, вік 34 роки,
[соціальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Діагноз: изнуря
ющий понос слабость сердеч
ной деятельности.

Баліба Меланія Кузьмів
на, 35 років, [соціальний стан
не вказано]. 21.06.1933 р. По
степенная нарастающая сла
бость истощение организма.
Балобин Олександр Сте
панович, 25 років, в’язень.
08.05.1932 р. Токсич. егтеріт.
скаб. серд. держель.
Бамолина Тетяна Васи
лівна, 7 місяців, дитина.
23.10.1933 р. Від коклюшу.
Бандієнко Євгенія Петрі
вна, 33 роки, утриманка.
18.03.1933 р. Кровообраще
ние в мозг. Зарізало потягом.
Банин Костянтин Григо
рович, 23 роки, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Ентероколит, вис
наження.
Бараненко Людмила Во
лодимирівна, 1,7 років, дити
на. 23.06.1932 р. Кишкова ген
токсія.
Бардаков Василь Юхи
мович, вік [не вказано],
технік. 30.09.1932 р. Від ту
беркульозу легенів.
Баржов Андрій Филипо
вич, 65 років, інвалід.
20.10.1932 р. Порок серця.
Баришньов
Григорій
Максимович, 29 років, бійник
каміння. 16.03.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Баронська Рахиль Мої
сеївна, 78 років, [соціальний
стан не вказано]. 07.05.1933 р.
Від міокарду.
Бартинін П. С., 68 років,
[соціальний стан не вказа
но].21.06.1933 р. Серцева
слабкість.
Барубанова Лідія Мико
лаївна, 4 роки, дитина.
02.02.1933 р. Від опіку 23 сту
пені.
Бас Анедрій Сергійович,
7 місяців, дитина. 03.06.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Баскова Олександр Ва
сильович, 10 місяців, дитина.
02.04.1933 р. Від запалення
мозоку.
Баскіна Олександра Іва
нівна, 4 місяці, дитина.
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16.05.1933 р. Коклюш.
Баскіна Софія Григорі
вна, 80 років, пенсіонерка.
06.01.1933 р. Стареча
слабкість.
Басс Лазар Мойсейо
вич, 68 років, утриманка.
15.10.1932 р. Флегмона
предплечья ослабление
сердеяной деятельности.
Батченко Іван Єфимо
вич, 25 років, робітник. [дату
смерті не вказано]. Від ту
беркульозу легенів.
Бахмат Микита Яко
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 01.03.1933 р. Деком
пенсирований міокардиз.
Бахпов Ілля Давидо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 23.04.1933 р. Міокар
дит.
Бахтирь Федір Наумо
вич, 43 роки, в’язень.
05.07.1932 р. Декомпенси
рованний порок сердца.
Бахтирьов Петро Іва
нович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 08.06.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Башкова Феня [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Башликов Петро Гера
симович, 75 років, пічник.
18.10.1933 р. Від розладу
серцевої діяльності.
Бажеєв Прокіп Тихоно
вич, 80 років, утриманець.
13.05.1933 р. Стареча
слабкість.
Бедухіна Віра Олексіїв
на, 24 роки, [соціальний
стан не вказано]. 10.11.1932 р.
Нефроз, нефрит.
Безбожий Олександр
Іванович, 29 років, [соц
іальний стан не вказано].
29.02.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Бездровний Іван Івано
вич, 46 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.05.1933 р.
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Від загального виснаження.
Безкишний Олексій
Григорович, 17 років, в’я
зень. 26.03.1933 р. Різке вис
наження упадок серцевої
діяльності.
Безмен Тимофій Федо
рович, 44 роки, кровельник.
24.10.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Безмен Федір Павло
вич, 51 рік, конторщик.
21.01.1932 р. Міокардит.
Безмен Федосій Лари
онович, 75 років, [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Від пара
лічу серцевої діяльності.
Безпальченков Таїсія
[по батькові не вказано], 1
місяц, дитина. 23.05.1932 р.
Вроджена слабкість.
Безпризорн [ім’я та по
батькові не вказано], 4
роки, [соціальний стан не
вказано]. 09.09.1933 р. Від
запалення прямої кишки.
Безпризорна [ім’я та по
батькові не вказано], 3
роки, [соціальний стан не
вказано]. 25.08.1933 р. Корь
коліт.
Безпризорна Авдита
[по батькові не вказано],
3 роки, безпризорна.
28.08.1933 р. Від виснажен
ня.
Безпризорна Віра
[по батькові не вказа
но], 2 роки, безпризорна.
26.08.1933 р. Від виснажен
ня та запалення кишек.
Безпризорна Катерина
[по батькові не вказано], 6
років, дитина. 18.08.1933 р.
Коліт.
Безпризорна Марія [по
батькові не вказано], 6
років, дитина. 18.07.1933 р.
Корь, коліт.
Безпризорна Маруся
[по батькові не вказано], 6
років, дитина. 17.07.1933 р.
Корь, запалення легенів.
Безпризорний Іван [по
батькові не вказано], 14
років, дитина. 22.07.1932 р.

Кахсксия слабоумия.
Безпризорний Михай
ло [по батькові не вказа
но], 2 роки, дитина.
18.08.1933 р. Коіт та висна
ження.
Безпритульний [ім’я та
по батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 12.08.1933 р.
Коліт.
Безсмертна Антоніна
Гкр’євська, 7 років, дитина.
19.02.1933 р. Від виснажен
ня.
Безугла Марія К., 61 рік,
інвалід. 29.09.1932 р. Порок
серця.
Безуглий Сергій Кузь
мич, вік [не вказано], в’я
зень. 14.03.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Бейцєв Павло Леонтій
ович, 24 роки, в’язень.
22.03.1933
р.
Гостра
слабкість серця.
Бекетов Марія Семенів
на, 60 років, [соціальний стан
не вказано]. 01.06.1933 р. Від
рожи обличчя.
Беккер Іван Генріхович,
вік [не вказано], в’язень.
15.02.1933 р. Міокардит
спад серцевої діяльності.
Белаконов Стефан Сте
фанович, 54 роки, в’язень.
21.03.1933 р. Порок серця.
Беламж [ім’я та по
батькові не вказано], 40
років, [соціальний стан не
вказано]. 21.06.1933 р. При
чину смерті встановити не
можливо.
Белан Іван [по батькові
не вказано], 70 років, в’я
зень. 15.12.1932 р. Скоропо
стижная смерть вследствие
неукрожимой кровоизлия
ния и нарастающий слабос
ти.
Белаус Іван Митрофа
нович, 23 дня, дитина.
26.06.1932 р. Від Т.Б.С. ле
генів.
Белаш Корній Васильо
вич, 45 років, в’язень.
24.06.1932 р. Від виснажен

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
ня після сипного тифу.
Біла Зінаїда Семенівна,
18 років, переплетчица.
29.08.1932 р. Самоповішення.
Біла Марія Трохимів
н а , 25 років, утриманка.
27.06.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Біла Раїса Василівна, 3
роки, дитина. 31.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Білий Хома Павлович, 48
років, в’язень. 28.03.1933 р.
Гостра слабкість серцевої
діяльності.
Білик Міра Давидівна, 1,2
роки, утриманка. 20.06.1933 р.
Токсичний коліт.
Беліков Іван Петрович,
41 рік, зціплювач. 01.07.1933 р.
Від запалення легенів.
Белічева Ніна Яківна, 7
років, дитина. 25.06.1933 р.
Від дистрофії.
Белік Яків Прохорович,
44 роки, [соціальний стан не
вказано]. 0503.1933 р. Від
виснажливого проносу.
Белікова Марія Давидів
на, 92 роки, утриманка. [дату
смерті не вказано]. Старечий
маразм.
Белобров Олег Іванович,
вік [не вказано], фінінспектор.
13.04.1933 р. Від мененгиту.
Белобров Герасим Тимо
нович, 19 років, зціплювач.
10.08.1932 р. Від крововиливу
в черевну полость внаслідок
поранення кишечника.
Белогрудов Олександр
Ілліч, 63 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Белодсова Ніна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], в’язень. 09.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Белоіван Андрій Григо
рович, 8 місяців, дитина.
06.06.1933 р. Від гострого
виснаження організму.
Белокобильський Афа
насій Іванович, 38 років, в’я
зень. 03.03.1933 р. Від вис
нажливого проносу з упадком
серцевої діяльності.

Белоненкова Агрофіна
Олексіївна, 80 років, утри
манка. 07.02.1932 р. Після ки
шечного захворювання.
Белоусов Олександр Іва
нович, 69 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від висна
ження, міокардит декомпен
сированн.
Білоцерковський Ема
нуїл Борисович, 57 років,
[соціальний стан не вказано].
05.06.1933 р. Емболія шаро
вих сосудів.
Бельченко Стефан Ники
форович, 55 років, в’язень.
30.04.1932 р. Фелеммона
шейных желез, атрафический
понос.
Бельчи Гаврило Денисо
вич, 87 років, [соціальний стан
не вказано]. 07.06.1933 р. Від
спаду серцевої діяльності.
Бензев Моня [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 18.07.1932 р. Грипоз
на інтоксикація.
Берлагов Василь Івано
вич, 55 років, [соціальний стан
не вказано]. 05.04.1933 р.
Слабка деятельность серца,
на почве общего истощения
организма.
Бердніченко Михайло
Васильович, 20 років, в’я
зень. 20.02.1933 р. Від анемії
при різком виснаженні.
Береговий [ім’я та по
батькові не вказано], 33
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 18.08.1933 р. Коліт.
Бережна Варвара Дмит
рівна, 85 років, пенсіонерка.
08.12.1932 р. Від старості.
Бережний Василь Васи
льович, 78 років, утриманка.
21.02.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Бережний Петро Костян
тинович, вік 75 років, утрима
нець. 18.05.1933 р. Від ста
рості.
Березин Лев Ізраїльо
вич, 50 років, завідуючий ма
газином. 08.05.1933 р. Від ту
беркульозу легенів.
Березін Тарас [по бать

кові не вказано], 5 місяців,
дитина. 11.09.1932 р. Спад
серцевої діяльності.
Березка Дем’ян Макси
мович, 66 років, в’язень.
09.03.1933 р. Від слабкості.
Березкіна Вікторія [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 18.07.1933 р. Інток
сикація.
Берестова Марія Петрів
на, 50 років, [соціальний стан
не вказано]. 28.07.1932 р.
Хроничний міокардит скле
роз.
Бери Григорій Семено
вич, 56 років, сторож.
04.04.1933 р. Міокардит.
Берликсон Яків Ілліч, 55
років, музичиц. 28.11.1932 р.
Рак сечового міхура.
Берлін Мандель Бонціо
нов, 53 роки, продавець.
20.08.1932 р. Язва дванадця
типерстної кишки.
Беседа Нестер Панте
леймонович, 65 років, в’я
зень. [дату смерті не вказано].
Від виснаження міокардит, по
рок серця.
Беспалий Павло Абра
мович, 65 років, селянин.
10.05.1932 р. Ентерит, деком
п.серд.дезу.
Бессмертний Михайло
[по батькові не вказано], 68
років, утриманець. 26.05.1932 р.
Порок серця.
Бешенуєв [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина,
[дату
смерті не вказано]. Врождена
слабкість.
Бієвська Зоя [по батькові
не вказано], вік [не вказа
но], дитина. 26.05.1933 р.
Слабкість.
Биканов Григорій Кар
пович, 23 роки, в’язень.
26.08.1932 р. Різке малокро
віе при посі.
Бирман Ліон Соломоно
вич, 27 років, утриманець.
25.03.1933 р. Від хроничного
запалення мозоку.
Бірюков Олексій Фили
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пович, 44 роки, інвалід.
02.05.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Бісмарк Дарина [по
батькові не вказано], 90
років, утриманка. 02.08.1932 р.
Від старечого маразму.
Бісова Раїса Семенів
на, 20 років, червона сестра.
29.07.1932 р. Черевний тиф,
запалення бронха.
Бичкова Параска Івані
вна, 79 років, домогоспо
дарка. 19.02.1932 р. Від ста
речого маразму.
Бичкова Тетяна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
28.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Бічковський Федір Ми
китович, 26 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Від
запалення черева.
Биятенко Марія Тимо
фіївна, 30 років, завідуючо
го магазину. 22.11.1933 р.
Від пневмонії.
Білощенко Іван Михай
лович, 27 років, П.Т.У.
01.05.1933 р. Слизистий ен
тероколіт.
Біятенко Семен Тимоф
ійович, 8 років, дитина.
17.11.1933 р. Від запалення
легень.
Благой Семен Степано
вич, 40 років, директор.
30.10.1933 р. Від сипного
тифу.
Блажевський Михайло
Павлович, 3 роки, дитина.
28.11.1932 р. Від розладу
серцевої діяльності.
Блажієвська Параска
Михайлівна, 90 років, утри
манка. 22.10.1932 р. Старе
ча дряхлість.
Блажієвська Валентина
Павлівна, 11 років, дитина.
24.05.1933 р. Від дистрофії.
Блажнєв Йосип Степа
нович, 9 років, дитина.
05.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Блинов Олександр Ва
сильович, 37 років, в’язень.
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13.04.1933 р. Ентерит.
Близнюк Зінко Наумо
вич, 96 років, [соціальний
стан не вказано]. 17.09.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Боб Катерина Іллівна,
63 роки, [соціальний стан не
вказано]. 21.04.1933 р. Сип
ний тиф.
Бовкун Муся [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 09.09.1933 р. Від
пневмонії.
Богачов Борис Андрій
ович, 20 років, в’язень.
21.08.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Богачов Костянтин Іва
нович, 57 років, ПТУ.
17.04.1933 р. Від виснажен
ня з упадком серцевої діяль
ності.
Богдановський Калткоз
Мечеславич, 49 років, ро
бітник. 07.05.1932 р. Порок
серця.
Богиский Макаро Севе
лійович, 29 років, в’язень.
16.02.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Богодельнова Рахиль
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 23.01.1933 р.
Від запалення легенів.
Богомаз Єгор Трохимо
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 07.02.1932 р. Долегмо
на.
Богунова Уляна Ілларіо
нівна, 30 років, робітниця.
04.03.1933 р. Злокачествен
ное новотворен.
Богуславський М. [по
батькові не вказано], 2,5
роки, дитина. 29.12.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Боженіков Петро [по
батькові не вказано], 30
років, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Від токсичного
проносу, виснаження.
Бойко Олександр Кири
лович, 3 роки, дитина. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лення легенів.

Бойко Ганна Іванівна, 40
років, [соціальний стан не
вказано]. 10.09.1933 р. Ток
сичний пронос.
Бойко Василь Федо
рович, 87 років, утрима
нець. 01.03.1933 р. Стареча
дряхлість.
Бойко Іван Івановчи, 15
років, дитина. 14.03.1933 р.
Дитячий параліч.
Бойко Кондрат Ники
форович, 70 років, сторож.
10.05.1933 р. Параліч серця.
Бойко Ніна Степанівна,
8 місяців, дитина. 11.05.1933 р.
Від дистрофія.
Бойко Тамара [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 10.06.1933 р.
Слабкість.
Бойко Ульяна Ф., вік 72
роки, [соціальний стан не
вказано]. 11.02.1933 р. Від
ослаблення серцевої діяль
ность, виснаження.
Болдерев Захар Васи
льович, вік [не вказано], в’я
зень. 02.01.1933 р. Від пара
лічу серця.
Болдірєв Іван Іванович,
20 років, в’язень. 24.03.1933 р.
Декомпексація серця.
Больніаченко Іван Оме
лянович, 18 років, в’язень.
31.05.1932 р. Виснаження
упадок сил та пронос.
Болюгаєв Данило Про
копович, 35 років, [соціаль
ний стан не вказано].
08.06.1933 р. Еентероколит
гостра слабкість серцевої
діяльності.
Бондарьова Дарина [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], невідомо.
13.08.1933 р. Безбілков. на
бряк.
Бондаревська [і’мя по
батькові не вказано], 85
років, [соціальний стан не
вказано]. 21.08.1933 р. Ста
речий маразм.
Бондаревська Ганна Лу
к’янівна, 70 років, утриман
ка. 16.08.1933 р. Параліч та
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пронос з виснаженням.
Бондаревська Марія
Митрофанівна, 67 років, ут
риманка. 15.05.1933 р. Від
склерозу мозкового сосуда.
Бондаревський Андрій
Іванович, 24 роки, в’язень.
03.05.1932 р. Сипний тиф.
Бондаренко Акуліна Кос
тянтинівна, 55 років, [дату
смерті не вказано]. Від пара
лічу серця в наслідок отруєн
на алкоголем.
Бондаренко Олексій
Якович, 25 років, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Сипний тиф.
Бондаренко Ганна Леон
тіївна, 1,2 роки, утриманка.
07.09.1933 р. Коліт.
Бондаренко Василь Его
рович, 55 років, [соціальний
стан не вказано]. 10.11.1932 р.
Рак шлунку.
Бондаренко Григорій Лу
карнович, 55 років, каменяр.
16.04.1932 р. Параліч серця в
наслідок отруєнна алкоголем.
Бондаренко Катерина
Сергіївна, 25 років, робітни
ця. 18.07.1933 р. Кроволив в
мозок.
Бондаренко Йосип Тимо
фійович, 31 рік, в’язень.
22.02.1933 р. ГВС легенів при
виснаженні.
Бондаренко Кирило Лав
рентійович, 23 роки, невідо
мий. [дату смерті не вказано].
Від токсичного проносу.
Бондаренко Леонтій Лу
к’янович, 50 років, [соціаль
ний стан не вказано].
03.06.1933 р. Серцева
слабкість.
Бондаренко Марія Івані
вна, 5 років, дитина.
22.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Бондаренко Уляна Тимо
фіївна, 60 років, в’язень.
11.03.1933 р. Декомпенсіро
ваний міокардит.
Бондаренкова Валенти
на Леонідівна, 3,6 років, ди
тина. 23.09.1933 р. Від крово
виливу в мозок.

Бондарчук Данило Тихо
нович, вік [не вказано], в’я
зень. 30.03.1933 р. При зрос
таючій серцевій діяльності.
Бондарь Володимир Ва
сильович, 13 років, дитина.
16.10.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Бондарь Олександр Яко
вич, 23 роки, робітник.
05.03.1932 р. Превріт.
Бондарь Ф.С, вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 15.03.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Бонох Карл В., 55 років,
[соціальний стан не вказано].
28.05.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Бонукрей Сергій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Дис
пенсияция пнеймония.
Бордюгова Лідія Анато
лівна, 1,7 років, дитина.
06.08.1933 р. Від запалення
легенів.
Борецький Микола Саф
ронович, 58 років, лісоруб.
29.12.1932 р. Уремическая.
Борзилов Іван [по бать
кові не вказано], 26 років,
[соціальний стан не вказано].
26.08.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Борзова Марія Дмитрів
на, 1,2 роки, дитина.
07.04.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Борінза Зиновій Івано
вич, 39 років, [соціальний стан
не вказано]. 05.05.1932 р. Шо
лог тресу.
Борис [ім’я не вказано]
Петрович, 1,2 роки, дитина.
31.07.1933 р. Від кишечної
інтоксикації.
Борисенко Загрило Да
нилович, 53 років, в’язень.
22.01.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Борисенко Павло Гнато
вич, 20 років, в’язень.
28.02.1933 р. Різке виснажен
ня.
Борисов Анатолій Васи

льович, 37 років, лікар.
25.11.1932 р. Черевний тиф.
Борисов Семен [по бать
кові не вказано], 20 років,
[соціальний стан не вказано].
26.05.1933 р. Різкий спад сер
цевої діяльності.
Борисова Акуліна Олек
сандрівна, 34 роки, утриман
ка. 05.07.1933 р. Від кровопо
тека из сосудов матки после
аборта.
Борисова Ларочка [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 05.01.1933 р. Від
грипу.
Борисов Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Коклюш.
Боровський Яків Петро
вич, 24 роки, в’язень.
15.02.1933 р. Малокровіє
різке виснаження слабкість
серця.
Бородаєв Юхим Михай
лович, 3 неділі, дитина.
16.10.1933 р. Слабкість.
Бородин Віктор Павло
вич, 70 років, утриманка.
30.05.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Бородин Іван Захарович,
73 роки, інвалід. 22.07.1933 р.
Від слібкісті серця.
Бородин Павло Іванович,
6 років, дитина. 21.02.1933 р.
Крупозне.
Борщов Ілля Федорович,
56 років, [соціальний стан не
вказано]. 06.05.1933 р. Сип
ний тиф.
Боценко М. К., вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 18.02.1933 р. Параліч
серця.
Бочаров Федір Омеляно
вич, 50 років, робоча.
21.09.1933 р. Заворот кишок.
Боярер Борис Семено
вич, 43 роки, інвалід.
20.03.1932 р. Коліт.
Боярська Галина [по
батькові не вказано], 10
років, [соціальний стан не вка
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зано]. 25.04.1932 р. ІВС
хребта, слабкість серця. На
брякання всього тіла, смерть
від ослаблення серц. Дер
телькоз.
Брайловський Йосип
Ілліч, 43 роки, обойщик.
15.06.1933 р. Туберкульоз
легенів.
Браславець Дарина Ан
дріївна, 75 років, утриман
ка. 13.07.1932 р. Гострий
коліт.
Брашнец Марія Олек
сандрівна, 69 років, утри
манка. 22.04.1933 р. Від за
палення нирок.
Бращенко Тилифат Фе
дорович, 69 років, в’язень.
05.02.1933 р. Декомпенсація
серця.
Бредунов Світлана Ар
темівна, 2 місяці, дитина.
03.04.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.
Бредунова Параска
Миколаївна, 52 роки, утри
манка. 25.01.1932 р. Міокар
дит.
Бредунова Федора Гав
рилівна, 35 років, утриман
ка. 22.06.1933 р. Від запа
лення легенів.
Бреславська Лея Марк
івна, 80 років, утримнка.
16.02.1932 р. Порок серця.
Борисенко Леонід Ми
колайович, 3 місяці, дитина.
01.09.1932 р. Інтоксикація.
Бриталова Ганна К., вік
16 років, дитина. 10.10.1932 р.
Черевний тиф.
Британ [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Діагноз: [не вказа
но].
Британ Прокоп Кузь
мич, 39 років, П.Т.У.
12.05.1933 р. Різке висна
ження.
Британов Семен [по
батькові не вказано], 8
років, дитина. 13.07.1933 р.
Кор, безб. Набряк та рани
стопи.
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Брішневіщ Микола Яко
вич, вік 65 років, утрима
нець. 06.06.1932 р. Порок
серця.
Бровко Олександр Фи
липович, 12 днів, дитина.
26.07.1932 р. Від водяного
раку, спад серцевої діяльності.
Бродська Малка Абра
мівна, 78 років, утриманка.
09.10.1933 р. Стареча
слабкість.
Брозин Євсій Гесело
вич, 63 роки, утриманець.
19.06.1933 р. Колит спал
серцевої діяльності.
Брок Вікторія Григорів
на, 1 рік, дитина. [дату
смерті не вказано]. Міненгит.
Брославець Александр
Іванович, 88 років, утрима
нець. 01.07.1932 р. Від ту
беркульозу легенів.
Бружський Микола Іва
нович, 38 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.03.1933 р.
Разке виснаження зі спадом
сил серцевої діяльності.
Бруненко Меланій [по
батькові не вказано], вік 35
років, [соціальний стан не
вказано]. 20.04.1933 р. Рожа
прової ноги.
Брусиловська Зинаїда
Йосипівна, 2 роки, дитина.
22.11.1932 р. Диспнсія.
Брусиловський Абрам
Якович, 73 роки, сторож.
15.08.1933 р. Ентроколит.
Бруско Ларіон Василь
ович, 60 років, інвалід.
24.02.1932 р. Міокардит.
Брюханов Григорій Апа
насович, 22 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
08.06.1933 р. Ентериз.
Бублик Гаврило Івано
вич, 35 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.05.1933 р.
Ентро коліт.
Бубнова Тамара Мико
лаївна, 1,7 років, дитина.
26.01.1933 р. Вчіділа.
Бувальцев Євдоким
Митрофанович, 53 роки,
ПТУ. 16.5.1933 р. Різке вис
наження.

Бугаєв Євген Семено
вич, 1,5 років, дитина.
19.11.1932 р. Від проносу.
Будалов Сергій Фроло
вич, 27 років, інвалід.
04.10.1933 р. Порок серця.
Буженко Василь Олек
сійович, 62 роки, в’язень.
12.01.1933 р. Міокардит ате
росклероз.
Булатов Григорій Тимо
фійович, 37 років, [соціаль
ний стан не вказано].
06.05.1933 р. Різке висна
ження.
Булатов Іван Андрійо
вич, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 13.06.1933 р.
Від старості.
Булатов Степан Кузь
мич, 72 роки, конюх.
22.01.1933 р. Від запалення
легенів.
Булатова Роза [по бать
кові не вказано], 56 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 05.04.1933 р. Двусто
роння пневмонія.
Булипенко Яків Сергій
ович, 58 років, в’язень.
28.01.1932 р. Від запалення
легень порок серця.
Булишев Ларіон Федо
рович, 50 років, чобітник.
08.06.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Булошино Іван Моїсей
ович, 26 років, в’язень.
14.02.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Буналов Петро Василь
ович, 75 років, робітник.
11.08.1933 р. Міокардит.
Бураков Данило Хомич,
67 років, [соціальний стан не
вказано]. 16.03.1933 р. Па
раліч серця.
Бургмистров Леонід
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
28.12.1932 р. Гостра дизен
тирія.
Буріло Антон Тихоми
рович, вік [не вказано], .в’я
зень. [дату смерті не вказа
но]. Параліч серця.
Бушман Єлизавета Са
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веліївна, 27 років, утриманка.
01.10.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Буров Микола Андрійо
вич, вік [не вказано], дитина.
26.07.1933 р. Від удару елект
ричного струмом.
Бут Іван Назарович, 3
роки, дитина. 09.02.1932 р.
Дефтерит.
Бут Петро Назарович, 1
рік, дитина. 19.11.1932 р. Ко
мет.
Буденко Авдотія Іванів
на, 68 років, [соціальний стан
не вказано]. 26.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Бутенко Андрій Анатол
ійович, 70 років, пенсіонер.
11.05.1933
р.
Стареча
слабкість.
Бутенко Ганна Василівна,
45 років, лікар. 09.08.1932 р.
Базетівна хвороба та сидокар
дія десамперсівний.
Бутенко Марія Василів
на, 78 років, утриманка.
14.10.1933
р.
Серцева
слабкість.
Бутенко Марія Антонів
на, 60 років, [соціальний стан
не вказано]. 22.06.1933 р. Міо
кардит.
Бутенко Микита Григоро
вич, 30 років, [соціальний стан
не вказано]. 13.05.1933 р.
Різке виснаження.
Бутков Михайло Михай
лович, 38 років, асанизатор.
05.07.1933 р. Загальне висна
ження, спад серцевої діяль
ності.
Буткова Агафія Филипів
на, 80 років, пенсіонерка.
[дату смерті не вказано]. Де
компенсорован.
серцева
діяльність.
Бутков Кузьма Лукіч, 46
років, [соціальний стан не вка
зано]. 25.02.1933 р. Від пара
лічу серця загальне виснажен
ня організму.
Бутло Григорій Степано
вич, 33 роки, в’язень.
20.03.1933 р. ГВС легких.
Бутникова
Нвталля
Олександрівна, 51 рік, кон

дуктор. 22.07.1932 р. Сепсис
після наступного аборта.
Бутніков Василь Мико
лайович, 59 років, економіст.
[дату смерті не вказано]. Че
ревний тиф.
Бухвалов Олександр Па
насович, 46 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.07.1933 р. Воспаление ми
лефатических сосудов и желез
голени бедра, бронхопневмо
ния.
Бухтив Давид Ісайович,
26
років,
пожежник.
26.04.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Бухнева Пася Давидів
на, 65 років, утриманка.
18.12.1933 р. Коліт.
Бучина Ніна Олександрі
вна, 10 місяців, дитина.
02.07.1932 р. Олит с интокси
кацией.
Бибка Миїсей Стефано
вич, 52 роки, лікар. 04.12.1932 р.
Міокардит в тяжкій формі при
затрудненні дихання та наро
стающій серцевій діяльності.
Бягрий Карпо Іванович,
54 роки, в’язень. 28.03.1933 р.
Різке виснаження.
Вайішнен Нехама Яків
на, 90 років, утриманка.
04.12.1933 р. Від ослабнення
серцевої діяльності.
Вайц Іоган Семенович, 75
років, в’язень. 24.05.1932 р.
Міокардит цирет ер.сует.
ревм. Кровотеча в мозок.
[Прізвище не вказано]
Валерій [по батькові не вка
зано], 2 роки, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Виснаження.
Валковська Марія Кузь
мівна, 79 років, утриманка.
15.06.1933 р. Рак шлунка.
Валковський Ілля Яко
вич, 57 років, [соціальний стан
не вказано]. 07.04.1933 р. Від
загального виснаження організ
му.
Валковський Іван Михай
лович, 2 роки, дитина.
18.01.1932 р. Від запалення
легенів.

Вальзна Мтря Георгіївна,
76
років,
утриманка.
20.01.1932 р. Опоплексія.
Варнявський Григорій
Кіндратович, вік [не вказа
но], вчитель. 05.05.1932 р.
Крововилив в шлунок та ки
шечник.
Васенко Параска Яківна,
90
років,
утриманка.
03.03.1932
р.
Стареча
слабкість.
Василенко Д. Н., 77 років,
пенсіонер. 25.04.1933 р. По
рок серця.
Василенко Захар Мої
сейович, 23 рока, [соціаль
ний стан не вказано].
01.03.1933 р. Замерз.
Василенко Михайло Са
велійович, 34 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
21.04.1933 р. Ентроколит го
стра слабкість серцевої діяль
ності.
Васильїв Степан Мефод
ійович, 22 роки, в’язень.
28.05.1932. р. Порок серця та
спад сил.
Василів Федір Павлович,
57 років, інвалід. 01.04.1933 р.
Слабкість серцевої діяльності.
Василів Хомар Іванович,
38 років, в’язень. 18.03.1933 р.
Різке виснаження.
Василів Валентина Пет
рівна, 7 місяців, дитина.
10.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Васильїва Луїза [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 24.02.1933 р.
Пневмонія.
Василіїва Марія Григорі
вна, 29 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.06.1933 р.
Параліч серця.
Васильїва Параска Тро
химівна, 60 років, утриманка.
18.08.1932 р. Ліокардій де
компресорований комет.
Васильїва Параска Фи
липівна, 31 рік, утриманка.
06.03.1933 р.Після тривалої
хвороби кишечника.
Васильченко Василіса
Іллівна, 80 років, утриманка.
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11.08.1933 р. Параліч серця.
Васильченко Ілля Фе
дорович, 36 років, бухгал
тер. [дату смерті не вказа
но]. С.В.В. легенів.
Васильченко Микола
Гнатович, 26 років, [соціаль
ний стан не вказано].
13.09.1933 р. Коліт.
Васильченко Параска
[по батькові не вказано],
70 років, [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Круп. запалення
легень
Васильченко Семен Са
мойлович, 52 роки, невідо
мо. 30.07.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Васильченко Трохим
Іванович, 38 років, робітник.
07.02.1932 р. Декопенсіро
ваний порок серця.
[Прізвище не вказано]
Вячеслав [по батькові не
вказано], 3 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
02.07.1933 р. Кір, запалення
легень.
Вачковська Тетяна Т.,
52 роки, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р.
Коліт.
Ващенко Костянтин
Федорович, 2 роки, дитина.
31.03.1932 р. Від запалення
легень.
Ващечкова Агафія Си
лаївна, 70 років, інвалід.
03.04.1933 р. Порок серця.
Вдовіченко Григорій
Афанасійович, в і к [ н е
вказано], утриманець.
26.11.1933 р. Нежиттез
датність.
Вдовіченко Ліза Іванів
на, вік [не вказано], утри
манка. 26.11.1933 р. Нежит
тездатність.
Вебристова Секлєтія
Іванівна, 67 років, утриман
ка. 26.10.1933 р. Параліч
серця.
Ведерникова Григорій
Григорович, 20 років. в’я
зень. 20.01.1933р. Різке вис
наження, анемія.
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Ведь Яків Семенович,
80 років, сторож. 31.07.1932
р. Від крового проносу.
Великоподольний Ми
хайло, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 11.06.1933 р. Диспенсія.
Великоуцький Яків Ми
колайович, 58 років, в’я
зень. 16.03.1932 р. Міокар
дит та нефрит.
Великоцький Панте
леймон Григорович, 40
років, в’язень. 06.04.1933 р.
Слабкість серцевої діяль
ності.
Величенко Євдокія Ми
колаївна, 65 років, утриман
ка. 25.08.1933 р. Коліт.
Величко Абрам Семе
нович, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.06.1933 р.
Старечий маразм.
Величко Олександр
Юимович, 67 років, утрима
нець. 17.06.1933р. Декомп
лекс порок серця.
Величко Андрій Григо
рович, 74 роки, інвалід.
10.05.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.
Величко Марина Федо
рівна, 99 років, утриманка.
10.12.1932 р. Параліч серця.
Величко Мотря Іванів
на, 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.05.1933 р.
Загальне виснаження.
Величко Яків Федоро
вич, 60 років, інвалід.
29.01.1933 р. Порок серця.
Велічко Пімон Порисо
вич, 54 роки, в’язень.
07.03.1933 р. Старечий ма
разм.
Вельгивліс Устим Люд
вигович, 58 років, сторож.
22.09.1932 р. Від запалення
легенів.
Вемиюдський Яків Про
копович, 35 років, в’язень.
17.02.1933 р. ГВС пневмонія.
Веприцький Дем’ян
Михайлович, 48 років, ко
валь. [дату смерті не вказа
но]. Черевний тиф.
Вераженко
Микола

Матвійович, вік [не вказа
но], в’язень. [дату смерті не
вказано]. Токсічний пронос,
спад сил.
Верба Іван Семенович,
53 роки, в’язень. 24.02.1933 р.
Різке виснаження, спад сил.
Верба Костянтин Васи
льович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 08.04.1933 р. Декомпен
сірований міокардит.
Вербіцький Юхим Кар
пович, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Міокар
дит при різкому малокровії.
Верда Остап [по бать
кові не вказано], 86 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 31.05.1933 р. Виснаж
ливий пронос. Серцева
слабкість.
Веревкіна Агафія Мико
лаївна, 60 років, безпри
тульна. 06.04.1933 р. Старе
ча дряхлість.
Верещагін Леонтій Ден
ісович, 46 років, кро
вельщик. 25.03.1932 р. Стру
сок мозоку, помєр при сер
цевому спадку.
Вороженко
Микола
Матвїйович, 20 років, в’я
зень. [дату смерті не вказа
но]. Токсичний пронос, спад
сил.
Верховод Михайло Ми
китович, 42 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
01.12.1932 р. Дєкомпенсація
серцевої діяльності.
Верховодов Григорій
Васильович, 40 років, в’я
зень. 28.03.1933 р. Серцева
слабкість.
Верховський Тима [по
батькові не вказано], 3
роки, дитина. 16.05.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Верчеба Мотря Іванів
на, 73 роки, пенсіонерка.
06.11.1932 р. Слабкість сер
ця.
Верченко Василь Йоси
пович, 61 рік, в’язень.
12.07.1932 р. Ентерит.
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Веселін Степан Оексійо
вич, 51 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Параліч
серця.
Веселковська Тамара [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 23.01.1933 р. Дис
пенсія.
Веселовський Йосип Іва
нович, 32 роки, п.т.ц.
30.08.1932 р. ГВС легень.
Весентой Жорж [по бать
кові не вказано], 5 місяців,
дитина. 02.05.1932 р. Ми
ненгіт.
Вестибок Стефан Федо
рович, вік [не вказано], в’я
зень. 20.03.1932 р. Параліч
серця.
Вибойщик [і’мя та по
батькові не вказано], 5
місяців, [соціальний стан не
вказано]. 10.05.1933 р. Не
життевоздатний.
Вибойщиков [і’мя та по
батькові не вказано], 5
місяців, [соціальний стан не
вказано]. 10.05.1933 р. Не
життевоздатний.
Вовденко Петро Тарасо
вич, 52 роки, інвалід.
26.02.1933 р. Декомпенсація
серця.
Вивденко Тарас Калист
ратович, 78 років, утрима
нець. [дату смерті не вказано].
Затруднення дихання серце
вої діяльності.
Видовий Назар Данило
вич, 83 роки, [соціальний стан
не вказано]. 15.03.1933 р. Па
раліч серця через отруєння
алкоголем.
Видченко Уляна Степан
івна, 14 років, дитина.
08.06.1933 р. Колит безбілко
вий отік.
Виза Віра Альбертів
н а , 70 років, утриманка.
13.11.1933
р.
Стареча
слабкість.
Визиров Хармуз Юмато
вич, 65 років, чистильщик.
10.04.1931 р. Туберкульоз ле
гень.
Викоза Пилип Діомидо

вич, 71 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня, спад сил.
Виликанда Микола Ти
мофійович, 41 рік, зам.бух
галтера. 15.09.1933 р. Тубер
кульз легенів.
Вильгельдон Аліса [по
батькові не вказано], 1 рік,
дитина. 09.05.1932 р. Врожд.
слабость.
Вільхівський Михайло
Григорович, 62 роки, [соц
іальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Порок серця.
Віндергдуз Григорій Яко
вич, 1 рік, дитина. 13.10.1932 р.
Ввід дизентерії.
Віницька Марія Йосипів
на, 34 роки, офіціантка.
06.08.1933 р. Нефроз.
Вінник Григорій Андрійо
вич, 35 років, [соціальний стан
не вказано]. 03.05.1933 р. Ен
тероколит.
Виноградська Олена
Фелрсіївна, 72 роки, утри
манка. 27.03.1933 р. Стареча
дряхлість.
Виногородська Марія
Іванівна, 6 років, дитина.
09.10.1933 р. Від запалення
кишек.
Винокурова Ніна [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], 29.06.1932. р. Врож
денена слабкість.
Вінтик Петро Андрійович,
45 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Різке
виснаження при виснаж. про
носі.
Вирида [ім’я та по бать
кові не вказано], 27 років,
02.03.1933. р. Різкєе висна
ження з спад сил серцевої
діяльності.
Висков Евген Миколайо
вич, 29 років, утриманець.
21.01.1932 р. Слабкість серце
вої діяльності.
Висока Тетьяна Савелів
на, 78 років, утриманка.
12.12.1932 р. Порок серця.
Витенко Володимир Гав
рилович, 11 місяців, утрима
нець. 04.07.1932 р. Коліт з

інтоксикацією.
Витер Антон Андрійович,
25 років, в лікарні ПТУ.
06.03.1933 р. Різке виснажен
ня зі спадом сил серцєвої
діяльності.
Витко Люся Григорівна, 6
місяців, дитина. 09.07.1933 р.
Від ентоксикації.
Виходцєв Сергій [по
батькові не вказано], 8
місяців, 29.07.1933. р. Діаг
ноз: [не вказано].
Вишневська Валентина
Борисівна, 32 роки, [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Від хворо
би печінки.
Віников Іван Миколайо
вич, 35 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від токсо
го проносу, декомпенсирова
н.порок серця.
Власенко Аврам Гнато
в и ч , 52 роки, в’язень.
16.03.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Власов Леонтій Макси
мович, 89 років, механік.
10.03.1933 р. Від старості.
Власов Микола Марко
вич, 8 років, дитина.
08.06.1932 р. Від запалення
легенів.
Власов Микита Васильо
вич, 38 років, невідомий.
03.08.1933 р. Коліт.
Власов Семен Іванович,
44 років, [соціальний стан не
вказано]. 24.05.1933 р. Коліт.
Власов Филип Севостья
нович, 73 років, селянин.
21.04.1933 р. Розлад серцевої
діяльності.
Власова Арига Юковна,
73
роки,
утриманка.
15.05.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Власова Єлизавета Ле
онтіївна, 58 років, утриманка.
22.09.1932 р. Параліч серця.
Власова Фекла Юхимів
на, 54 роки, утриманка.
11.07.1933 р. Безбілковий
отік, атрофіч. коліт.
Влесков Ілларіон Івано
вич, 37 років, [соціальний стан
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не вказано]. 06.05.1933 р.
Декомпенсований порок
серця з ентроколитом.
Влескова Віра Ларіоні
вна, 5 місяців, дитина.
06.04.1933 р. Диспенсія.
Внуков Тимофій Яко
вич, 53 роки, [соціальний
стан не вказано]. 04.04.1933 р.
Різке виснаження.
Вович Євген [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 02.06.1933 р.
Пневмонія.
Водолацький Гаврило
Іванович, 60 років, [соціаль
ний стан не вказано].
29.05.1933 р. Параліч серця.
Водоложний Іван Фи
липович, 33 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
15.04.1933 р. Карбункул.
Водолонян Надія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933
р. Пневмонія.
Вознесенський Елик
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
30.07.1932 р. Диспенсія.
Войцехов Дмитро Іва
нович, 17 років, робітник.
11.09.1933 р. Від крововили
ву в мозок речовин.
Войченко Іван Макаро
вич, вік [не вказано], різно
робочий. 17.04.1933 р.
Слабка серцева діяльність.
Волга Архип Лукуно
вич, 61 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Ентеріт,
виснаження.
Воліков А.Е, 22 роки, чер
воногвардієць. 08.12.1933 р.
Гнойна паретонія.
Вовк Микола [по бать
кові не вказано], 25 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 03.05.1932 р. Токс
інтерит. Слабка серцева
діяльність.
Волков Василь Макси
мович, 46 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.03.1933 р.
Різке виснаження при спад
ку серцевої діяльності.
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Волков Кузьма [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.07.1932 р.
Інтоксикація.
Волков Кузьма Семено
вич, 75 років, сторож.
20.05.1933 р. Декомпенс.
міокардит.
Волков Шура [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 13.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Волкова Варя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 28.08.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Волкова Володимир
Трохимович, 6 місяців, ди
тина. 16.09.1932 р. Пневмо
нія.
Волковницький Фрума
Гершевна, 21 рік, мосович
ка. 08.01.1932 р. Рак кишок.
Волоп’янськ Костя [по
батькові не вказано], 7
років, [соціальний стан не
вказано]. 02.08.1933 р. Вис
наження: кахектич. пронос.
Волощенко Іван Івано
вич, 23 роки, швець.
05.07.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Волошин Іван Івано
вич, 22 років, утриманець.
31.05.1933 р. Сипний тиф.
Волошин Фарафон Ар
хипович, 60 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. За
гальне виснаження міокар
дит декомпенсований.
Волошин Сергій Івано
вич, 8 місяців, дитина.
21.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Воробйов
Григорій
Кузьмич, 59 років, робітник.
07.05.1933 р. Отік від висна
ження.
Воробйов Дмитро Апа
насович, 60 років, [соціаль
ний стан не вказано].
27.04.1933 р. Хронич. коліт.
Воробйова Марія Кос
тянтинівна, 20 років,

інвалід. 21.03.1932 р. Тубер
кульоз легенів.
Ворона Аким Н., 58
років, [соціальний стан не
вказано]. 13.10.1932 р. Че
ревний тиф.
Ворона Володимир Іхи
пович, 45 років, в’язень.
03.08.1932 р. Флотр. віфінг.
соч.
Вороницький Іван Іва
нович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 28.07.1933 р. Виснажен
ня.
В о р о н і н а С в і тл а н а
[по батькові не вказа
но], вік [не вказано], дити
на. 10.11.1932 р. Інтоксика
ція.
Воронкін Григорій Ілліч,
33 роки, [соціальний стан не
вказано]. 06.03.1933 р. Різке
виснаження при спаду сил
серцевої діяльності.
Воронов Данило Сер
гійович, 72 роки, утрима
нець. 31.05.1932 р. Запален
ня легенів.
Воронов Катерина Фе
дорівна, 5 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.09.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Воронов Яків Івано
вич, 74 роки, робітник.
19.06.1933 р. Параліч серця.
Воронова Катерина [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.03.1933 р.
Пневмонія.
Ворошилов Клим [по
батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
10.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Воскресенський Василій
Никифорович, вік [не вказа
но], в’язень. 18.02.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Восняк Парф. Тимофійо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 08.05.1933 р. Висна
ження.
Гарижева Дарина Дмит
рівна, 62 роки, [соціальний
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стан не вказано]. 21.08.1932 р.
Параліч серця.
Гаврикова Марина Іллівна,
32 роки, в’язень. 13.04.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Гавриленко Ганна Семе
нівна, вік [не вказано], пекар.
07.05.1933 р. Туберкульоз ле
генів.
Гаврилецька Аліна Ми
хайлівна, 1,2 роки, дитина.
13.02.1933 р. Менингит.
Гаврилов Всеволод Мат
війович, 27 років, інженер.
30.03.1933 р. Туберкульоз ле
генів.
Гавриленко Семен Пет
рович, 55 років, [соціальний
стан не вказано]. 07.02.1933 р.
Ослаблення серцевої діяль
ності. Загальне виснаження.
Гавриш Прокіп Іванович,
57 років, в’язень. 01.03.1933 р.
Меокардит виснаження при
наростаючій слабкості серце
вої діяльності.
Гавриш Прокіп Іванович,
57 років, в’язень. 01.03.1933 р.
Міокардит.
Гайдамака Іван Сидоро
вич, 39 років, майстер.
23.08.1933 р. Ентероколіт.
Гайдукевич Микита [по
батькові не вказано], 48
років, в’язень. 03.05.1932 р.
Ентерит. Дкопп серця.
Гайдуков Віктор [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 16.07.1933 р. Пневмо
нія.
Гайдуков Михайло Васи
льович, 8 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.03.1933 р.
Отік легенів та параліч серця.
Гайко Анатолій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 08.06.1933 р. Колит
рожа.
Гайтер Герпсим Семено
вич, вік [не вказано], лікарня
в’язень. 06.02.1932 р. Міокар
дит.
Галицин Варнава Петро
вич, 62 роки, в’язень.
28.04.1832 р. Сипний тиф.

Галичева Анастасія Ми
китівна, 23 роки, помічник ку
харя. 04.09.1933 р. Інфекція.
Желтуха, запалення черева.
Галкін Калистро Матвійо
вич, 29 років, в’язень.
25.05.1932 р. Сипний тиф.
Галушка Олександр Іва
нович, 24 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Галушка Антон Іванович,
50 років, [соціальний стан не
вказано]. 13.04.1933 р. Па
раліч серця.
Галушкін Борис Іванович,
9 місяців, дитина. 14.08.1932 р.
Комет. Інтоксикація.
Галушкіна Зінаїда Трохи
мівна, 1,7 років, дитина.
09.02.1933 р. Від запалення
легенів.
Галущенко Лукер’ ян Фе
дорович, 83 роки, утрима
нець. 02.03.1932 р. Спад сер
цевої діяльності.
Гальперін Шлема Мей
ров, 82 роки, утриманець.
13.07.1932 р. Від запалення
легенів.
Гальперін Сура Герше
вич, 72 роки, рахівник.
02.08.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Гальченко Єгор Артемо
вич, 60 років, [соціальний стан
не вказано]. 02.03.1933 р. Па
раліч серця.
Гамазав Сергій Іванович,
23 роки, пту. 21.05.1933 р.
Коліт.
Гензій Федір Прокопо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 15.04.1933 р. Виснажен
ня, спад серцевої діяльності.
Ганночка Борис Юхи
м о в и ч , 9 років, дитина.
02.03.1933 р. Черевний тиф.
Ганночкіна Ніна Мико
лаївна, 1,8 рік, дитина.
01.08.1933 р. Від дистрофі
кації.
Гапонов Іван Миколайо
вич, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. 10.10.1932 р. Ди
строфічний пронос.

Гапша Микола [по бать
кові не вказано], 19 років,
в’язень. 04.10.1932 р. Комет
на почве ГВС кишечника.
Гаращенко Харлам Наза
рович, 73 роки, інвалід.
21.08.1933 р. Параліч серця.
Гарбенко Аврам Кирило
вич, 75 років, пенсіонєр.
13.02.1932 р. Міокардит.
Гарнь Лев [по батькові не
вказано], 4 місяці, дитина.
02.05.1932 р. Вроджена
слабкість.
Гарькавая Дарина Семе
нівна, 95 років, утриманка.
07.08.1933 р. Старість.
Гвоздев Андрій Т., вік [не
вказано], в’язень. 07.04.1933
р. Гостра слабкість серцевої
діяльності.
Гдущенко Катерина Анд
ріївна, 1,2 роки, дитина.
06.12.1933 р. Запалення ле
генів.
Гевохієнко Василь [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 16.08.1933 р. Коліт.
Гевщалов Петро Акимо
вич, 26 років, в’язень.
28.04.1932 р. Токсичний про
нос виснаження.
Галлер Ася Аронівна, 18
років, студентка. 09.10.1932 р.
Черевний тиф.
Гельцман Ірина [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 09.06.1933 р. Інтоксика
ція пневмонія.
Герасименко Євсій Пан
фурієвич, 59 років, [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Гостре за
палення кишек.
Герасименко Ілля Акимо
вич, 97 років, в’язень.
18.03.1933 р. ГВС легенів на
ростаюча слабкість серцевої
діяльності.
Герасименко Пантелей
Пилипович, 65 років, в’язень.
14.12.1932 р. Двухсторонне
крупозне запалення легенів
наростаюча слабкість серце
вої діяльності.
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Герасименко Семен
Семенович, 77 років,
інвалід. 24.11.1932 р. Па
раліч серця.
Герасименко Семен [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 20.05.1933 р.
Пневмонія.
Герасименко Афанасій
Лук’янович, 70 років, літей
щик. 22.07.1933 р. Серцева
слабкість.
Герасимова Євдокія
Никифорівна, 63 роки, ут
риманка. 01.06.1933 р. По
рок серця.
Герасимова Маша [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Пневмонія.
Герасимови
Павло
Олександрович, 36 років,
секретар. 23.07.1932 р. Ту
беркульоз легенів.
Геркатинний Семен
Степанович, 29 років, не
відомо. 04.09.1933 р.Перфо
ротивн апендецит.
Герланц Яків Моїсейо
вич, 16 років, [соціальний
стан не вказано]. 21.10.1933 р.
Від задушення петлею.
Гетало Морис Т., 85
років, [соціальний стан не
вказано]. 03.01.1932 р. Ста
речий маразм.
Гетьман Юхим Дмитро
вич, 37 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсич
ний пронос.
Гешвман Пилип Усти
мович, 27 років, робітник.
27.05.1933 р. Коліт отік вис
наження.
Гибинтр Давид Давидо
вич, 41 рік, в’язень.
15.03.1933 р. Декомпенсація
серця, каліт.
Гивській Олексій Пет
рович, 83 роки, утриманка.
29.08.1933 р. Ослаблення
серцевої діяльності.
Гильдієв Індель Мико
лайович, 5 місяців, дитина.
16.03.1932 р. Від запалення
легенів.
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Гемельштейн Мендель
Якович, 10 місяців, дитина.
10.11.1932 р. Міненгит.
Гицелов [ім’я по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 17.02.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Главков Василь [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
13.11.1932 р. Диспексія.
Гладков Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р.
Пневмонія.
Глебов Іван Тимонович,
25
років,
робітник.
12.08.1932 р. Менингит.
Гл о б а М а к а р Ку з ь 
м и ч , 46 років, робітник.
22.11.1933 р. Явление афси
кации удушения петлею.
Глотов Івпан Григорович,
1 рік, дитина. 19.07.1932 р.
Корь, коліт з інтоксикацією.
Глубока Ара [по бать
кові не вказано], 2 роки,
дитина. 17.03.1933 р. Пезо
рія.
Глущенко Аксенія Юхи
мівна, 72 роки, утриманка.
19.07.1933 р. Від старечой
слабості та паралічу серця.
Глущенко Володимир
Григорович, 1 місяць, утри
манка. 16.06.1932 р. Дитяча
холерина.
Глущенко Михайло
Максимович, 43 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 01.04.1933 р. Параліч
серця.
Глущенко Павло Григо
рович, 49 років, робітник.
12.08.1933 р. Запалення ни
рок.
Глущенко Параска Фе
дорівна, 8 років, робітниця.
04.03.1933 р. Параліч серця.
Глущенко Степанида
[по батькові не вказано],
68 років, [соціальний стан не
вказано]. 02.04.1933 р. Ста
реча дряхлість.
Гмиря Андрій Павло

вич, 63 роки, кровельник,
маляр. 24.05.1932 р. Сипний
тиф,
слабка
серцева
діяльність.
Гобленко Ганна Кондра
тівна, 50 років, утриманка.
19.11.1932 р. Загальна інток
сикація.
Га в ж е в а В а с е л и н а
Н и к и ф о р і в н а , 77 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 03.06.1933 р. Старчес
кое слабоумие.
Говжеєв Іван Прокопо
вич, вік [не вказано], робіт
ник. 29.03.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Говжеєва Олена Григо
рівна, 11 років, дитина.
03.05.1933 р. Від запалення
легенів.
Говоров Пелагея Се
менівна, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 21.08.1933 р. Безбілко
вий отік.
Говшеєв Анисім Петро
вич, 55 років, тесляр.
07.03.1933 р. Слабкість серця.
Годунова Марина Яків
на, 60 років, утриманка.
02.05.1932 р. Міокардій.
Годунова Соня Андріїв
на, 2 місяці, дитина. [дату
смерті не вказано]. Запален
ня легенів.
Годунова Соня Андріїв
на, 2 місяці, дитина. [дату
смерті не вказано]. Запален
ня легенів.
Гожкина Сара Хан., 58
років, утриманка. 18.06.1932 р.
Рак травлення.
Гойденко Филип Анд
рійович, вік [не вказано],
в’язень. 28.12.1931 р. Не
фрит, міокардит.
Го л а в е й В а л е н т и н а
О л е к с і ї в н а , 1,8 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 13.10.1932 р. Від гостро
го виснаження внаслідок ма
локровія.
Головань Іван Петро
вич, 50 років, [соціальний
стан не вказано].18.07.1933 р.
Виснаження.
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Головань Прохін [по
батькові не вказано], 30
років, [соціальний стан не вка
зано]. 30.04.1933 р. Загальне
виснаження.
Головін Федір Іванович,
22 роки, робітник. [дату смерті
не вказано]. Спад серцевої
діяльності.
Головко Федір Федоро
вич, 24 роки, в’язень.
30.06.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Головченко Микола Ан
тонович, 20 днів, дитина.
30.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Головченко Ольга Гаври
лівна, 72 роки, утриманка.
09.09.1933 р. Від загального
старечого виснаження.
Голодний Яків Дмитро
вич, вік [не вказано], П.Т.У.
26.04.1933 р. Від виснаження
при слабкості серця.
Голубай Алоіса [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 24.05.1933 р.
Пневмонія.
Голубева Марина Петрів
на, 60 років, утриманка.
18.07.1933 р. Від порока сер
ця.
Голубницька Ганна Мар.,
82 роки, утриманка. 26.04.1933 р.
Діагноз: [декомпенсирований
міокардіз.
Голубницька
Марія
Іллівна, 62 роки, утриманка.
04.05.1933 р. Саркома стегна.
Голубницький Василь
Захарович, 84 роки, утрима
нець. 13.06.1933 р. Від ста
рості.
Голібов Віктор Іванович,
11 місяців, дитина. 29.07.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Голубова Іда [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 22.05.1933 р. Пневмо
нія.
Голуб Володимир Андр
ійович, 1 рік, дитина. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лень легенів.
Голущеко Сергій Антоно
вич, 11 років, дитина.

22.06.1933 р. Від отруєння
їжею.
Гольц Єфим [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Диспенсія.
Гомон Мотя Павлівна, 67
років, утриманка. 18.01.1932 р.
Спад серцевої діяльності.
Гоненко Микита Петро
вич, 27 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Міокардит.
Гончар Іван Михайлович,
54 роки, [соціальний стан не
вказано]. 01.05.1932 р. Міо
кардит, розлад компенсацій.
Гончаренко [і’мя та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Недоношена дитина.
Гончаренко Надія Федо
рівна, 90 років, утриманка.
26.03.1933 р. Старість.
Гончаров [і’мя та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 20.07.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Гончаров Володимир Ге
оргійович, 1 місяць, дитина.
07.02.1933 р. Інтоксикація.
Гончаров Григорій Івано
вич, 63 роки, сторож.
14.06.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Гончаров Ігор Омелянович,
3 роки, дитина. 17.05.1933 р.
Туберкульоз.
Гончаров Назар Васильо
вич, 42 роки, [соціальний стан
не вказано]. 01.04.1933 р.
Кровавий пронос.
Гончаров Микола Тимо
фійович, 21 рік, в’язень.
09.04.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Гончарова [і’мя та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 07.09.1932 р. Недо
ношена.
Горб Федір Кирилович,
17 років, [соціальний стан не
вказано]. 07.05.1933 р. Висна
ження.

Горбанева Аграфіна Тро
химівна, 85 років, утриманка.
10.12.1932 р. Старечий ма
разм.
Горбатов Леон Павлович,
48 років, інвалід. 22.07.1932 р.
Від туберкульозу шлунка.
Горбачева Клавдія Олек
сандрівна, 21 рік, робітник.
18.07.1932 р. Гострожовчо
отрафія печії.
Горбенко Йосип Сергійо
вич, 64 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від токсич
ного проносу.
Горбитов Семен [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 28.04.1932 р.
Пневмонія.
Горбунов Павло Дмитро
вич, 21 рік, невідомий.
11.08.1933 р. Коліт.
Горделін Павло Васильо
вич, 22 роки, студент.
03.08.1932 р. Синтетич. Флег
мона ноги.
Гордієнко Анатолій Васи
льович, 8 місяців, дитина.
[дату смерті не вказано]. Ту
беркульозний менингит.
Гордієнко Андрій Мики
тович, 54 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Декомпенсований міокардит.
Гордієнко Микола Пили
пович, 1,5 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Пневмонія.
Гордієнко Теор Назаро
вич, 35 років, утриманка.
12.10.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Гордон Берта Іллівна, 76
років, утриманка. 16.06.1932 р.
Рак матки.
Горелік Сат Єфимович,
60 років, кіоскер. 19.04.1933 р.
Сипний тиф.
Горлач Антон Моїсейо
вич, 27 років, вантажник.
12.02.1933 р. Від запалення
черева.
Горловський Петро [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 25.01.1933 р. Врож
джена слабкість.
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Горльков Микола Дени
сович, 2 роки, дитина.
26.01.1933 р. Інтоксикація.
Горбець Павло Моїсей
ович, 60 років, сторож.
04.02.1933 р. Порок серця.
Гробець Никон Савелій
ович, 21 рік, в лікарні ПТУ.
06.03.1933 р. Різке висна
ження з спадом сил серцевої
діяльності.
Горботніков Іван Івано
вич, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 21.03.1933 р.
Туберкульоз легенів.
Горшков Олександр
Миколайович, 70 років, чо
бітник. 07.03.1933 р. Старе
ча дряхлість.
Горшков Василь Дмит
рович, 15 років, дитина.
07.04.1933 р. Туберкульоз
легенів.
Горшков Стас [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 20.09.1933 р. Кок
люш.
Горшлам Євдіг Ферди
нандович, 56 років, [соц
іальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано]. Де
компенсирован міокардит.
Горянова Катерина Іва
нівна, 89 років, утриманка.
06.08.1933 р. Від старості.
Горянова Ганна [по
батькові не вказано], 26
років, утриманка. 12.10.1933 р.
Запалення правого середнь
ого вуха.
Горячев Анатолій Сергій
ович, 7 місяців, дитина.
21.01.1933 р. Миненгит.
Гостинцев Сергій Воло
димирович, 29 років, в’я
зень. 11.07.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Гостоверко Петро Пет
рович, 22 роки, [соціальний
стан не вказано].18.05.1933 р.
Сипний тиф.
Грабовецький Григорій
А., 20 років, [соціальний стан
не вказано]. 24.03.1932 р.
Тиф.
Гравбудр Левен Дави
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дович, 2 роки, дитина.
28.03.1932 р. Менингит.
Грабенко Іван Семено
вич, 18 років, студент.
29.05.1932 р. Менингит.
Гребенюк Валентина
Антонівна, 10 місяців, дити
на. 17.07.1933 р. Від дизен
тирії.
Гребенюк Галина Оме
лянівна, 7 місяців, дитина.
08.08.1932 р. Інтоксикація.
Гр е б е н ю к
Дмитро
Ти м о ф і й о в и ч , 40 років,
[соціальний стан не вказано].
11.05.1933 р. Туберкульоз ле
генів.
Гребенюк Костянтин
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Кахексія
прогресивна.
Гребенюк Пелагея Іва
нівна, 4 роки, дитина.
03.03.1932 р. Від кореної
пневмонії.
Гребенюк Марія Е., 36
років, [соціальний стан не
вказано]. 19.02.1933 р. Ту
беркульоз легенів.
Гребешков Володимир
[по батькові не вказано],
61 рік, [соціальний стан не
вказано]. 02.04.1933 р. За
гальне виснаження.
Гребеняк Лариса Семе
нівна, 6 місяців, дитина.
31.07.1932 р. Комет з інток
сикаціею.
Греів Валентина [по
батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
25.06.1933 р. Диспексія.
Греков Василь Ісако
вич, 19 років, в’язень.
14.12.1932 р. Тривале захво
рювання ГВС легенів.
Гренко Пелагея Василі
вна, 49 років, утриманка.
27.05.1933 р. Апендицит.
Гресс Іван Іванович, 24
роки, музикант. [дату смерті
не вказано]. Туберкульоз ле
генів.
Гречнев Віктор Михай
лович, 6 років, дити

на.03.10.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Гриб Омелян Іванович,
50 років, ПТУ. 28.04.1933 р.
Коліт.
Гривей Дмитро Трохи
мович, 76 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.03.1933 р.
Параліч серця.
Григорїв Володимир
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
29.12.1932 р. Краснуха.
Григорїв Лідія [по бать
кові не вказано], 4 місяці,
[соціальний стан не вказа
но]. 24.03.1933 р. Пневмонія.
Гринберг Олександр
Ісаєвич, 42 роки, юрист.
22.05.1933 р. Сипний тиф.
Гринєв Аграфіна Петрі
вна, 105 років, утриманка.
08.12.1933 р. Ослаблення
серцевої діяльності.
Григєв Григорій Івано
вич, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.06.1932 р.
Хроничний декомпенсова
ний міокардит.
Гринева Раїса Дмитрівна,
1,5 рік, дитина. 19.07.1933 р.
Від запалення легенів.
Гриневіч Євдокія Мико
лаївна, 86 років, утриманка.
02.06.1933 р. Стареча слабкість.
Гриненко Марфа Вади
мівна, 85 років, утриманка.
02.03.1932 р. Від старечої
дряхлості.
Гриненко Роман Мико
лайович, 52 роки, розсип
ний млина. 29.06.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Гринеса Віра Іванівна,
вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
24.04.1933 р. Від туберкульу
легенів.
Гринченко Євдокія Сер
гіївна, 5 років, дитина.
03.08.1932 р. Язвений коліт.
Гринченко Раїса Сергії
вна, 3 роки, дитина.
23.07.1932 р. Гострий енте
роколіт.
Гринченко Федір Івано
вич, 28 років, в’язень.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
29.01.1933 р. Від туберкульзу
легенів.
Гриньков Аркадій Дани
лович, 8 місяців, дитина.
30.01.1933 р. Атрофія 3ї сте
пені.
Гринько Нікон Павлович,
86 років, інвалід. 19.04.1932 р.
Міокардит.
Гринькова Марія Єрмо
лаївна, 70 років, утриманка.
20.03.1933 р. Від старості.
Грицаенко Борис Єфре
мович, 82 роки, утриманка.
29.11.1932 р. Черевний тиф.
Грицак Дмитро Данило
вич, вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Вис
наження, міокардит, гастрит.
Гриценко Ілларіон [по
батькові не вказано], 58
років, [соціальний стан не вка
зано]. 19.08.1933 р. Безбілко
вий отік.
Гриценко Люся Федорів
на, 1,7 років, дитина.
04.08.1932 р. Комет з інтокси
кацією.
Грицесенко Дмитро П.,
70 років, [соціальний стан не
вказано]. 22.03.1933 р. Порок
серця.
Грицуков Олександр Гна
тович, 42 роки, чобітник.
26.03.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Гр и ц у н о в
Василь
Олександрович, 11 років,
[соціальний стан не вказано].
21.05.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Грицунов Петро Олек
сандрович, 21 рік, [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Дизенти
рит.
Грицутенко
Микола
Олексійович, 4 місяці, дити
на. 14.02.1933 р. Від запален
ня легенів.
Гришенко Федір Степа
нович, 100 років, утриманець.
09.09.1932 р. Порок серця.
Гришінов Арсеній Васи
льович, 24 роки, [соціальний
стан не вказано]. 19.04.1933 р.
Різке виснаження.

Гришко Семен Іванович,
12 років, дитина. 14.08.1932 р.
Опік грудей та руки.
Грищенко Віктор Олек
сандрович, 6 місяців, дитина.
21.08.1932 р. Від проносу.
Гродзинський Дмитро
Михайлович, 46 років, сто
рож. 16.,8.1932 р. Міокардит
декомпенсований.
Груздова Катерина Анд
ріївна, 55 ркоів, [соціальний
стан не вказано]. 13.07.1933 р.
Слабкість серця.
Грутько Марія Миколаїв
на, 49 років, [соціальний стан
не вказано]. 09.06.1933 р.
Серцева слабкість.
Груцов Андрій Костянти
нович, 85 років, утриманець.
28.08.1933 р. Від парлічу сер
ця.
Грязнов Леонтій Данило
вич, 74 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Деком
пенсований порок серця арит
мія при спадку харчування па
раліч серця.
Губанов Григорій Васи
льович, 26 років, в’я
зень.26.03.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Губарева Олександра
Гнатівна, 22 роки, касир.
06.12.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Гудко Данило Григоро
вич, 27 років, [соціальний стан
не вказано]. 07.07.1933 р. Зу
пинка серцевої діяльності.
Гукович Федір Тихоно
вич, 50 років, робітник.
05.05.1933 р. Травматический
шок.
Гуляй Надія Костянтинів
на, 1 рік, дитина. 01.04.1933 р.
Нежиттездатність.
Гумяк Тетяна Іванівна, 45
років, [соціальний стан не вка
зано]. 01.09.1933 р. Нефриз.
Гундарь Трохим Йосипо
вич,
41
рік,
в’язень.
18.03.1933 р. Декомпексація
серця зі спадом серцевої
діяльності.
Гуницька Ганна [по бать
кові не вказано], 33 роки, ро

бітниця. 08.07.1933 р. Серце
ва слабкість.
Гунькова Ніна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 08.03.1932 р.
Пневмонія.
Гупалов Григорій Оста
нович, 32 роки, коваль.
16.07.1932 р. Рак легень.
Гурбанов [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 19.10.1932 р. Недо
ношений.
Гурева Неолина [по бать
кові не вказано], 53 роки,
[соціальний стан не вказано].
13.06.1932 р. Нефриз.
Гурьєва Уляна Павлів
на, 65 років, утриманка.
07.07.1933 р. Від слабкості
серця.
Гусаков Михайло Гера
симович, 6 років, дитина.
[дату смерті не вказано].
Інтоксикація.
Гут Микола Михайлович,
5 років, дитина. 18.10.1933 р.
Коклюш.
Гутін Ємануїл Абрамо
вич, 63 роки, музикант.
16.07.1632 р. Рак шлунку.
Гутман Самуїл Львович,
53 роки, відповідальний вико
навець. 22.07.1933 р. Сипний
тиф.
Гутник Ф. І., 45 років,
[соціальний стан не вказано].
07.08.1933 р. Равноушиблен
ной рани головы.
Гуц Федір Тимофійович ,
11 років, дитина. 07.07.1933 р.
Від дизентирії.
Гуцамок Іван Іванович, 26
років, в’язень. 18.02.1933 р.
Анемія зі спадом серцевої
діяльності. Виснаження.
Гучман Пантелей Івано
вич, 55 років, [соціальний
стан не вказано]. 22.09.1932 р.
Кохексія.
Гущенко Григорій [по
батькові не вказано], 60
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 09.03.1933 р. Слабка
серцева діяльність, в зв’язку з
виснаженням організму.
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Давиденко Ганна Ми
хайлівна, 50 років, дитина. р.
Діагноз: [не вказано].
Давиденко
Петро
Миколайович, 40 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 19.03.1933 р. Слабкість
серця.
Давиденко Філип Се
менович, 60 років, в’язень.
15.03.1933 р. Відморожені
ноги. Серцева слабкість.
Давидов Олексій Семе
нович, вік [не вказано], ро
бітник. 20.08.1933 р. Від 12ї
перстн кишки.
Давидова Марія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 19.06.1933 р.
Колиз.
Давидович Юлія Яківна,
1,1 рік, дитина. 24.08.1932р.
Комет з інтоксікацією.
Давидока Віра Іванівна,
2 роки, дитина. 28.04.1933 р.
Від апалення легенів.
Дак Володимир Петро
вич, 4 роки, дитина.
13.09.1933 р. Перетоніт.
Дакидов Арно Йосипо
вич, 62 роки, механік.
05.12.1932 р. Параліч серця.
Даликова Ганна Григо
рівна, 45 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.04.1933 р.
Наростаюча слабкість сер
ця. Загальне виснаження
організму.
Деневич Констанція
Йосипівна, 75 років, пенсі
онерка. 27.06.1932 р. Рак
шлунка.
Данилевська Марія Ан
дріївна, 11 років, дитина.
26.09.1932 р. Малярія та по
рок серця.
Данилевський Василь
Андрійович, 3 роки, дитина.
14.09.1933 р. Коклюш та
пневмонія.
Данилов Віктор Івано
вич, 19 років, п.т.ц.
05.09.1932 р. ГВС легенів.
Данильченко Василь
[по батькові не вказано],
67
років,
робітник.
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28.02.1932 р. Нефрит.
Данильченко Марія Ам
вросіївна, 21 рік, масовичка.
21.01.1932 р. Запалення ле
гень.
Данильченко Іван Пет
рович, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вка
зано]. Токсичний пронос.
Двимченко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитиан.
22.09.1932 р. Мертвона
роджений.
Дровнікова Тетяна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 27.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Дворнігенко Парамон
Петрович, 67 років, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Пневмонія крупозія міокар
дит декомпенсірованн.
Дебальцівська Майя
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
02.07.1932 р. Менингит.
Дягтяренко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Гостра диспен
сія.
Дайнейко Андрій Мико
лайович, 37 років, столяр.
05.04.1933 р. ГВС легенів.
Декін Юхим Іванович,
67 років, сторож. 27.03.1933 р.
Від удушення петлею.
Дементів Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.01.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Денисенко Мотря Горії
вна, 62 років, утриманка.
29.09.1933 р. Порок серця.
Денисенко Петро Сте
панович, 35 років, в’язень.
20.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
вої діяльності.
Денов Панкрат Ники
форович, 75 років, пастух.
10.05.1933 р. Слабкість сер
ця.
Денченко [ім’я та по

батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Параліч серця.
Даривринко Назар Вси
льович, вік [не вказано], в’я
зень 28.04.1932 р. Токсічний
пронос, виснаження.
Деркач Артур Тихоно
вич, вік [не вказано], невідо
мо. 02.04.1933 р. Дистрофі
чний пронос.
Деркач Кузьма Сергій
ович, 43 ркои, в’язень.
16.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
вої діяльності.
Деркач Петро Макси
мович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. 05.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Десятніков Іван Олек
сандрович, 30 років, сту
дент. 14.03.1933 р. Від вду
шення петлею.
Дзюба Дем’ян Олексій
ович, вік [не вказано], лікар
ня в’язень. [дату смерті не
вказано]. Міокардит.
Дзюба Віктор Васильо
вич, 53 років, [соціальний
стан не вказано]. 19.04.1933 р.
Різке виснаження.
Дзюба Іван Васильо
вич, 29 років, слюсар.
14.02.1932 р. Зарізаний по
тягом.
Дзюба Яків Юхимович,
39 років, в’язень [дату смерті
не вказано]. Загалне висна
ження.
Дибиленко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Дібров Петро Назаро
вич, 58 років, конюх.
15.03.1933 р. Міокардит.
Діденко Олександр Ан
дрійович, 22 роки, в’язень.
26.06.1932 р. Т.Б.С. легенів.
Діденко Андрій Якович,
22 роки, в лікарні ПТУ.
27.03.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Диденко Мотря Федорів
на, 3 рко, дитина. [дату смерті
не вказано]. Запалення ле
генів.
Діменіна Лідія Сидорівна,
1,10 років, дитина.16.10.1932 р.
Пневмонія.
Димішков
Григорій
Дмитрович, 88 років, утрима
нець. 20.07.1933 р. Слабкість
серця.
Дімченко Віра Яківна, 22
рки, утриманка. 10.10.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Дімчук Ганна Григорівна,
32
роки,
утриманка.
10.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Дінник Матвій Григоро
вич, 52 роки, кочегар.
18.02.1933 р. Декомпенсація
серця.
Діаковський Єгор Георг
ійович, 91 рік, утриманець.
14.08.1933 р. Інтоксикація.
Діомідов Сергій Митро
фанович, 60 років, селянин.
19.03.1932 р. Рожа лиця та
флегмонія.
Дмитрашкіна Євдокія
Петрівна, 72 роки, утриман
ка. 24.01.1933 р. Стареча
дряхлість.
Димитренко Максим Іва
нович, 66 років, номеровщик.
04.11.1933 р. Від старосі.
Дмитріев Петро Карпо
вич, 47 років, [соціальний стан
не вказано]. 27.04.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Дмитрієва Віра Григорівна,
1,4 роки, дитина. 21.07.1932 р.
Коліт з інтоксікацією.
Дмитрієва Марія Семен
івна, 73 роки, утриманка.
10.09.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Дмитрієва Ольга Іванівна,
107 років, інвалід. 04.11.1932 р.
Стареча дряхлість.
Дмоховський Гнат Еду
ардович, 44 роки, фельшер.
07.08.1933 р. Дезентерія гос
тра, астрофір печені.
Добржанський Олексій
[по батькові не вказано], 4
місяці, [соціальний стан не

вказано]. 06.08.1932. Інтокст
кація.
Добужський Соломон
Якович, 40 років, торговий
агент. 13.05.1933 р. Сипний
тиф.
Довбіш Марія Іванівна, 80
років, утриманка. 21.07.1933 р.
Порок серця.
Долгадев Іван Мартино
вич, 49 років, [соціальний стан
не вказано]. 10.05.1933 р.
Виснаження.
Доленко Іван Ілліч, 26
років, П.Т.У. 27.04.1933 р. Ен
тероколіт.
Должекова Марфа Єго
рівна, 59 років, утриманка.
12.04.1933 р. Від тберкульзу
легенів.
Долженко Андрій Федо
тович, 49 років, в’язень.
03.03.1933 р. Пневмонія при
наростаючій слабкості серце
вої діяльності.
Долженко Ніна Іванівна, 1
рік, дитина. [дату смерті не
вказано]. Менингит.
Домбровський Іван Кази
мирович, 38 років, без
робітній. 28.07.1933 р. Серце
ва слабкість.
Домбровська Євгенія
Іванівна, 4 роки, дитина.
27.08.1932 р. Холіз.
Доменська Дора [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 02.08.1932.
Гостра діспекція.
Донец Олексій Никифо
рович, 4 роки, дитина.
30.08.1932 р. Комет з висна
женням.
Донец Г.С., вік [не вказа
но], в’язень. 16.05.1932 р. Па
раліч серця.
Донец Любов Никифорі
вна,
3
роки,
дитина.
25.08.1932 р. Дизентирія.
Донецкий Олександр [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 22.01.1932 р. Коліт.
Донкефнер Генріх Єдуар
дович, 59 років, в’язень.
07.06.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.

Донцов Веня [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 11.10.1932 р. Діагноз:
інтоксикація.
Донцов Микита Івано
вич, 62 роки, [соціальний стан
не вказано]. 22.03.1933 р. За
галне виснаження.
Донченко Анастасія Пор
фирівна, 40 років, утриманка.
21.12.1933 р. Рак травлення.
Донченко Іван Кондрато
вич, вік [не вказано], в’язень.
01.03.1933 р. Різке виснажен
ня зі спадом сил серцевої
діяльності.
Донченко Михайло Пан
телейович, вік [не вказано],
в’язень. 06.03.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Донченко Михайло Пан
телейович, 50 років, [соц
іальний стан не вказано].
09.03.1933 р. Слабкість серця
виснаження всього організму.
Дорофеєва Валентина
Яківна, 1 місяць, дити
на.27.05.1932 р. Запалення
обох легенів.
Дорош Калекнік Апана
сович, 63 роки, в’язень.
02.02.1933 р. Різке виснажен
ня, стареча дряхлість.
Дорунь Степан Якович,
22 роки, невідомо. 09.05.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Драгун Владлен Мико
лайович, 3 місяці, дитина.
21.09.1933 р. Менингит.
Драч Людмила Акимів
на, 1,3 роки, дитина.
24.08.1933 р. Коклюш та запа
лення легенів.
Дрибодженко Марфа
Матвіївна, 100 років, пенсіо
нерка. 22.01.1932 р. Рак ки
шек.
Дригина Зінаїда Гнатів
на, 2 роки, дитина.12.12.1933 р.
Запалення легенів.
Дробин Степан Олексій
ович, 65 років, каменяр.
05.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Дроздов Михайло [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
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вказано]. 21.07.1933 р. Аст
рофія.
Дрокин Олексій Митро
фанович, 78 років, в’язень.
14.05.1932 р. Токсічний пронос.
Дружинський
Юрій
Павлович, 5 років, дитина.
04.08.1933 р. Менингит.
Друн Анатолій Василь
ович, 9 місяців, дитина.
10.01.1933 р. Параліч серця.
Друн Валенентин Іва
нович, 2 місяці, дитина.
29.07.1933 р. Від опіку 2го
рівня.
Друп Олександр Андр
ійович, 60 років, інвалід.
14.12.1932 р. Стареча
слабкість.
Друп Іван Трохимо
вич, 48 років, селянин.
20.06.1933 р. Слабкість сер
ця.
Друп Пелагея Никифо
рівна, 37 років, утриманка.
24.09.1932 р. Хронісепсис.
Друт Олександр Олекс
ійович, 1,5 місяців, дитина.
25.01.1932 р. Від пневмонії.
Друцька Ганна Мико
лаївна, 22 роки, [соціальний
стан не вказано]. 01.06.1933 р.
Ехінокок нирок.
Дубаєв Олександр Яко
вич, вік [не вказано], дитина.
10.03.1933 р. Нежиттез
датність.
Дубилев Юрій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 05.01.1932 р. Гос
тра диспенсія.
Дубина Володимир
Михайлович, 5 років, дити
на. 22.05.1932 р. Менингит.
Дубина Олександр Се
менович, 4 місяці, дитина.
07.06.1933 р. Заворот ки
шок.
Дубина Ольга Яківна, 70
років,
пенсіонерка.
15.12.1933 р. Токсичний
коліз.
Дубов Михайло [по
батькові не вказано], 56
років, рахівник. 27.12.1932 р.
Порок серця.
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Дубова [ім’я та по бать
кові не вказано], 22 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 31.05.1933 р. Від загаль
ного виснаження.
Дубовий Семен [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 03.08.1933 р.
Від дизентерії.
Дубовий Тихін Ілліч, 72
роки, робітник. 12.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Дубровка Федосія Іва
нівна, 85 років, утриманка.
16.11.1932 р. Стареча дряхлість.
Дугін Андріан Андріяно
вич, 59 років, тесляр.
03.04.1933 р. Упадок серце
вої діяльності.
Дударева Анастасія
Михайлівна, 45 років, пен
сіонерка. 09.03.1933 р. Ста
реча дряхлість.
Дудін Сергій Іванович,
17 років, дитина. 13.05.1933 р.
Від уберкульозу легенів.
Дудка Григорій [по
батькові не вказано], 40
років, [соціальний стан не
вказано]. 07.06.1933 р. Від
сипного тифу.
Дудченко Микола Ста
панович, 4,6 роки, дитина.
07.04.1933 р. Інтоксикація.
Дукаєв Семен Дмитро
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 02.02.1932 р. Міокар
дит.
Дураков Григорій Олек
сандрович, 13 років, дити
на. 24.09.1933 р. Анеприція.
Дурев Єфим Іванович,
22 роки, в’язень.20.02.1932 р.
Міокардит.
Дурнева Ганна [по бать
кові не вказано], 9 місяців,
дитина. 23.10.1933 р. Інток
сикація.
Душа Ніна Григорів
н а , 34 роки, студентка.
14.06.1933 р. Хронічний не
фрит.
Динікіна Дарина Ісаків
на, 60 років, утриманка.
07.02.1932 р. Стареча
дряхлість.

Дьяченко Сельвестер
Андрійович, 70 років, в’я
зень [дату смерті не вказа
но]. Інтоксикація.
Дьяченко Фекла Ники
форівна, 31 рік, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Травматичний опік.
Дьяченко Харитона М.,
50 років, [соціальний стан не
вказано]. 07.05.1933 р. Від
старості.
Дядичкова Ганна Григо
рівна, 50 років, утриманка.
20.05.1933 р. Загальне вис
наження.
Євреїнова Антоніна
Григорівна, 55 років, робітниця.
23.08.1932 р. Рак шийки матки.
Євсеєва Ольга [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 04.06.1933 р. Ди
опсинос.
Євсеєнко Юхим Лионтіє
вич, 47 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.04.1933 р.
Гостра слабкість серцевої
діяльності.
Євстратов Іван Григо
рович, 71 рік, [соціальний
стан не вказано]. 28.05.1933 р.
Слабка серцева діяльність.
Євсюков Гаврило Фи
менович, 39 років, селянин.
10.09.1933 р. Апегензація.
Євтушенко Леонтій
Юхимович, 61 рік, [соціаль
ний стан не вказано].
26.03.1932 р. Міокардит,
раст. компенсаці.
Євтушенко Лілія Григо
рівна, 9 місяців, дитина.
28.07.1932 р. Коліт з інтокси
кацією.
Євтушенко Марк Пет
рович, 24 роки, в’язень.
10.03.1933 р. Різке висна
ження.
Євтушенко П.Ф., вік
[не вказано], невідомо.
07.08.1933 р. Серцева
діяльність.
Євченко Ольга Іванів
на, 73 роки, утриманка.
05.07.1933 р. Від старечої
дряхлості.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Єгоров Іван Васильович,
32 роки, П.Т.У. 20.05.1933 р.
Пневмонія.
Єгоров Іван Юхимович,
41 рік, [соціальний стан не
вказано]. 14.09.1933 р. Від ту
беркульоу легенів.
Єдуш Іван Єгорович, 58
років, в’язень. 03.06.1932 р.
Виснаження.
Єлець Іван Никифоро
вич, 38 років, [соціальний стан
не вказано]. 15.01.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Єльгуков Михайло Аки
мович, 32 роки, [соціальний
стан не вказано]. 01.08.1932 р.
Двухстороння крупозія запа
лення леегнів.
Ємельничук Тим. Яко
вич, 62 роки, в’язень.
21.03.1933 р. Виснажливий
пронос при наростаючій слаб
кості.
Ємельнова Євдокія Ми
хайлівна, 22 роки, робітниця.
12.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Ємеца П.С., 40 років,
[соціальний стан не вказано].
21.04.1933 р. Від виснаження
організму.
Єна Митрофан [по бать
кові не вказано], 70 років,
[соціальний стан не вказано].
19.10.1932 р. Декомпенсова
ний міокардит.
Єнвкієвська Рая [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 27.04.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Єременко Абрам Федо
рович, вік [не вказано], в’я
зень. 01.04.1933 р. Наростаю
ча слабкість внаслідок висна
ження.
Єременко Валентина
Євгенівна, 1 рік, дитина.
09.06.1933 р. Від пневмонії.
Еременко
Варвара
Дмитрівна, 28 років, утри
манка. 04.05.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Еременко Євгенія Яків
на, 100 років, утриманка.
27.05.1933 р. Параліч серця.
Єременко Павло Петро

вич, 53 роки, в’язень.
16.06.1932 р. Від запалення
нирок.
Єременко Петро Федо
рович, вік [не вказано], в’я
зень. [дату смерті не вказано].
Діокордит декомпенсирован,
спад харчування.
Єремик Михайло Федо
рович, 6 місяців, дитина.
21.10.1932 р. Інтоксикація.
Єрмаков Григорій Васи
льович, 38 років, робітник.
21.08.1933 р. Туберкульоз ле
генів.
Єрмакова Єфимія Федо
рівна, 55 років, інвалід.
14.09.1933 р. Декомпенсація
серця.
Єрмилов Дмитро Матв
ійович, 68 років, інвалід. [дату
смерті не вказано]. Рак гор
тані.
Єрмилова Варвара Фе
дорівна, 53 роки, утриманка.
16.06.1932 р. Аполексія.
Єрмолаєв Семен [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 09.06.1933 р. Пнев
монія.
Єрмолаєнко Григорій
Кузьмич, 52 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Вис
наження наростаюча слабкість
серцевої діяльності.
Єрмолаєнко Йосип Фе
дорович, 60 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.05.1933 р. Сипний тиф.
Єрмолаєнко Ольга [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 18.07.1933 р. Інток
сикація.
Єрмоліна Дарина Павлів
на, 70 років, утриманка.
12.04.1933 р. Старече висна
ження.
Єрошенко Григорій Сер
гійович, вік [не вказано], в’я
зень. 30.03.1933 р. Різке вис
наження.
Єрошенко Федір Мико
лайович, 70 років, інвалід.
21.06.1932 р. Камні печінки.
Єршова
Агрофенія

Іллівна, 80 років, пенсіонер
ка. 06.04.1933 р. Порок сер
ця.
Єстарєв Митрофан Да
нилович, 31 рік, [соціальний
стан не вказано]. 05.01.1932 р.
Від паралічя серця.
Єфанов Федір Іванович,
20 років, [соціальний стан не
вказано]. 09.05.1933 р. Порок
серця.
Єфимова Нінель [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Пневмонія.
Єфимів Валентин Івано
вич, 2 роки, дитина.
01.11.1932 р. Рожа.
Єщенко Олександр Анд
рійович, 10 місяців, дитина.
15.08.1933 р. Коліт.
Єщенко Віктор Дмитро
вич, 1 місяць, дитина.
06.07.1932 р. Вроджена
слабкість.
Єщенко Євдокія Степа
нівна, 66 років, утриманка.
28.04.1933
р.
Стареча
слабість.
Єщенко Ілля Стапанович,
70 років, інвалід. 12.04.1933 р.
Стареча слабість.
Єщенко Наталля Яків
на, 75 років, утриманка.
29.07.1932 р. Старість.
Єщенко Петро Дмитрович,
1 місяць, дитина. 24.06.1932 р.
Слабкість серцевої діяльності.
Єщенко Устина Антонів
на, 78 років, утримнка.
05.07.1933 р. Від декомпенсо
ваного порока серця.
Єременко Олександр
Миколайович, 1,3 місяці, ди
тина. [дату смерті не вказано].
Від туберкульозу легенів.
Жабатинський Ісак Да
нилович, 57 років, [соціаль
ний стан не вказано].
04.06.1933 р. Сер цева
слабкість.
Жадан Володимир Про
копович, 6 років, дитина.
08.11.1933 р. В автомобільній
катастрофі.
Жаданова Ганна Яківна,
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67 років, [соціальний стан не
вказано]. 12.06.1933 р. Ста
реча слабість.
Жариков Павло Сергій
ович, 60 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.05.1933 р.
Старечий маразм.
Жариков Потап Федо
рович, 33 роки, П.Т.У.
17.05.1933 р. Різке висна
ження.
Жаріков Володимир
Гордійович, 6 років, дитина.
02.05.1933 р. Травматич
ний….внаслідок тіла.
Жартвина Жорж [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
18.07.1932 р. Гостра дис
пенсія грип.
Жатько Володимир
Петрович, 2,2 роки, дитина.
02.07.1932 р. Кишечна
інтоксикація.
Жахлен Андрій Апанасо
вич, 29 років, в’язень.
06.04.1933 р. Від виснаження.
Жданов Василь Андр
ійович, вік [не вказано], ро
бітник. 01.05.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Жданов Дмитро Івано
вич, 58 років, чобітник.
31.01.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Жданов Іван Іванович,
45 років, інвалід. 22.10.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Жданов М.І., 65 років,
утриманець. 03.04.1933 р.
Від старості.
Жданова Олександра
Степанівна, 24 роки, робіт
ниця. 24.08.1933 р. Асфика
ція від задушення.
Жданова М.І., 85 років,
невідомо. 08.04.1933 р. Від
старості.
Жданова Ольга [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 16.07.1933 р.
Диспенсія.
Железняк Олег Петро
вич, 1 місяць, дитина.
14.02.1933 р. Вроджений
сифилій.
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Железнякова Тамара
Миколаївна, 3,1 роки, дити
на. 27.06.1932 р. Кишечна
інтоксикація.
Желобков Олександр
Олександрович, 9 місяців,
дитина. 26.07.1933 р. Ки
шечна інтоксикація..
Желтобрюхо Тихін Яко
вич, 52 роки, робітник.
28.07.1932 р. Спинна сухота.
Желтобрюхова Агафія
Хоминічна, 80 років, утри
манка. 26.09.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Желтобрюхова Ганна
Тихонівна, вік [не вказано],
утриманка. 31.05.1932 р. Ту
беркульоз легенів.
Желтобрюхова Мотря
Герасимовна, 7 років, дити
на. 11.07.1932 р. Коліт.
Желтобрюхова Ганна
Тихівна, 12 років, дитина.
17.07.1933 р. Дистрофія.
Желудчьонок Павло Аки
мович, 52 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Слабкість серцевої діяль
ності внаслідок загального
виснаження організму.
Жердяк Аркадій Івано
вич, 35 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.04.1933 р.
Виснажливий пронос.
Жеребилов Федір Іва
нович, 50 років, ПТУ.
11.05.1933 р. Різке висна
ження.
Животченко Петро Ле
онтійович, 48 років, мац
стер. 25.03.1932 р. В.С. ле
генів.
Жиганов Платон Фадій
ович, 60 років, в’язень.
15.11.1932 р. Зупинка сер
цевої діяльності.
Жигачьов Віктор Івано
вич, 3 місяці, дитина.
22.04.1933 р. Інтоксикація.
Жигачьов Сергій Івано
вич, вік [не вказано], дитина.
17.04.1932 р. Дизентирія.
Жидина Уляна Олексіїв
на, 60 років, утриманка.
13.07.1933 р. Порок серця та
коліт.

Жиков Микола Василь
ович, 1,4 роки, дитина.
24.09.1933 р. Столбняк.
Жилезняк Ольга Кос
тянтинівна, 7 років, [соц
іальний стан не вказано].
07.09.1933 р. Коліз.
Жиров Олександр Пав
лович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 22.04.1933 р. Виснажен
ня.
Жирова Анжела Воло
димирівна, 1,2 роки, дити
на. 18.10.1933 р. Інтоксика
ція.
Жистко Ганна Яківна,
101 років, інвалід. 07.06.1932 р.
Меокардит.артеріаль.
Житниченко Наталля
Олександрівна, 95 років,
утриманка. 10.02.1933 р. Де
компенсація серця.
Жмась Леонід Васильо
вич, 62 роки, [соціальний
стан не вказано]. 25.04.1931 р.
Мікардит.
[Прізвище не вказано]
Жора [по батькові не вка
зано], 4,6 роки, [соціальний
стан не вказано]. 01.09.1933 р.
Від проносу.
Жтрушов Яків Фіогено
вич,
58
років,
в’я
зень.16.02.1933 р. Хронічне
запалення кишечника.
Жук Євген Олександро
вич, 72 роки, бухгалтер.
17.08.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Жупіна Сергій Тарасо
вич, 26 років, [соціальний
стан не вказано]. 16.10.1933 р.
Від задушення петлею через
самоповішання.
Журавльов Іван Федо
рович, 56 років, в’язень.
31.05.1932 р. Параліч серця.
Журавльова Ганна Ти
мофіївна, 2 роки, дитина.
12.09.1933 р. Коліз пронос.
Журковський Борис
Георгійович, 28 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 14.10.1932 р. Деком
пенсований порок серця.
Жученко Павло Івано
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вич, 41 рік, [соціальний стан
не вказано]. 10.04.1933 р. Від
туберкульзу легенів.
Заболотний Евтухій Фе
дотович, 32 роки, [соціальний
стан не вказано]. 22.08.1933 р.
Коліт.
Забара Галина Никифорів
на, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
28.03.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Забара Марія Семенів
на, 48 років, утриманка.
27.04.1933 р. Порок серця.
Заболотний Олександр
Іонович, 28 років, бригадир.
17.11.1932 р. Від туберкульоз
легенів.
Заболотний Юхим Юхи
мович, 37 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.11.1932 р.
Гонгрена ноги.
Забрамська Мія [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 31.05.1933 р. Пнев
монія.
Забудняк Григорій Поли
карпович, 21 років, лікар.
27.11.1932 р. Двухстороння
пневмонія затруднення дихан
ня наростаюча слабкість сер
цевої діяльності.
Забитий Лев [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 15.11.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Заваза Петро Іванович,
73
роки,
утриманець.
25.09.1932 р. Параліч.
Заволощенко Влас Сте
панович, вік [не вказано], в’я
зень. 02.04.1933 р. Загальна
слабкість.
Завгородний Євген Фе
дорович, 5 днів, дитина.
10.02.1933 р. Нежиттез
датність.
Завестовська Наталля
Митрофанівна, 64 роки, пен
сіонерка. 14.12.1933 р. Від за
палення печії.
Заволодько Микита Д.,
53 роки, в’язень. 03.05.1932 р.
Від паралічу серця.
Загний Савелій Іванович,

60
років,
утриманець.
11.12.1933 р. Від запалення
нирок.
Загоруйко Микола Се
менович, 39 років, бухгалтер.
23.08.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Загреба Станислав [по
батькові не вказано], 32
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 25.05.1933 р. Пневмо
нія.
Задорожний [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. [дату смерті
не вказано]. Мертвонарод
женний.
Задорожний Іван Пили
пович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
14.07.1933р. Виснаження,
спад серцевої діяльності.
Задурянц Афанасій Пет
рович, вік 58 років, інвалід.
14.03.1933 р. Від сипного
тифу.
Заєрна Марфа Яківна, 80
років, утриманка. 24.03.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Заєць Йосип Васильо
вич, 20 років, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р. Ге
моройчеський коліт гостра
слабкістьсерцевої діяльності.
Заіка Степан Омеляно
вич, 63 роки, в’язень.
22.03.1933 р. Ендакрит.
Заікіна Зіна [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 20.11.1932 р. Диспек
сія.
Заікін Сидор Нестеро
вич, вік [не вказано], лікар
ня в’язень. 06.02.1932 р. Кру
позне запалення легенів.
Зинковський Моїсей Ми
колайович, 48 років, П.Т.У.
21.05.1933 р. Коліт.
Заіченко Марія Костян
тинівна, 2 місяці, дитина.
08.07.1932 р. Диспенція інток
сикація характерна.
Зайцев Віктор Васильо
вич, 4 місяці, дитина.
22.07.1933 р. Від дизентирії.
Зайцев Данило [по бать
кові не вказано], 56 років,

[соціальний стан не вказано].
02.08.1932 р. уберкульоз ле
генів, легочное кровотечение.
Зайченко Дмитро Степа
нович, 2 роки, [соціальний
стан не вказано]. 04.10.1933 р.
Нефроз нефрит.
Заколюжний Борис Ва
сильович, 44 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
16.02.1933 р. Декомпенсація
серця.
Закора Юхим Кирило
вич, вік [не вказано], утри
манець. 26.04.1933 р. Старе
ча дряхлість.
Залезняк Леонід Василь
ович, 26 років, вчитель.
16.06.1932 р. Черевний тиф.
Залипахін Василь [по
батькові не вказано], 34
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 13.10.1932 р. Від запа
лення легенів.
Замашевич Гіта Семені
вна, 75 років, інвалід.
17.09.1933 р. Порок серця.
Замерзний Артем [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Від запалення легенів.
Занграєв Дмитро Петро
вич, 58 років, П.Т.У. 15.05.1933 р.
Різке виснаження.
Занченко Ганна Федорів
на, 39 років, утриманка.
08.03.1932 р. Заражение пос
ле аборта.
Запин Йосип Олександ
рович, 22 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня міокардит.
Запорожченко Давид
В а с и л ь о в и ч , 35 років,
[соціальний стан не вказано].
20.07.1933 р. Від ослаблення
серцевої діяльності внаслідок
загального виснаження організ
му.
Заресна Тетяна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 07.03.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Зарецький Ізраїль Бору
хов, 70 років, утриманець.
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30.08.1933 р. Слабка серце
ва діяльність.
Заречна Антонина [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1933 р.
Слабкість.
Заруба Іван Іванович,
53 роки, в’язень. 06.03.1933 р.
Від сипного тифу.
Заруднева Ніна Олек
сіївна, 3 роки, дитина.
02.11.1933 р. Кор.
Заслав Климент [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1933 р.
Слабкість.
Захаров Євген [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 31.05.1933 р.
Пневмонія.
Захаров Степан Івано
вич, 22 роки, робітник.
01.02.1933 р. Параліч сер
ця.
Захаров Яків Андрійо
вич, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 07.06.1933 р.
Від сипного тифу.
Захарова Віра Ілларіо
нівна, 2,5 роки, дитина.
05.03.1932 р. Від пневмонія.
Захарченко Ганна Афо
нівна, 44 роки, [соціальний
стан не вказано]. 25.02.1932 р.
Декомпенсація серця.
Зацаринський Максим
Федорович, 25 років, в’я
зень. 15.07.1932 р. Від те
беркульоз легенів.
Зацепін Володимир Ан
дрійович, 7 місяців, дитина.
31.12.1932 р. Менингит.
Зашбаум Володимир
Андрійович , 11 місяців, ди
тина. 05.09.1933 р. Дизенти
рія.
Заярин Андрій Тимоф
ійович, 60 років, [соціаль
ний стан не вказано].
28.03.1932р. Пневмонія,
міокордит.
Заярний Григорій [по
батькові не вказано], 5
років, [соціальний стан не
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вказано]. 22.07.1933 р. Вис
наження.
Заярний Никифоров
Євстафич, 62 роки, литей
щик. 12.08.1933 р. Параліч
серця.
Заяц Юхим Денисович,
47 років, П.Т.У. 28.04.1933 р.
Різке виснаження.
Здоровко Андрій Григо
рович, 25 років, в’язень.
30.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Зданевіч Олексій Ми
хайлович, 70 років, інвалід.
19.04.1933 р. Міокардит.
Зебченко Фекла Семе
нівна, 88 років, утриманка.
14.05.1933 р. Від спаду сер
цевої діяльності.
Зезина Ганна Т., 4 місяці,
дитина. 09.08.1933 р. Від ди
зентирії.
Зеков Феоктис Василь
ович, 90 років, утриманець.
26.10.1933 р. Ослаблення
серцевої діяльності.
Залевський Роальд Ка
зимирович, 1,8 років, дити
на. 04.06.1932 р. Кишечна
інтоксикація.
Зеленой Тихін Данило
вич, 58 років, пенсіонер.
13.05.1933 р. Рак шлунка.
Зеленовський Лука Во
лодимирович, 32 роки, в’я
зень. 03.04.1933 р. Від вис
наження спадок серцевої
діяльності.
Зеленський Радіон На
зарович, 46 років, [соціаль
ний стан не вказано].
28.01.1933 р. Сепсис.
Зеленський Олександр
Іванович, 1,2 роки, дитина.
16.11.1932 р. Від запалення
легенів.
Зеленгер Ревека Ізраї
лівна, 49 років, домогоспо
дарка. 05.07.1933 р. Від кро
вовиливу в мозок.
Зелтманович Майор
Борисович, 30 років, пенсі
онерка. 12.07.1932 р. Рак
шлунку.
Зельман Григорій Бо
рисович, 72 роки, кравець.

14.05.1933 р. Стареча
слабкість.
Зельман Моїсей Фуб
ликович, 50 років, інвалід.
14.03.1933 р. Порок серця.
Землерой Іван Григоро
вич, 95 років, утриманець.
10.12.1933 р. Порок серця.
Земляна Анастасія Фи
липівна, 82 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
31.10.1932р. Міокардіз.
Землянський Павло
Кондратович, 57 років, в’я
зень. 09.03.1932 р. Висна
ження.
Земцев [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 17.08.1932 р.
Мертвонародженний.
Земцевий [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 16.07.1932 р.
Ннедоношений.
Зехов Олег Леонійович,
8 років, дитина. 01.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Зиборева Євгенія Іва
нівна, 1,10 років, дитина.
12.08.1932 р. Дифтерит, круг.
Зима Анатолій Ілліч, вік
3 роки, дитина. 17.08.1933 р.
Коклюш.
Зима Антон Никифоро
вич, 60 років, утриманець.
22.03.1933 р. Порок серця.
Зима Антон Семенович,
70 років, столяр. 02.04.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Зима Володя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 12.08.1933 р. Аст
рофія.
Зима Іван Ілларіонович,
8 місяців, дитина. 03.08.1932 р.
Інтоксикація.
Зіна Віктор Васильо
вич, вік [не вказано], дити
на. 06.04.1933 р. Нежиттез
датний.
Зинєв Тихін [по батькові
не вказано], 25 років, [соц
іальний стан не вказано].
12.04.1933 р. Серце.
Зинцова Марія Григорі
вна, 23 роки, [соціальний
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стан не вказано]. 24.06.1933 р.
Диспексія.
Зінченко Галина Іванівна,
6 місяців, дитина. 16.08.1933 р.
Інтоксикація.
Зінченко Григрій Якович,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 22.03.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Зінченко Євген Петро
вич, вік [не вказано], дитина.
13.08.1933 р. Вроджена
слабкість.
Зінченко Іван Харитоно
вич, 56 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Виснаження міокар
дит декомпенсиронн.
Зінченко Яків Іванович,
44 років, коваль. 16.15.1933 р.
Повішений.
Зиньковський Степан
Микитович, вік [не вказано],
дитина. 01.10.1933 р. Коліз.
Зінченко Василь Антоно
вич, 27 років, [соціальний стан
не вказано]. 15.05.1933 р. Міо
кардит.
Златкіна Ганна Леонієв
на, 56 років, утриманка.
25.08.1933 р. Від ракової
інтоксикації.
Злейська Ніна Степа
н і в н а , 4 місяці, дитина.
10.07.1933 р. Від коклюшу.
Зміцєв Федір Якович, 19
років, П.Т.У. 15.05.1933 р. Різке
виснаження.
Знакоменко Федір Сте
панович, 55 років, селянин.
17.03.1933 р. Від паралічу.
Зобири Тихін Михайло
вич, 25 років, [соціальний стан
не вказано]. 22.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Золотоверхов Іван [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 03.01.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Зорін Вася [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано]. Діаг
ноз: [не вказано].
Зосимов Борис Михай
лови, 54 років, сторож.

21.03.1932 р. Від туберкульзу
легенів.
Зубакін [ім’я та по бать
кові не вказано], 50 років,
[соціальний стан не вказано].
02.03.1933 р. Слабке серце,
виснаження.
Зубанова Олександра
Василівна, 17 днів, дитина.
[дату смерті не вказано]. Недо
ношенний. Вроджена слабкість.
Зубанова Наталля Сергії
вна, 95 рорків, утриманка.
[дату смерті не вказано]. В.С.
легенів.
Зубков Перто Григоро
вич, 41 рік, статистик.
12.11.1932 р. Менингит тубер
кульоз легенів.
Зубов Іван Григорович,
42 роки, завідуючий магази
ном. 15.02.1932 р. Туберкуль
оз легенів.
Зубок Резя Ісаровна, 73
роки, пенсіонерка. 11.02.1933 р.
Стареча дряхлість.
Зуборов Арсеній Петро
вич, 54 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня міокардит.
Іваненко Омельян Фро
лович, 35 років, робітник.
02.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Іваненко Павло Ілларіо
нович, 44 роки, [соціальний
стан не вказано]. 09.06.1933 р.
Язва кишечника.
Іваненко Параска Осипі
вна, 53 роки, утриманка.
16.09.1933 р. Від кровавого
проносу.
Іваненко Марфа Дмитрі
вна, 1,3 роки, дитина.
03.07.1933 р. Рахіт.
Іванов Олексій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Діагноз: [не вказано].
Іванов Антон Григорович,
33 роки, агент. 30.05.1933 р.
Від туберкульозу легенів ки
шечник.
Іванов Василь Григорович,
75 років, інвалід. 08.05.1933 р.
Стареча слабкість.

Іванов Іван [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
27.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Іванов Іван Іванович, 26
років, [соціальний стан не вка
зано]. 29.05.1932 р. Ентерит
кахексія.
Іванов Іван Микитович,
21 рік, в’язень. 16.11.1932 р.
Різковиражене молокровіє зі
спадом серцевої діяльності.
Іванов Павло Григорович,
20 років, токар. 16.06.1932 р.
Від вогнестрелного поранен
ня.
Іванов Петро [по батькові
не вказано], 90 років, інвалід.
09.03.1933 р. Від старості.
Іванов Петро Дмитрович,
57 років, вагівник. 30.11.1933 р.
Розлад серцевої діяльності.
Іванова [ім’я та по бать
кові не вказано], 93 роки,
[соціальний стан не вказано].
22.08.1933 р. Старечий ма
разм.
Іванова Зоя Анатолівна,
вік [не вказано], дити
на.18.12.1932 р. Недоноше
ний.
Іванова Люся [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 21.03.1933 р. Вродже
на слабкість.
Іванова Ольга Олександ
рівна, 49 років, в’язень.
01.08.1932 р. Хронічний ди
компенс. порок серця.
Іваненко Єфим Дмитро
вич, 60 років, селянин. [дату
смерті не вказано]. Менингит.
Іваненко Петро Марко
вич, вік 28 років, в’язень.
01.11.1932 р. ТВС легенів при
різкому виснаденні.
Іващенко Михайло Ро
манович, 97 рокв, утрима
нець. 16.07.1933 р. Параліч
серцевої діяльності.
Іващенко Микола Васи
льович, вік [не вказано], в’я
зень. 03.05.1932 р. Параліч
серця.
Іващенко Марія Олек
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сандрівна, 37 років, робіт
ниця. 17.09.1933 р. Від сип
ного тифу.
Іщенко Федір Ілліч, 48
років, в’язень. 31.07.1932 р.
Ентеріт та загальна кволість.
Івраков Микола Йоси
пович, 62 роки, [соціальний
стан не вказано]. 10.03.1933 р.
Декольп. серця.
Івченко Стапан [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], в’язень.
31.01.1933 р. Міокардит.
Івченко Устина Микиті
вна, 20 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.07.1932 р.
Туберкульоз хребта та ле
генів.
Інглін Михайло Петро
вич, 57років, сторож.
03.05.1933 р. Порок серця.
Ігнатов Федір Іванович,
58 років, тесляр. 28.04.1933 р.
Від отруєння рибою.
Ілленко Євген Никифо
рович, вік 21 рік, підсобник.
08.04.1933 р. Параліч серця.
Іловайська [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Мертво
народженна.
Іллін Олександр Мико
лайович, 20 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.02.1933р.
Серцевий
спад, затруднения дихания.
Іллін Анатолій Антоно
вич, 1,8 років, дитина.
07.08.1933 р. Від запалення
легенів.
Іллін Данило Сергійо
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 23.03.1933 р. ГВС ле
генів декомпенсація серця.
Іллінський Ігор [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
05.06.1932 р. Піелонефрит.
Індюшенко Ілля Васи
льович, 8 місяців, дитина.
16.05.1933 р. Порок серця.
Іошпа Ніна Володимир
івна, 11 місяців, дитина.
[дату смерті не вказано].
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Коклюш, запалення легенів.
Ірклеєвський [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], утриманець.
19.05.1933 р. Мертвонарод
женний
Іроянський Корній Іва
нович, вік [не вказано], ко
нюх. 17.04.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Ісаков Петро Абрамо
вич, 68 років, [соціальний
стан не вказано]. 28.04.1933 р.
Міокардит.
Ісаков Михайло Фили
пович, 1 місяць, дитина.
26.05.1932 р. Пневмонія.
Ісакова Алефтина Ва
силівна, 56 років, утриман
ка. 10.09.1932 р. Глибокий
миненгит.
Іскандеров Ким Авгус
тович, 1,7 років, дитина.
01.07.1932 р. Токсичний ко
лит.
Іциксон Фена Жакович,
60 років, утриманець.
21.01.1932 р. Параліч серця.
Ішачьов Данило [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 16.05.1933 р.
Пневмонія.
Ішохін Арсентій Тарасо
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 17.04.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Іщенко Єгор Марвійо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 24.03.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Ільченко Марія Олек
сандрівна, вік [не вказано],
дитина.04.05.1933 р. Мерт
вонароджена.
Іордан Борис Ісайович,
20 років, студент. 17.04.1933 р.
Після пневмонії.
Іцкалов Григрій Дем’я
нович, 38 років, [соціальний
стан не вказано]. 29.04.1933 р.
Гемократичний коліт гостра
слабкість серцевої діяль
ності.
Іщенко Юрій Антоно
вич, 4 роки, дитина.

01.01.1932 р. Менингит.
Кабанец Семен Федо
рович, 53 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Від
токсичого проносу.
Ковальова Федота Пи
липівна, 45 років, дитина.
[соціальний стан не вказа
но]. Удушення.
Кадигроба Валентина
Миколаївна, 10 місяців, ди
тина. 24.11.1932 р. Від запа
лення легенів.
Кадинер Григорій За
міа., 71 рік, утриманець.
02.11.1932 р. Ослаблення
серцевої діяльності отік ле
гень.
Кандер Мілка [по бать
кові не вказано], 60 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 10.02.1933 р. Міокардит.
Кадьяков Олексій Гри
горович, 25 років, хімик.
28.11.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Казановіч Хая Юліїв
на, 68 років, утриманка.
07.03.1933р.
Стареча
дряхлість.
Казанська Клавдія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Диспексія.
Казаченко Влас Апана
сович, 42 роки, інвалід.
27.11.1932 р. Порок серця.
Каймаков Павло Васи
льович, 38 років, П.Т.У.
26.04.1933 р. Виснажливий
пронос.
Балабухова Ганна Пав
лівна, 45 років, пенсіонерка.
27.01.1933 р. Пневмонія.
Калазнов Микола Іва
нович, вік [не вказано], ди
тина. 10.03.1932 р. Пневмо
нія.
Калашніков [ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 30.07.1933 р. Від
крововиливу в мозок.
Калашніков Филип Іва
нович, 76 років, сторож.
20.02.1933 р. Міорадит.
Калашнікова Дарина

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Тимофіївна, 42 роки, утри
манка. 07.07.1933 р. Від ту
беркульозу легенів та горла.
Калашнікова Олена Бо
рисівна, 68 років, прибираль
ниця. 27.02.1933 р. Слабкість
серця.
Калашніков Трохим Іва
нович, 76 років, пенсіонер.
30.05.1932 р. Парліч серця.
Калініков Микола [по
батькові не вказано], 5
місяців, [соціальний стан не
вказано]. 25.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Калініна Тала [по бать
кові не вказано], 5 місяців,
[соціальний стан не вказано].
09.06.1933 р. Диспенсія.
Калинова Варя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 07.02.1933 р. Диспенсія.
Каліновський Гордій Те
рентійович, 65 років, в’язень.
28.02.1933 р. Від виснаження.
Калинчук Сергій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 17.07.1933 р. Інток
сікація.
Каличенко Кузьма Кар
пович, 53 роки, чобітник.
19.07.1932 р. Рак легенів, сер
цева слабкість.
Калібухова Ганна Павлів
на, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. 27.01.1933 р. За
палення легенів.
Калюжний Федір Іванович,
67 років, тесляр. 02.04.1933 р.
Порок серця.
Каменна Леся [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 12.09.1933 р. Вродженя
слабкість.
Каминська Дарина Івані
вна, 45 років, пенсіонерка.
18.04.1933 р. Желтуха серце
ва слабкість.
Камишан Іван Стапано
вич, 26 років, ПТУ. 28.04.1933 р.
Коліт.
Каможна Віра Андріївна,
3 роки, дитина. 24.08.1933 р.
Коліт.

Каможний Олексій Олек
сійович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. 24.05.1933 р.
Декомпенсація серця. Коліт.
Компанеєц Тимофій [по
батькові не вказано], 18
років, [соціальний стан не вка
зано]. 03.08.1933 р. Міненгит,
токсичний пронос.
Кандула Василь Костян
тинович, 27 років, міліціонер.
30.03.1932 р. Застрелився.
Канонений Володимир
Андрійович, 8 місяців, дити
на. 25.05.1933 р. Від дістрофії.
Кануба Володимир Іва
нович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. 07.05.1933 р.
Коліт.
Каншук Ганна Герасимов
на, 88 років, утриманка.
13.05.1933
р.
Стареча
слабкість.
Коншук Данна Іванів
н а , 54 роки, пенсіонерка.
14.05.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Капидус Розал. Аркадій
ович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
11.01.1932 р. Недоношений.
Капиленко Мотря Мико
лаївна, 60 років, утриманка.
08.07.1933 р. Порок серця.
КопитоненкоСтефан
Петрович, вік [не вказано],
в’язень. 01.03.1933 р. Нарос
таюча слабкість серцевої
діяльності.
Каплун Анастасія Григо
рівна, 85 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.06.1933 р.
Параліч серця.
Каплуновський Сергій
Гаврилович, 50 років, робіт
ник. 18.03.1933 р. Від запален
ня легенів.
Капля Олексій Євдокий
ович, 45 років, [соціальний
стан не вказано]. 09.05.1933 р.
Ентерит.
Капусенко Ол. Федр., вік
[не
вказано],
дитина.
13.01.1932 р. Недоношений.
Капустин Юхим Макси
мович, 60 років, робітник.
07.12.1932 р. Черевний тиф.

Капшук А. [по батькові
не вказано], 88 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.05.1933 р. Стареча слабість.
Капшук Ніна Василівна, 5
місяців, дитина. [дату смерті
не вказано]. Кишечна інтокси
кація.
Карабура Єдард Олек
сандрович, 4 місяці, дитина.
20.07.1933 р. Від інтоксикації.
Карабута Афанасій Про
копович, 65 років, в’язень.
25.03.1932 р. Пневмонія кру
позна правостороння.
Каврабутова Людмила
Кузьмівна, вік [не вказано],
дитина. 25.11.1932 р. Від за
гального виснаження.
Карасев Ілларіон Федо
рович, 63 роки, [соціальний
стан не вказано]. 26.01.1933 р.
Загальне виснаження міокар
дит.
Карасева Фекла Василі
вна, 72 роки, утриманка.
27.03.1932 р. Крововилив в
мозок.
Красунова Пелагея Те
рентіївна, 82 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
21.07.1933 р. Старечий ма
разм.
Карженко Поля. [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Диспексія.
Кармановський Петро
О., 26 років, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р.
Різке виснаження та тудерку
льоз легенів.
Карнаухова Ганна Ро
манівна, 1 рік, дитина.
14.03.1932 р. Менингит.
Карнаушенко Іван Кли
мович, 50 років, в’язень.
26.06.1932 р. Міокардит та
порок серця.
Карнаухова Зінаїда [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 12.02.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Карпушин Іларіон Петро
вич, 63 роки, сторож.
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14.01.1933 р. Міокардіоск
лероз.
Карташевський Йосип
[по батькові не вказано] ,
70 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від ток
сичного пронос.
Картушин Григорій Іва
нович, 4 місіці, дитина.
13.09.1932 р. Коліз.
Карупа Іван Никифоро
вич, 38 років, в’язень.
08.06.1932 р. Виснаження.
Карчалов Іван Григоро
вич, 50 років, робітник.
08.08.1933 р. Коліт.
Карчма Яків Максимо
вич, 9 років, дитина.
09.06.1933 р. Сипний тиф.
Карєрний Володимир
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
23.06.1932 р. Піодермія.
Карякін Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1933 р.
Диспенсіяція.
Касвіовна [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 05.09.1932 р.
Передчасні пологи 6 місяців,
меретвонародженний.
Касяненко Тимофій
Пантелеймонович, вік [не
вказано], в’язень. 08.04.1933 р.
Різке виснаження.
Касянов Єлисій Олек
сійович, 86 років, утрима
нець. 19.04.1933 р. Стареча
дряхлість.
Касянов Лаврентій [по
батькові не вказано], 40
років, в’язень. 29.12.1931 р.
Нефрит, міокордит.
Катенєв Григрій Іва
нович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 13.08.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Катков Михайло Анд
рійович, 80 років, [соціаль
ний стан не вказано].
06.06.1933 р. Сареча
дряхлість.
Катунін Лаврентій Ілліч,
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21 рік, в’язень. 11.12.1932 р.
Гостре запалення нирок.
Каут Терентій Іванович,
вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Ток
сичний пронос, міокордит
декомпенсирован.
Каутенко Григорій Ми
колайович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 28.02.1933 р. Слабкість
серця, виснаження.
Кахтенкова Катерина
Петрівна, вік [не вказано],
дитина. 10.10.1933 р. Запа
лення легенів.
Кац Ісак [по батькові не
вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 09.06.1933 р. Застреле
ний.
Кац Юлія Ісаківна, 8
місяців, дитина. 23.07.1933 р.
Кишечна інтоксикація.
Качалка Ніна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 22.09.1933 р. Кок
люш.
Качалкін Сеня [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 09.06.1933 р.
Пневмонія.
Качановський Вікентій
Антонович, вік [не вказано],
вязень. 03.05.1932 р. Від ток
сичного проносу.
Каша Георгій Якович, 65
років, вязень. 03.05.1932 р.
Дистрофічний пронос міо
кардій.
Кашевський Михайло
Омелянович, 38 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 20.02.1933 р. Порок сер
ця.
Кашин Василь Гаврило
вич, 45 років, санітар.
21.10.1932 р. Від туберкуль
оуз легенів.
Кашина Люся Леонієв
на, 1,8 місяців, дитина.
19.01.1933 р. Дифтерія.
Кашенко Іван Романо
вич, 70 років, утриманець.
30.10.1932 р. Струс мозоку.

Кащирева [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Слабкість
серцевої діяльності.
Каюда Павло Андрійо
вич, 17 років, рахівник.
02.02.1932 р. Т.У.Б.
Квитко Вачеслав Мико
лайович, вік [не вказано],
дитина. 21.11.1932 р. Після
коревого колита.
Келонченко Омелян
Полікарпович, 80 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 26.08.1933 р. Декам
пенс.
Кессель Зиновій Соло
монович, 74 роки, пенсіо
нер. 12.12.1933 р. Міокардит.
Кибальников Федір Іва
нович, 68 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Кибенко Іван Михайло
вич, 25 років, в’язень.
31.05.1932 р. Флегмона ліво
го ліктевого плеча.
Кибкало
Григорій
Полікарпович, 42 роки, ут
риманець. 27.04.1932 р. Від
ослабленої серцевої діяль
ності.
Кивгін Іван Ілліч, 64
роки, продавець. 19.06.1933 р.
Виснаження організму.
Кильчьов Михайло Яко
вич, 35 років, пічник.
03.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Кинкало Марія Поли
карпівна, 2 місяці, дитина.
19.11.1932 р. Від запалення
легенів.
Кипренко Валентина
Василівна, 5 років, дитина.
18.12.1932 р. Миненгит.
Кирахно Ніна Мифодіїв
на, 10 місяців, дитина.
24.11.1932 р. Від запалення
мозоку.
Кириченко Іван Архипо
вич, вік [не вказано], П.Т.У.
26.04.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Кирченко Іван Григоро
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вич, 2 неділі, дитина.
05.06.1932 р. Від запалення
кишок.
Кирченко Іван Максимо
вич, 25 років, в’язень.
13.02.1933 р. Різке виснаже
нення, спад серцевої діяль
ності.
Кириченко Лукерія Ми
китівна, 77 років, утриманка.
06.05.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Киркачьов Микита Яко
вич, 60 років, в’язень.
27.03.1932 р. Виснаження,
пронос, міокардит, гастріт.
Кирнишин Ілля Мико
лайович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
08.07.1932 р. Від крововиливу
в мозок речовин.
Кирюк Толік [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
01.03.1933 р. Пневмонія.
Кирян Яків Степанович,
62 роки, в’язень. 04.03.1933 р.
Наростаюча слабкість серце
вої діяльності.
Кисельова Валентина
[по батькові не вказано], 13
місяців, дитина. 05.05.1932 р.
Воджена слабкість.
Кисельова Клавдія [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 05.07.1933 р. Недо
ношена.
Кислий Михайло Макси
мович, 59 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Різке виснаження слабка сер
цева діяльність.
Китаєва Ольга Тарасівна,
65 років, інвалід. 15.12.1932 р.
Від старості.
Китайська Ксенія Дев
ченко, 70 років, утриманка.
18.02.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Кифорок Зінаїда Андріїв
на, 1,4 роки, дитина.
08.07.1933 р. Дифтерія.
Кихтейка Павло Саве
л і й о в и ч , 21 рік, студент.
12.08.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.

Кихтенко [і’мя та по бать
кові не вказано], 75 років,
[соціальний стан не вказано].
19.02.1933 р. Від виснаження
серцевої діяльності.
Кихтенко Данило Апана
сович, 72 роки, сторож.
12.12.1933 р. Міокардити.
Кихтенко Іван Іванович,
36 років, інвалід. 17.02.1933 р.
Дикомпенсований міокардис
клероз.
Кихтенко Пелагея Проко
півна, 72 роки, утриманка.
03.02.1933 р. Порок серцю.
Кіндова Марія Федорів
на, 19 років, робітниця.
09.08.1933 р. Ушиб тіла і рана
прового коліна.
Кізленко Феоктіст Ізотович,
24 роки, чобітник. 06.03.1932 р.
Срцева діяльність.
Клеба Лідія Іванівна, 1
рік, дитина. 11.01.1933 р. Від
запалення легень.
Клещьов Матвій Никифо
рович, 76 років, пенсіонер.
16.03.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Клещьова Олександра
Данилівна, 60 років, утриман
ка. 20.04.1933 р. Врововилив
в мозок.
Клигін Іван Кузьмич, 72
роки, в’язень. 20.01.1932 р.
Тромбофлебіт.
Кликало Віктор Андрійович,
5 років, дитина. 12.07.1933 р.
Корь, ентероколит.
Кликов Михайло [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 28.10.1932 р.
Пневмонія.
Клименко Ігор Сергійо
вич, 10 місяців, дитина.
03.06.1933 р. Від запалення
легенів.
Клименко Кирил Івано
вич, 64 роки, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Спад серцевої діяль
ності.
Клименко Микола [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 11.06.1932 р.
Пневмонія.
Клименко Микита М., 21

рік, в’зень.[дату смерті не вка
зано]. Токсичний пронос.
Климова Настя [по бать
кові не вказано], 55 роів,
[соціальний стан не вказано].
16.08.1933 р. Пневмонія.
Грипаг Григорій Дмитро
вич, 40 років, [соціальний стан
не вказано]. 25.04.1933 р.
Слизестий ентерокостит, гос
тра слабкість серцевої діяль
ності.
Клищенко Хома Івано
вич, 57 років, сторож.
20.01.1933 р. Параліч серця.
Клоков Яків Степанович,
62 роки, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Декомпенсиро
ванний порок серця.
Клочан Володимир Ми
хайлович, 3 роки, дитина.
25.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Клочко Эвген Михайлович,
2 місіці, дитина. 22.01.1932 р.
Міненгит.
Клисак Ганна Яківна, 3
роки, дитина. 04.09.1932 р.
Від запущеного комета.
Клюєв Петро Панасович,
43 роки, П.Т.У. 27.04.1933 р.
Різке виснаження.
Клюсенко Фекла Омеля
нівна, 68 років, утриманка.
19.06.1933 р. Порок серця.
Ключенко Володимир
Митрофанович, 5 місяців, ди
тина. 08.06.1933 р. Дистрофія.
Кмир Май [по батькові не
вказано], 3 місяці, дитина.
23.05.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кихаченко Уляна Іванів
на, вік [не вказано], утри
манка. 25.02.1933 р. Порок
серця.
Кобанец Іван Герасимо
вич, 48 років, [соціальний стан
не вказано]. 23.11.1932 р.
Міокорзіт
Кобза Надія Федорівна,
вік [не вказано], в’язень.
03.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кобзар Микола Іванович,
2 місіці, дитина. 14.09.1933 р.
Коклюш.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Кобифаг Агафія Гна
т і в н а , 81 рік, утриманка.
30.03.1932 р. Рак матки.
Ковалев Володимир
Якович, 12 днів, дитина.
27.10.1932 р. Вроджена
слабкість.
Ковальов Володимир
Панасович, 2 роки, дитина.
20.08.1932 р. Комет.
Ковальов Г.Т., 1 день,
дитина. 12.04.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Ковальов Єгор Давидо
вич, 16 років, дитина.
06.05.1933 р. Порок серця.
Ковальова Ганна Анд
ріївна, 39 років, утриманка.
06.06.1932 р. Рак.
Ковальова Валентина
Миколаївна, 1,2 роки, дити
на. 14.10.1932 р. Комет з
інтоксікацією.
Ковалевський Тимофій
Сергійович, 45 років, [соц
іальний стан не вказано].
29.05.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Ковалевський Сергій
Васильович, вік [не вказа
но], дитина. 31.12.1931 р.
Рожа тіла.
Коваленко
Олексій
Михайлович, 35 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 03.05.1933 р. Запален
ня легенів.
Коваленко Ганна Лав
рентіївна, 100 років, робіт
ниця. 26.02.1932 р. Від ста
рості.
Коваленко Антон [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 06.08.1933 р.
Слабкість.
Коваленко Василь Іва
нович, 70 років, інвалід.
01.04.1933 р. Порок серця.
Коваленко Григорій
Степанович, вік [не вказа
но], [соціальний стан не вка
зано]. 02.10.1932 р. Вродже
на слабкість.
Коваленко Григорій
Степанович, 1,5 років, ди
тина. 16.09.1932 р. Коліз.
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Коваленко Євдокія
Кузьмівна, 33 роки,
[соціальний стан не вка
зано]. 13.06.1933 р. Порок
серця.
Коваленко Іван Олек
сійович, 28 років, [соціаль
ний стан не вказано].
20.07.1933 р. Наростаюча
серцева слабкість. Загальне
виснаження організму.
Коваленко Іван Єгоро
вич, 44 роки, [соціальний
стан не вказано]. 10.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Коваленко Марія Іванів
на, 68 роки, безробітня.
19.07.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Коваленко Петро Васи
льович, 40 років, [соціаль
ний стан не вказано].
09.07.1933 р. Виснаження
організму.
Коваленко Платон Іва
нович, вік [не вказано], утри
манець. 01.02.1933 р. Тубер
кульоз легенів, слабкість
серця.
Коваленко Антоніна Яків
на, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
19.06.1932 р. Асфиксія від
удушення.
Коваль Василь Мико
лайович, 31 рік, секретар.
21.02.1933 р. Крупозне запа
лення легенів.
Коваль Григорій Івано
вич, 64 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Параліч
серця.
Коваль Леонід [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 20.05.1933 р.
Пневмонія.
Коваль Т.Є., вік [не вка
зано], в’язень. 28.03.1933 р.
Виснаження серцева слабкість.
Ковалько Андрій Олекс
ійович, 58 років, в’язень.
07.05.1932 р. Токсичний ен
тероколіт.
Ковальцова Софія Ти
мофіївна, 23 дня, приба
ральниця. 18.07.1932 р.
Флегмон запалення.

Ковська Раїса Іванівна,
вік 37 років, асистент апте
ки.03.06.1932 р. Сепсис.
Ковтун Миколай Олекс
ійович, 18 років, в’язень.
25.04.1933 р. Виснаження
при спаду серцевої діяль
ності.
Ковтун Андрій [по бать
кові не вказано], 65 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 22.05.1933 р. Виснажен
ня.
Ковтун Іван Михайло
вич, 72 років, утриманець.
12.09.1932 р. Дизентирія,
декомпенс серця.
Ковтун Сергій Іванович,
1 рік, дитина. 31.05.1932 р.
Наривна ангіна.
Ковтун Єфросинія Про
копівна, 15 рів, дитина.
29.04.1933 р. Туберкульоз
легенів.
Ковчинськи Василь Во
лодимирович, 59 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 18.05.1932 р. Дистрофі
чний пронос виснаження.
Коган Євген Володими
рович, 4 місяці, дитина.
25.05.1933 р. Запалення ле
генів.
Кожелева Сара [по
батькові не вказано], 75
років, утриманка. 17.06.1933 р.
Параліч серця.
Кожемякін Костян
тин Романович, 48 років,
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Діагноз: [не вказано].
Козаченко Віктор Олек
сійович, вік [не вказано], ут
риманець. 20.09.1933 р. Від
дистрофії.
Козаченко Прокіп Пана
сович, вік [не вказано],
інвалід. 06.02.1933 р. Ослаб
лення серцевої діяльності за
гальне виснаження.
Козаченко Микола Ар
темович, 50 років, в’язень.
23.05.1932 р. Токсичний про
нос.
Козаянськи Іван Михай
лович, 29 років, в’язен.
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27.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Козинська Сфира Данил
івна, 57 років, [соціальний
стан не вказано].10.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Козіміров Володимир
Іванович, 63 роки, в’язен.
[дату смерті не вказано]. Вис
наження, міокордит.
Козло Кондрат Якович,
62
роки,
пенсіонер.
12.04.1933 р. Рекомпенса
ція серця.
Козлов Ксенофонт Пет
рович, 50 років, в’язен.
12.08.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Козлова Марія Андріївна,
47
років,
безробітня.
17.07.1933 р. Від парліча сер
цевої діяльності.
Козубов Яків Енило., 53
роки, робитник. 28.04.1933 р.
Декомпенсир. Міокардит.
Козунька Марія Степані
вна, 6 місяців, дитина.
29.09.1933 р. Коклюш.
Козюба Кузьма Гнатович,
60 років, дворник. 01.07.1933 р.
Серцева слабкість.
Козюбин
Бронислав
Кузьмич, 6 років, дитина.
11.01.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Койбиш Адольф [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 11.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Кокунько Данило Кири
лович, 65 років, утриманець.
16.04.1933 р. ТБК легеньта ос
лаблення серцевої діяльності.
Кокулько Микола Дани
лович, 93 роки, пенсіонер.
07.05.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.
Колбаса Климентій Ха
ритонович, 63 роки, робітник.
07.01.1932 р. Пневмонія.
Колдинська Ганна Миро
нівна, 70 років, утриманка.
10.04.1933
р.
Стареча
слабкість.
Колдій Ф.П., вік [не вказа
но], в’язень. 18.05.1932 р.
Сипний тиф.

Коленко Сергій Васильо
вич, 29 років, [соціальний стан
не вказано]. 16.03.1933 р. Від
геморою.
Коленко Юра [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 15.04.1933 р.
Пневмонія.
Колесник Неля [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 20.05.1933 р. Пневмо
нія.
Колесников Антон Анто
нович, 70 років, в’язень.
18.11.1932
р.
Слабка
діяльність серця.
Колесніков Ілля Семено
вич, 30 років, [соціальний стан
не вказано]. 01.05.1933 р.
Різке виснаження.
Колесніков Микола Сер
гійович, 5 років, дитина.
09.02.1933 р. Гострий міокард.
Колесніков Петро Івано
вич, 10 місяців, дитина.
22.08.1933 р. Ентеро колит.
Колесніков Петро Лук’я
нович, 2 неділя, дитина.
25.03.1933 р. Нежиттездат
ний.
Колеснікова Ксенія Ев
стафеївна, 58 років, утриман
ка. 01.08.1933 р. Сипний тиф.
Колесніков Марія Денис
івна, вік [не вказано], утрман
ка. 03.05.1933 р. Безбілковий
отік.
Колеснікова Марія Ср.,
29 років, [соціальний стан не
вказано]. 03.05.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Колесніченко Микола
Іванович, вік 10 місіців, дити
на. 16.02.1932 р. Двухсторон
ня пневмонія.
Колесниченко Микола
[по батькові не вказано], 19
років, [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Від туберкульозу легенів.
Колеснік Іван Антонович,
55 років, в’язень. 23.04.1932 р.
Від токсичого проносу.
Колода Іван Іванович, 40
років, в’язень. 07.05.1932 р.
Сипний тиф.

Колодько Григорій Григо
рович, 19 років, [соціальний
стан не вказано]. 27.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Колодязь Іван А., 39 років
[соціальний стан не вказано].
07.06.1933 р. Язва шлунку.
Козин Сергій Андрійо
вич, 44 роки, робітник.
08.05.1932 р. Струсок мозоку,
спад серцевої діяльності.
Коломєць Тимор Петро
вич, вік 34 роки, 09.07.1933 р.
Міокордіз.
Коломойцева [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.02.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Колосова Лідія Миколаї
вна, вік 1,7 років, дитина.
21.07.1933 р. Від виснаження.
Колосовський Олексій
Милентійович, 62 роки,
інвалід. [дату смерті не вказа
но]. Міокордит.
Колотаєв Василь Яко
вич, 37 років, ПТУ. 27.04.1933
р. Гостра слабка діяльність
серця.
Колпушко Валентина [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 06.07.1933 р. Дис
пексія.
Кольцов Іван Поликарпо
вич, 26 років, [соціальний стан
не вказано]. 18.04.1933 р. На
ростаюча слабкість серця. За
гальне виснаження організму.
Колюх Андрій Кондрато
вич, 75 років, в’язень.
11.02.1933 р. Виснаження,
серцева слабкість.
Комісаров Михайло Пар
фентійович, 28 років, в’я
зень.14.01.1933 р. Т.Б.С. ле
гень.
Комісоров Сергій Рома
нович, 70 років, утриманець.
19.07.1933 р. Від слабкості
серця.
Комисаренко Герасим
Трохимович, вік [не вказано],
в’язень.[дату смерті не вказа
но]. Спад сил, виснаження.
Компаниц Михайло Пав
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лович, 62 роки, в’язень.
24.06.1932 р. Від виснажен
ня після сипного тифу.
Компанієц Ілля Тимоф
ійович, 18 років, робітник.
03.08.1933 р. Від токсичного
проносу.
Комсомолий Митя [по
батькові не вказано], 8
місяців, дитина. 11.05.1932 р.
Грип.
Кмишан Ф.П., 35 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 05.09.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Кондарев Олесандр
Іванович, 23 рокв, в’язень.
15.03.1933 р. Дикомпенса
ція серця з отіками. Різке
виснаження.
Кондратович Марія
Матвієвна, 22 роки, [соц
іальний стан не вказано].
15.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Кондратенко Валенти
на [по батькові не вказа
но], вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
12.07.1933 р. Вроджена
слабкість.
Конзюба Стефан Тихо
нович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. 16.11.1932 р.
Черевний тиф.
Конивецька Галина Ти
мофіївна, 14 років, дитина.
06.02.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Коноваленко Пелагея
Пилипівна, 58 років, інвалід.
03.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Коноваленко Єгор Се
менович, 66 років, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Міокардит декомпенсова
ний.
Кононенко Степан [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Інтоксикація.
Кононенко
Павло
Степанович, вік 60 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 23.05.1933 р. Міокардія.
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Кононець Федір Митро
фанович, 56 років, в’язень.
26.02.1933 р. Черевний тиф.
Кононов Іван Васильо
вич, 26 років, в’язень.
11.05.1932 р. Від сипного
тифу.
Кононова Пелагея Гнат
івна, 68 років, прибиральни
ця. 16.11.1932 р. Декомпен
сирований порок серця.
Конотопка Аза Іванівна,
6 місяців, дитина. 10.07.1933 р.
Від коклюшу.
Конюхов Михайло Фе
октисович, 19 років, по
мічник
художника.
13.03.1932 р. Перелом кістки
черепа.
Константинов Борис
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 14.01.1933 р.
Вроджена слабкість.
Коп [і’мя та по бать
кові не вказано], 25 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 23.07.1933 р. Коліт, вис
наження.
Копиленко Василь Гри
горович, 1,5 років, дитина.
04.08.1933 р. Дистрофія.
Копиленко Раїса Олек
сандрівна, 15 років, дитина.
12.02.1933 р.Запалення мо
зоку.
Копиця Оксана [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 02.08.1933 р.
Від грипу.
Коплунов Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 17.03.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Коплунова А.К., вік [не
вказано], [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р.
Недоношений.
Коптєв Максим Ники
форович, 23 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
06.05.1933 р. Від запалення
легенів.
Копцева Бета [по бать
кові не вказано], вік [не вка

зано], [соціальний стан не
вказано]. 26.10.1932 р. Дис
пексія.
Кондрашенко Герасим
Миколайович, 63 роки, ро
бітник. 13.10.1932 р. Порок
серця.
Корж Василь Тимофій
ович, 32 роки, [соціальний
стан не вказано]. 11.02.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Корж Олександр Кар
пович, 1,3 років, дитина.
22.02.1933 р. Від запалення
легенів.
Коржова Ксенія Гордії
ва, 54 років, [соціальний стан
не вказано]. 02.06.1933 р.
Виснажливий ентероколіт.
Коривалод Октябрина
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
18.11.1932 р. Пневмонія.
Коритін Василь Макси
мович, 3 місяці, дитина.
10.05.1932 р. Декомпенса
ція.
Коричинцов І. І., вік
[не вказано], в’язень.
06.01.1932 р. Запалення
нирок мікордит.
Корнеглазая Муся [по
батькові не вказано], 3
роки, [соціальний стан не
вказано]. 12.08.1933 р. Кор,
запалення легенів.
Корнейчук Комунар
І л л і ч , 3 дні, дитина.
30.07.1932 р. Вроджена
слабкість.
Корноухов Іван Петро
вич, 91 років, табельщик.
19.09.1932 р. Асфикс. Від
удушення.
Коблев Дмитро Тимофій
ович, 54 роки, [соціальний
стан не вказано]. 03.06.1933 р.
Декомпенсація серця.
Короблева Катерина
Йосипівна, 1,1 рік, дитина.
05.05.1933 р. Туберкульоз
легенів.
Короблева Фена [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 14.11.1933 р.
Інтоксикація.
Коробченко Микита [по

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
батькові не вказано], 54
років, в’язень. 27.01.1933 р.
Декомпенсирований міокор
дит пневмонія.
Коровашкин Володи
мир [по батькові не вказа
но], вік [не вказано], дитина.
17.04.1932 р. Коклюш.
Коровина Антоніна Івані
вна, вік [не вказано], утриман
ка. 08.07.1933 р. Недоношена.
Корона Анатолій Проко
пович, 1,7 років, дитина.
10.07.1933 р. Від дизентирії та
коклюша.
Корона Єлизавета Ми
хайлівна, 20 років, робітниця.
06.02.1932 р. Менингит.
Коростилєв Єгор Семе
нович, 77 років, інвалід.
15.12.1932
р.
Стареча
дряхлість.
Кротенко Марія Петрів
на,
4
місіці,
дитина.
03.07.1932 р. Диспенсія.
Коротков Олександр
Юхимович, 42 роки, робітник.
05.07.1933 р. Загальний отік,
спад серцевої діяльності.
Корсун Михайло Свито
нович, 59 років, в’язень.
06.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кортієнко Марія [по
батькові не вказано], 1,2
роки, дитина. 14.12.1933 р.
Кор, запалення легенів.
Корфонець Євгеній На
умович, 3 роки, дитина.
13.10.1932 р. Дистрофія.
Корчиц Владислав Кос
тянтинович, 63 роки, утрима
нець. 28.09.1933 р. Склероз.
Коррявий Керсан Дмит
рович, 48 років, в’язень.
01.04.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.
Корряга Максим Фили
пович, 49 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.09.1933 р.
Міокардит.
Коряк Іван Михайло
вич, 73 роки, утриманець.
27.03.1933
р.
Серцева
слабкість.
Коряк Михайло Михай
лович, 63 роки, [соціальний

стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Безбілковий отік.
Корячек Яків Леонійович,
45 років, складач. 20.12.1932
р. Параліч серця перелом реб
ра.
Косей Лейба Звулино
вич, 54 років, в’язень.
04.05.1932 р. Сипний тиф.
Кособлина Пелагея Іван
івна, 85 років, [соціальний
стан не вказано]. 06.03.1933 р.
Міокардит.
Костенко Василь Івано
вич, 8 років, [соціальний стан
не вказано]. 29.08.1933 р. Без
білковий отік, коліт.
Костенко Григорій [по
батькові не вказано], 1
місяць, дитина. 15.05.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Костенко Григорій Івано
вич, 64 років, в’зень.
30.04.1932 р. Від токсичного
пронос.
Костенко Грицько [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 27.07.1933 р. Дис
пенси токсич.
Костенко Микита Дмит
рович, 74 років, [соціальний
стан не вказано]. 24.02.1932 р.
Грип.
Костенко Прокоп Степа
нович, 47 років, зав.рай.ком.
доп. 22.06.1932 р. Туберкуль
оз легенів.
Костин Арсентій Семено
вич, 44 роки, бухгалтер.
29.12.1932 р. Запалення ни
рок.
Костиркін Микола Івано
вич, 31 рік, бухгалтер.
03.03.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Костроменко Юрій Васи
льович, 1,2 роки, дитина.
05.12.1933 р. Інтоксикація.
Костромін Дмитро Юхи
мович, 70 років, тесляр.
16.07.1933 р. Старечий ма
разм.
Костромін Дмитро Юхи
мович, 70 років, тесляр.
16.08.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].

Кострубова Анастасія
Володимирівна, 18 років,
[соціальний стан не вказано].
12.05.1933 р. Удушення пет
лею.
Костюк Вет. Кополлов,
33 роки, в’язень. 09.03.1933 р.
Виснажливий пронос.
Костюкова Євдокія Тихо
нівна, 21 рік, масажистка.
30.06.1932 р. Туберкульоз ле
генів.
Костюковський Володи
мир Ісакович, 18 років, учень
фзу. 21.06.1932 р. Асфикація
від утоплення.
Котельцнєва Єфросинія
Панасівна, 68 років, утриман
ка. 05.11.1933 р. Порок серця.
Котенко Софія Іванівна,
56 років, конюх. 02.02.1933 р.
Порок серця.
Катиярова Пелагея Во
локовна, 63 роки, утриманка.
17.12.1933 р. Емразма ле
генів.
Коткін Самуїл Зольмано
вич, 42 роки, завідуючий
расп. ГНУ. 09.09.1933 р. Па
раліч нервової системи.
Каткова Дарина Ксено
фонтієвна, 88 років, утриман
ка. 12.07.1932 р. Декомпенса
ція серця.
Котляревська [і’мя та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.07.1933 р. Інток
сикація.
Котляров Олександр
Олександрович, 2 місяці, ди
тина. 19.08.1933 р. Гостре ки
шечне захворювання.
Котов Віктор [по батькові
не вказано], 1 років, дитина.
19.02.1933 р. Менингит.
Котовський Веніамін [по
батькові не вказано], 6
місяців, дитина. 28.03.1933 р.
Пневмонія.
Котоносов Андрій[по
батькові не вказано], 33
років, [соціальний стан не вка
зано]. 26.04.1933 р. Кахексія.
Кохно Семен [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
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зано]. [дату смерті не вказа
но]. Діагноз: [не вказано].
Кочін Іван Юхимович,
вік [не вказано], утрима
нець. 05.10.1933 р. Кахексія.
Кочин Петро [по бать
кові не вказано], 55 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 16.05.1933 р. Сипний
тиф.
Кочирга Григорій Сидо
рович, 27 років, в’язень.
07.03.1932 р. Туберкульоз
легенів.
Кочура Федір Іванович
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 18.04.1933 р.
Міокардит
Кошага Василь [по
батькові не вказано], 19
років, [соціальний стан не
вказано]. 18.03.1933 р. Ту
беркульоз легенів.
Кошеленко Володи
мир Юхимович, 33 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 02.05.1933 р. Загальне
виснаження.
Кощавцев Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 27.02.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Кравець Григорій Фе
дорович, 2 роки, дитина.
17.11.1933 р. Параліч серця.
Кравсун Євген Андрійо
вич, вік [не вказано], утри
манець. 28.07.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Кравсун Ніна Федорівна,
12 днів, дитина. 06.07.1932 р.
Від запалення легенів.
Кравсунова Харитина
Нарфирівна, 35 років, робі
тниця. 07.05.1933 р. Асфи
кація від убушення.
Кравцов Анатолій Аре
мович, 28 років, в’язень.
28.02.1933 р. Декомпенсо
ваний порок серця.
Кравцова Мея Семенівна,
1,5 років, дитина. 20.09.1932 р.
Інтоксикація.
Кравченко Анатолій Мак
симович, 31 рік, [соціальний
стан не вказано]. 02.04.1933 р.
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Загальне виснаження.
Кравченко Андрій Се
менович, 39 років, [соціаль
ний стан не вказано].
26.05.1933 р. Коліт.
Кравченко Ганна Тимо
фіївна, 25 років, діловод.
31.05.1932 р. Від туберкуль
озу.
Кравяченко Валентина
Семенівна, вік 11 років, ди
тина. 22.04.1933 р. Вродже
на слабкість.
Кравченко Зіновій Фе
дорович, 1 рік, дитина.
18.07.1932 р. Коліт.
Кравченко Людмила
Олександрівна, 4 місяці,
дитина. 19.12.1932 р. Ме
нингит.
Кравченко Мотря Ми
колаївна, 19 років, робітни
ця. 19.09.1933 р. Асфикація
від удушення.
Кравченко Надія Павлі
вна, 10 місяців, дитина.
26.06.1932 р. Коліт з інток
сикацією.
Кравченко Петро Сте
панович, 46 років, [соціаль
ний стан не вказано].
08.05.1933 р. Від иснажливо
го проносу.
Кравченко Прокіп Олек
сійович, 66 років, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Пневмонія, правостороння
крупозія.
Кравченко Стапан Мак
симович, 47 років, в’язень.
28.03.1932 р. Міокордит, де
компенсованний, виснаже
нення.
Кравченко Трохим Івав
нович, 30 років, в’язень.
21.02.1933 р. Різке висна
ження зі спадом серцевої
діяльності.
Кравченко Юрій Пет
рович, 1,1 рік, дитина.
24.05.1933 р. Від дистрофії.
Кравчук Юхим Архипо
вич, 70 років, пастух.
18.07.1933 р. Ві спаду серце
вої діяльності.
Крайній Іван Іванович,
67 років, в’зень. 20.02.1933 р.

Міокордит в тяжкій формі
при затруд. дихання та наро
стаюча серцева діяльність.
Крайнова Зіна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 27.02.1933 р. За
палення легень.
Крайнюк Дора [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 26.01.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Краматорск Михало [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 25.01.1933 р.
Вроджена слабкість.
Краматорск Світлана
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 30.08.1932 р.
Інтоксикація.
Краматорь Юрій [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 22.05.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Крапивник Є.В., 43
роки, в’язень. 11.03.1933 р.
Різке виснаження.
Крапивницький Карло
Карпович, 5 років, дитина.
02.09.1933 р. Струсок мозо
ку.
Карпивний Афанасій
Степанович, 35 років,
інвалід. 18.03.1932 р. Від ту
беркульозу легенів.
Красна Антоніна Васи
лівна, 19 років, прибираль
ниця. 15.11.1933 р. Від ту
беркульозу легенів.
Краснобрисна Мотря
Сергіївна, 66 років, інвалід.
15.03.1932 р. Рак матки.
Краснобряжий Михай
ло Дмитрович, 64 роки,
безробітній. 27.07.1933 р.
Параліч серця.
Краснокутський Семен
Якович, 27 років, бурель
щик. 29.05.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Красношей Микита Іва
нович, 76 років, утриманець.
23.06.1933 р. Параліч серця.
Красношок Віктор [по
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батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 18.01.1932 р. Дес
пенсія.
Красний Іван Данилович,
65 років, сторож, 15.08.1933 р.
Серцева слабкість.
Кратська Софія Григоро
вич, 22 роки, рахівник.
16.02.1932 р. Порок серця.
Крафчи Ніна [по бать
кові не вказано], 22 роки,
[соціальний стан не вказано].
09.01.1932 р. Декомпресив
ний туберкульоз легенів.
Крахмаль Олена Сергіїв
на, 67 років, утриманка.
13.07.1933 р. Слабкість серця.
Крахмаль Ніна Акимівна,
65 років, сторож. 16.04.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Крохмаль Павло Моїсей
ович, 27 років, в’язень.
19.01.1933 р. Крупозна пнев
монія.
Крохмаль Василь Єфри
мович, 58 років, в’язень.
02.01.1933 р. Міокардит плев
рит, спад харчування.
Крохмаль Павло Стефа
нович, 3 місяці, дитина. [дату
смерті не вказано]. Запален
ня легенів.
Крачунова Дарина Дмит
рівна, 67 років, утриманка.
01.08.1933 р. Старечий ма
разм.
Крейтер Лідія Іванівна, 3
місяці, дитина. 23.12.1932 р.
Інтоксикація.
Кременець Зіна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 20.05.1933 р.
Диспепсія.
Кривоносов
Леонтій
Маркович, 75 років, комен
дант. 06.09.1933 р. Деком
пенс. Порок серця.
Кривоносова Настя [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 12.03.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Кривохадська Меланія
Миколаївна, 70 років, утри
манка. 11.08.1933 р. Віста
рості.

Кривошай Єлизавета
Пантелеймонівна, 4 роки, ди
тина. 05.09.1932 р. Порок серця.
Кривошева Галина Аніго
рівна, 1,4 роки, дитина.
07.06.1932 р. Колій.
Кривошеєв [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано].01.10.1932 р. Пред
часне народження.
Кривошеєв Володимир
Васильович, 6 місяців, дити
на. 31.12.1931 р. Від запален
ня легенів.
Кривошеєва Мотря Ми
колаївна, 107 років, утриман
ка. 21.01.1933 р. Стареча
дряхлість.
Кривуля Омелян Фили
монович, 44 роки, років, [соц
іальний стан не вказано].
30.04.1933 р Пневмонія де
компенсированний порок сер
ця.
Крижан Феликс Івано
вич, 39 років, чобітник.
12.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Книжська Галина Ілларіо
нівна, 51 рік, утриманка.
24.08.1932 р. Парліч серця.
Крижановський Анр. [по
батькові не вказано], 20
років, [соціальний стан не вка
зано]. 24.04.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Крисанов Федір Гераси
мович, 22 роки, [соціальний
стан не вказано]. 03.08.1933 р.
Кахептичний ентерит.
Крисма Віктор Федоро
вич,
2
роки,
дитина.
18.06.1932 р. Гнойний плев
рит, менінгит.
Кристенко Василь Пара
монович, 48 років, майстер.
13.01.1933 р. Злокачествен
ная опухоль шеи.
Криста Марія Василівна,
24
роки,
утриманка.
30.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кричко Феодосій Семе
нович, 42 роки, сторож.
08.10.1933 р. Затримання сер
цевої діяльності.

Крівдіна Марія Антонівна,
26 років, лікарня. 16.05.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Крівецький Олександр
Александрович, 22 роки, в’я
зень. 10.02.1933 р. Хронічний
недостаток харчування.
Круглова Домна Трохимів
на, 90 років, утриманка.
19.07.1933 р. Від старечої
слабкості та проносу.
Кругляк Єхим Тимофійо
вич, 63 роки, селянин.
06.04.1933 р. Міокардит.
Круженко [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 15.08.1932 р. Мерт
вонародженний передчасні
пологи.
Крупко Іван Єфимович,
80 років, сторож, 18.09.1932 р.
Праліч серця.
Крупко Стефанида Оме
льянівна, 89 років, утриман
ка. 20.10.1932 р. Порок серця.
Крупська Уляна [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 08.06.1993 р. Пневмо
нія.
Крутенко Тихін Ілліч, 80
років, [соціальний стан не вка
зано]. 15.02.1933 р. Старість.
Крутиков Володимир
Дмитрович, 53 роки, рахів
ник. 06.12.1933 р. Декомпен
сований порок серця.
Крутоверцев Володимир
Петрович, 11 місяців, дитина.
20.05.1933 р. Коліт з інтокси
кацією.
Крилов Іван Максимо
вич, 28 років, [соціальний стан
не вказано]. 31.08.1933 р. Ен
теро колит.
Кримська Клавдія Васи
лівна, 30 років, інвалід.
25.06.1933 р. Слабкість серця.
Кубрик Дмитро Олексійо
вич, 65 років, селянин.
23.04.1932 р. Токсичний про
нос.
Кубішкін Віктор Федоро
вич, 43 років, в’язень.
05.04.1933 р. Порок серця.
Кудвменко Євдокія Ки
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рилівна, 96 років, утриман
ка. 08.05.1933 р. Розлад сер
цевої діяльності.
Кудилов Петро Іванович,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 17.09.1933 р.
Рак прямої кишки.
Кудла Наталля Петрів
на, 40 років, змінна.
28.08.1933 р. Слабкість сер
ця.
Кудлата Анастасія Вла
сівна, 89 років, утриманка.
03.07.1933 р. Від старості.
Кудря Іван Іванович, 17
днів, дитина. 21.06.1933 р.
Виснаження.
Кудрявцев Василь Пав
лович, 1,5 місяців, дитина.
20.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Кудрявцев Григорій Де
нисович, 29 років, в’зень.
10.04.1933 р. Геморотческий
коліт від спаду серцевої
діяльності.
Кузеєв Андрій Федоро
вич, вік [не вказано], в’зень.
[дату смерті не вказано].
Міокардит декомпенсиро
ван.
Кузеєв Григорій Михай
лович, 7 років, дитина.
07.08.1933 р. Кокситис ТБС.
Кузмічева Варвара [по
батькові не вказано], 63
роки, [соціальний стан не
вказано]. 02.09.1933 р. Ста
речий маразм.
Кузнецов Віктор Івано
вич, 1 місяць, дитина.
31.08.1932 р. Дизентирія.
Кузнецов Дмитро Ми
хайлович, 70 років, утрима
нець. 12.03.1933 р. Від ста
рості.
Кузнецов Єгор Григро
вич, вік [не вказано], утри
манець. 02.09.1933 р. Врод
жена слабкість.
Ку з н е ц о в З и н о в і й
Дмитрович, 28 років, чоб
ітник.
27.03.1933
р.
Слабкість серцевої діяль
ності.
Кузнецов Ілля Якович, 2
роки, дитина. 05.11.1932р.
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Різкий спад хачування.
Кузнецов Никифір Ва
сильович, 51 рік, маляр.
16.04.1933 р. Міокардит.
Кузнецова Ніна Яківна,
8 років, дитина. 10.10.1932 .
Комет.
Кузуб Андрій Антонович,
57 років, ПТУ. 29.04.1933 р.
Різке виснаження.
Кузьменко Акуліна Пер
фенівна, 28 років, [соціаль
ний стан не вказано].
05.12.1933 р. Явление асфи
кации удушення петлею.
Кузьменко Зинаїда Іва
нівна, 9 місяців, дитина.
[дату смерті не вказано]. За
палення легенів.
Кузьменко Параска Ми
хайлівна, 69 років, утриман
ка. 22.08.1933 р. Від загаль
ної водянки.
Кузьменко Яків Павло
вич, 58 років, [соціальний
стан не вказано]. 07.04.1933 р.
Слабкість серцевої діяль
ності.
Куйбак Іван Данилович,
18 років, [соціальний стан не
вказано]. 29.08.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Кулагін Микола Семе
нович, 23 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Від сипного тифу.
Кулаков Григорій Мико
лайович, 80 років, каменяр.
19.03.1932 р. Міокардит.
Кулачка Михайл Де
м’янович, 48 років, ПТУ.
14.05.1933 р. Коліт.
Кулачкін Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано].09.06.1933 р.
Пневмонія.
Кулешко Филип Сергій
ович, 75 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.03.1933 р.
Параліч серця.
Куликова Надія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Диспенсія.
Кулініч Василь Митро

фанович, 27 років, [соціаль
ний стан не вказано].
22.04.1933 р. Параліч серця.
Кулиш Андрій Олексан
дрович, 36 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Ток
сичний пронос, виснаження.
Кулочка Гаврило Парфі
рович, 33 роів, [соціальний
стан не вказано]. 08.05.1933 р.
Ентеро колит.
Кульбака Архип Михай
лович, 70 років, утриманець.
04.11.1932 р. Параліч серця.
Кульбака Валентина
Митрофанівна, 4 місяці, ди
тина. 16.09.1932 р. Вродже
на слабкість.
Кульбака Дарина Де
м’янівна, 65 років, пенсіо
нерка. 19.10.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Кульбака М.Н., вік [не вка
зано], в’язень. 07.04.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Кульбака Микола Мит
рофанович, 3 місяці, дити
на. 21.08.1933 р. Коклюш та
диспексія.
Кульбака Раїса Георгіїв
на, 1 рік, дитина. 25.08.1933 р.
Коклюш.
Кульбакова Тамара
Степанівна, 2 роки, дити
на. 22.04.1933 р. Від запа
лення легенів.
Кульбака Раїса Георгіїв
на, 1 рік, дитина. 25.08.1933 р.
Коклюш.
Кульгицький Аркадій
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 14.03.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Кулькова Мотря Михай
лівна, 56 років, утриманка.
26.02.1932 р. Рак шийки мат
ки.
Кульмаш Абрам Єфри
мович, 77 років, утрима
нець. 24.08.1932 р. Деком
пенсований міокардит.
Куминов Афанасій Яко
вич, 27 років, в’язень.
21.05.1932 р. Сипний тиф.
Купин Тихін Федоро
вич, 52 роки, [соціальний
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стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Запалення та отік легенів.
Купрін Денис М., 22 роки,
[соціальний стан не вказано].
08.07.1932 р. Дистрофічний
декомпенс серця.
Купріянов Шура [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 12.11.1932 р.
Диспексія.
Купченко Неля Семенів
на, 11 місяців, дитина.
16.06.1932 р. Пневмонія та
диспенсія.
Курапова Наталля Дани
лівна, 48 років, утриманець.
29.07.1933 р. Від сипного
тифу.
Курасов Гангар [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 16.11.1932 р.
Вроджена слабкість.
Кордюков Володимир
Михайлович, 26 років, утри
манець. 21.11.1932 р. Черев
ний тиф.
Куриленеко Трохим Ми
хайлович, 62 роки, сторож.
07.08.1933 р. Уремія.
Курина Зинаїда Сидорівна,
2 місяці, дитина. 16.08.1932 р.
Запалення легенів.
Куринова Алла Михайлівна,
2 роки, дитина. 17.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Куриска Софія Йосипів
на, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
29.09.1933 р. Сипний тиф.
Крутнук Іван Васильо
вич, 51 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсичний
пронос, міокардит.
Курка Єгор Арсентійо
вич, 60 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Діагноз: міокардит,
гастрит.
Куропятникова Марія
Сергіївна, 3 роки, дитина.
25.11.1933 р. Діагноз: запа
лення легенів.
Куропятникова Наталля
Федорівна, 88 років, утри
манка. 02.01.1932 р. Діагноз:
старість.
Куропячицький Тарас

Іванович, вік 75 років, утрима
нець. 20.04.1933 р. Діагноз:
параліч серця.
Курочкін Никифор Пет
рович, 57 років, [соціальний
стан не вказано], [дату смерті
не вказано]. Діагноз: токсич
ний пронос, виснаження.
Курсов Герасим Тихоно
вич, 28 років, [соціальний стан
не вказано]. 02.05.1933 р. В
тяжкому стані при виснажли
вому проносі.
Кисливий Афанасій
Омелянович, 34 роки, сто
рож. 03.04.1933 р. Серцева
слабкість.
Кустова Надія Андріївна,
11 місяців, дитина. 04.07.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Кучеренко Марія Петрів
на, вік 74 років, [соціальний
стан не вказано]. 30.03.1933 р.
Від старості.
Кучеров Андрій Іванович,
47 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Енте
роколіт декомпенсація сер
цевої діяльності.
Кушнаренко Варвара Ан
дріївна, вік 16 років, дитина.
01.09.1933 р. Органіч. Вид
серця.
Кушнаренко Дмитро Гри
горович, 32 роки, [соціальний
стан не вказано]. 20.07.1933 р.
Коліт.
Кушнаренко Марія Мики
тівна, вік 87 років, утриманка.
06.12.1932 р. Стареча інтокси
кація.
Кущев Митрофан [по
батькові не вказано], 20
років, [соціальний стан не вка
зано]. 16.04.1933 р. Флегмона
лівого плеча.
Кайс Степан Никоноро
вич, 60 років, утриманець.
09.03.1932 р. Декомпен. По
рок серця, нефрит.
Лавренко Михайло Се
менович, 75 років [соціальний
стан не вказано]. 07.02.1933 р.
Старечий міокардит.
Лаврентієв Іван Петро
вич, 55 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Порок сер

ця загальне виснаження.
Лаврентієв Костянтин
[по батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Коклюш.
Лаврик Леонід Всеволо
дович, 2 неділі, дитина.
17.05.1932 р. Від вродж. поро
ка серця.
Лавриненко Вавсиль Да
нилович, вік 65 років, двірник.
26.09.1932 р. Порок серця.
Лавриненко Катерина
Семенівна, 54 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
24.3.1933 р. Крупозне запа
лення легенів.
Лавриненко Яків Прохо
рович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
27.03.1933 р. Від запалення
серцевої діяльності.
Лавров Миколай Воло
димирович, 1 рік, дитина.
16.09.1932 р. Дифтерія запа
лення легень.
Лавровська Ольга Олек
сандрівна, вік 61 рік, утри
манка. 17.12.1932 р. Деком
пенсирований міокордіз.
Лавухіна Євгенія Мико
лаївна, 2 роки, дитина.
28.12.1932 р. Коліз.
Лагерева Євдокія Ми
хайлівна, вік [не вказано], се
лянин. 10.12.1932 р. Порок
серця.
Лагерь Галина Василів
на, вік [не вказано], утриман
ка. 12.17.1932 р. Дискенсія.
Лагер Никифор Олексан
дрович, 87 років, утриманець.
23.02.1933
р.
Серцева
слабкість.
Лагерь Свиридон Олек
сандрович, 70 років, утрима
нець. 07.05.1933 р. Розлад
серцевої діяльності.
Лигиаф Тимофій Фили
пович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
02.03.1933 р. Слабкість.
Лидика І.К., вік [не вказа
но], в’язень. [дату смерті не
вказано]. Параліч серця.
Лажаров Леонтій Терен
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тійович, 37 років, в’язень.
23.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом серцевої
діяльності.
Лайкевич Василь Гна
тович, вік [не вказано], се
лянин. 19.11.1932 р. Деком
пенсація серця.
Ладнеко [ім’я та по
батькові не вказано], 75
років, [соціальний стан не
вказано]. 01.06.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Ласкевич Яків Олексій
ович, вік [не вказано],
інвалід. 25.04.1933 р. Порок
серця.
Латицнев Олексій Ва
сильович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 28.03.1932 р. Мертвона
роджений.
Лащенко Евген Лаврен
тійович, 90 років, утрма
нець. 16.09.1933 р. Параліч
серця.
Лебедєв Трохим Мик
симович, 67 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.02.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Лебедєва Дарина Ми
колаївна, 62 роки, утриман
ка. 25.09.1933 р. Від запа
лення легенів.
Лебедєва Клавдія Фе
дорівна, вік 11 місяців, ди
тина. 18.02.1933 р. Від запа
лення легенів.
Левин Іван Петрович,
39 років, інвалід. 09.08.1932
р. ВС легенів.
Левин Соломон Марко
вич, 47 років, бухгалтер.
10.12.1933 р. Апоплексія.
Левіна Євдокія Семені
вна, 42 років, прибиральни
ця. 31.07.1933 р. Від крово
виливу.
Левитина Хайкура Яків
на, 47 років, утриманка.
13.03.1933 р. Порок серця.
Левицька Лідія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
08.11.1932 р. Коліз.
Левицький Володимир
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Маркович, 32 роки, робіт
ник. 31.07.1933 р. Черевний
тиф.
Левінцов Св. Іванович,
38 років, в’язень. 28.02.1933 р.
Різке виснаження.
Левченко Іван Борисо
вич, 22 років, каменяр.
06.02.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Лавченко Сергій Васи
льович, 13 років, дитина.
02.02.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Лавченко Тамара Пав
лівна, 81 рік, утриманка.
18.11.1932 р. Стареча
дряхлість.
Лейдерзон Йосип Бо
рисович, вік [не вказано],
дитина. 02.08.1932 р. Недо
ношений (двійня).
Ленпов Ісак Соломоно
вич, 70 років, утриманець.
26.01.1932 р. Міокордит.
Леонова Марія Тихівна,
вік [не вказано], утриманка.
[дату смерті не вказано]. Від
старості.
Леонтєв Борис Михай
лович, 91 рік, утриманець.
09.08.1933 р. Від запалення
легенів.
Леонтєв Михайло Яко
вич, 34 роки, чобітник.
05.08.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Лентьєв Трохим Яко
вич, 26 років, чобітник. [дату
смерті не вказано]. Від ту
беркульозу легенів.
Лещенко Адам [по
батькові не вказано], 40
років, [соціальний стан не
вказано]. 03.03.1933 р.
Слабка серцева діяльність.
Лещенко Сергій Трохи
мович, 81 рік, дворник.
08.02.1933 р. Від старості.
Либхтинова Лора [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Слабкість.
Ливина Мая Павлівна, 10
місяців, дитина. [дату смерті
не вказано]. Інтоксикація.

Лига Ганна Павлівна, 27
років, [соціальний стан не
вказано]. 08.04.1933 р.
Дкомпенсація серця.
Лікаренко Антоніна Ми
хайлівна, 2 неділі, дитина.
31.10.1933 р. Від запалення
легенів.
Лимайський Василь
Матвійович, 60 років, в’я
зень. 12.03.1933 р. Різке вис
наження.
Лимаренко Шура Івано
вич, 3 неділі, дитина.
19.06.1932 р. Гостра диспен
сія.
Линекно Омельз [по
батькові не вказано], 23
роки, [соціальний стан не
вказано]. 27.04.1932 р. Со
прическоз флегмона ослабл.
серд. дяртелькоз.
Линник Андрій Степа
нович, 38 років, в’язень.
17.01.1933 р. Різке висна
ження, анемия злокаче
ствен.
Лионтій [ім’я та по бать
кові не вказано], 3 роки, ди
тиана. 16.07.1933 р. Кор,
коліт, запалення легенів.
Липович Фрида Ізрам
левна, 75 років, утриманка.
02.07.1932 р. Рак шлунка.
Лисаков Микола Петро
вич, 1,2 роки, дитина.
25.05.1933 р. Диспенсія.
Лисаков Терентій Фе
дорович, 70 років, в’язень.
04.01.1932 р. Від запалення
нирок та порок серця.
Лисенко Олександр Ро
манович, 65 років, [соціаль
ний стан не вказано].
08.06.1933 р. Коліт міокар
дит.
Лисенко Афанасій Ста
панович, 21 рік, в’язень.
14.05.1932 р. Ситерит.
Лисенко Євдокія Олек
сандрівна, 90 років, [соц
іальний стан не вказано].
20.03.1933 р. Від старості.
Лисенко Наталля Петрів
на, 87 років, інвалід.
03.03.1932 р. Від запалення
легенів.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Лисенко Петро Терентій
ович, 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 09.08.1933 р.
Коліт.
Лисенища Василь Ф., 38
років, в’язень. 29.03.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Лисняк Федосій Панасо
вич, 57 років, [соціальний стан
не вказано]. 29.01.1933 р. Від
запалення легенів.
Лисовський
Віктор
Домінік, 33 роки, помічник
директора. 18.11.1933 р. От
руєння консервами.
Лисовський Домінік Фе
дорович, 67 років, пенсіонер.
30.11.1933 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Лисунова Лідія Михайлі
вна, 1,3 роки, дитина.
28.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Лисупова Віра Семенів
на, 42 роки, утриманка.
13.10.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Лисцов Михайло Олек
сандрович, 57 років, фінансо
вий виконувач. 10.05.1932 р.
Порок серця.
Литвиненко Микола Пет
рович, 39 років, [соціальний
стан не вказано]. 17.08.1933 р.
Виснаження.
Литвинец Артем Фили
пович, 36 років, секретар.
01.04.1933 р. Від туберкульоз
легенів.
Литвинец Раїса Артемів
на, 5 років, дитина. 18.12.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Литвинов Анатолій Пет
рович, 55 років, робітник.
26.06.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Литвинов Василь Івано
вич, 50 років, каменяр.
29.07.1933 р. Слабкість серця.
Литвинов Іван [по бать
кові не вказано], 50 років,
[соціальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Атрофичний
епетерит безбілковий отік.
Литвинов Олексій Пав
лович, 6 місяців, дитина.
05.10.1932 р. Комет з інток
сикацією.

Литовченко Никифор Ки
рилович, 68 років, в’язень.
07.01.1933 р. Декомпен. порок
серця з отеками.
Лифарева Софія Федор
івна, 60 років, [соціальний
стан не вказано]. 13.06.1933 р.
Від старості.
Лифиренко Зінаїда Ти
мофіївна, 5,2 роки, дитина.
12.09.1933 р. Інтоксикація.
Лихатська Тетяна [по
батькові не вказано], 6
місяців, дитина. 09.05.1932 р.
Менингит.
Лихачьов Василь Т., 33
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 19.05.1933 р. Плеврит.
Лихопійка Свиридон
Олексійович, 46 років, селя
нин. 05.11.1932 р. Рак шлунку.
Личеванська Ксенія Іван
івна, 86 років, утриманка.
19.12.1932
р.
Стареча
дряхлість.
Личман Лідія Іванівна, 8
днів, дитина. 12.11.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Личман Олександра Ра
дионівна, 22 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
10.06.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Личман Покоп Романо
вич, 56 років, столяр.
08.09.1933 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Лишаренко Леонід Івано
вич, 12 днів, дитина.
12.08.1933 р. Менингит.
Лище Микола І., 65 років,
в’язень. 29.04.1932 р. Параліч
серця.
Лімзяков Никифор Ми
ронович, 58 років, [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня, серцева слабкість.
Лобанов Володимир Іва
нович, вік [не вказано], утри
манець. 26.04.1933 р.Від запа
лення легенів.
Лоберов Анатолій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 3008.1933 р. Дизен
тирія.

Лобка Григорій Іванович,
28 років,[соціальний стан не
вказано]. 13.05.1933 р. Вогне
стрельне поранення.
Лобос Єфросія Олексан
дрівна, 90 років, утрманка.
27.08.1933 р. Параліч серце
вої дільності.
Ловченко Варя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 6.08.1933 р. Токсичн.
Логвиненко Микита За
харович, 48 років,бондар.
25.05.1933 р. Декомпенсов.
міокардит.
Логвинова Марія Мико
лаївна, вік [не вказано], утри
манка. 08.04.1933 р. Черевний
тиф.
Логвинцев М.Н., 50 рокі
в,[соціальний стан не вказа
но]. 13.05.1933 р. Заворот ки
шек.
Лозова Надія Іллівна, 4
роки, дитина. 01.10.1933 р.
Від дизентирії.
Лозовий Леонтій Гнато
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 31.01.1932 р. Від катара.
Лозовий Павло Тимофій
ович, вік [не вказано], в’я
зень. [дату смерті не вказано].
Міокардит декомпенсований,
виснаження.
Лозовий Яків Пилипович,
67 років, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Пневмонія крупо
зія легень.
Локтенко Іван Павлович,
4 роки, дитина. 27.08.1933 р.
Від запалення легень.
Локтенко Пелагея Юхим
івна, 50 років, безробітня.
28.07.1933 р Шлункове захво
рювання.
Локшина Белла Борисів
на, 73 роки, утриманка. [дату
смерті не вказано]. Артериос
клероз.
Лопатин Костянтин Іва
нович, 57 років, [соціальний
стан не вказано]. 10.05.1933 р.
Ентерит.
Лубинецький Федосій
Гнатович, 65 років, в’язень.
03.03.1932 р. Міокордит.
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Луганенко Юхим Архи
пович, 28 років, в’язень.
28.02.1933 р. Різке висна
ження зі спадом серцевої
діяльності.
Луганський Микита
Олексійович, 30 років, в’я
зень 22.03.1933 р. Різке вис
наження.
Лугін Григорій Степано
вич, 26 років, в’язень.
14.04.1933 р. Ентерит.
Лугова Наталля [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 23.06.1933 р.
Від виснаження.
Лукашина Мотря Дмит
рівна, 38 років,[соціальний
стан не вказано]. 03.06.1933 р.
Серцева слабкість.
Луцков Олександр Фе
дорович, 23 роки, конструк
тор, 15.09.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Лук’янов Трифон Дени
сович, 38 років,[соціальний
стан не вказано]. 16.04.1933 р.
Селезистий коліт.
Лук’яненко Галина Пет
рівна, 1,2 рки, дитина.
01.07.1933 р. Коліт.
Лук’янов Федір Плато
нович, 65 років,[соціальний
стан не вказано]. 09.06.1933 р.
Параліч серця.
Лунев Петро Миколай
ович, 1,5 років, дитина.
14.12.1933 р. Від запалення
легенів.
Лунекин Федір Мико
лайович, 23 роки, в’язень.
19.02.1933 р. Анемія при
різкому виснаженні.
Лупинський Олександр
Іванович, 73 роки, інвалід.
20.11.1932 р. Міокардит де
компенсований.
Лухін Олександо Апа
насович, 17 років, в’язень.
11.03.1933 р. Ентерит.
Луценко Олексій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 18.07.1933 р.
Астрофія.
Луценко Іван Іванович,
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64 роки, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Міокардит де
компенс. спрован. Пневмо
нія.
Лушпаїв Герасим Сергій
ович, 55 роки, [соціальний
стан не вказано]. 10.07.1933 р.
Виснаження організму.
Лисенко Трохим Семе
нович, вік [не вказано], в’я
зень. 25.03.1933 р. Різке вис
наження, слабкість серцевої
діяльності.
Лисенко Трохим Семе
нович, вік [не вказано], в’я
зень. 19.02.1933 р. Різке вис
наження, слабкість серцевої
діяльності.
Львов Федір Іванович,
72 роки, інвалід. 18.04.1933 р.
Слабкість серця після пара
ліча.
Львовна Ольга Іванівна,
1,1 рік, дитина. 15.07.1933 р.
Від дисторофії.
Львов Федір Іванович,
72 роки, інвалід. 18.04.1933
р. Слабкість серця після па
раліча.
Любименко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
15.08.1932 р. Мертвонарод
жений.
Любченко Акуліна Ва
рягівна, 27 років, утриман
ка. 24.10.1932 р. Коліз.
Любченко Валентина
Іванівна, 1,4 роки, дитина.
16.11.1932 р. Пневмонія.
Любченко Емілія Іванів
на, 66 років, в’язень.
27.04.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Любченко Максим Іва
нович, 64 роки, утриманець.
28.03.1933 р. Від розладу
серцевої діяльності.
Любченко Яків Павло
вич, 58 років, сторож.
04.04.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Лягоденко Олена Петрів
на, 17 років, учениця.
14.03.1932 р. Від туберкуль
зу ленгенів.
Лягушник Венедикт Ти

хонович, 77 років, сторож.
30.10.1933 р. Від старості.
Ляхов Володимир Ми
колайович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Бронхіт.
Ляхов Михайло Григо
рович, 6 місяців, дитина.
28.10.1932 р. Пневмонія.
Ляхова Антоніна Мик
симівна, 67 років, інвалід.
[дату смерті не вказано].
Слабкість серця.
Лященко Василь Григо
рович, 75 років, в’язень.
21.03.1932 р. Гострий епте
рит загальне виснаження.
Ляшенко Григрій Про
хорович, 2 роки, дитина.
01.09.1932 р. Состеднія
шлунково кишечного тракту.
Мадвер Євген [по бать
кові не вказано], дитина,
22.05.1933 р. Пневмонія.
Мазепа
Христофор
Григорович, вік [не вказа
но], сторож. 16.09.1933 р.
Крововилив в мозок.
Мазина
Єлизавета
Юсифівна, 70 років, інвалід.
08.02.1933 р. Стареча
дряхлість.
Мазнюк Григрій Сільве
стерович, 22 роки, в’зень.
10.07.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Мазукій [ім’я та по
батькові не вказано], вік 58
років, [соціальний стан не
вказано]. 19.03.1933 р. По
рок серця.
Мазур Адольф Поли
карпович, вік 1,2 місяці, ди
тина. 04.10.1933 р. Від ме
нингиту.
Мазурний Іван Макси
мович, 18 років, в’язень.
04.05.1932 р. Дистрофічний
пронос виснаження.
Маивчуков [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 04.03.1933 р.
Вроджена слабкість.
Майборода Шура [по
батькові не вказано], вік [не
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вказано], дитина. 21.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Майська Евгенія [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина. 19.05.1932 р.
Інтоксикація.
Макагон Валентина Пет
рівна, 24 роки, утриманець.
10.01.1932 р. Від туберкуль
озн. ентеріт.
Макаденко Андрій Кири
лович, 65 років, в’язень.
04.05.1932 р. Від дизентирії.
Дистрофії. Пронос. Мікордін.
Макаренко Настя [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 06.08.1933 р. Грип.
Макаров Іван Єфремо
вич, 24 роки, [соціальний стан
не вказано]. 13.10.1932 р. Ге
морой. Комет. Нефриз.
Макашов [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Мертвонароджений.
Македонський Матвій
Степанович, 70 років, [соц
іальний стан не вказано].
08.08.1933 р. Слабкість серця.
Макоген Данило Григо
рович, 82 роки, утриманець.
18.04.1933 р. Порок серця.
Макогон Агафія Матвіїв
на, 69 років, утриманка.
28.03.1933 р. Параліч серця.
Макогон Олексій Гнато
вич, 5 місяців, дитина.
04.07.1932 р. Диспенсія.
Макогон Анатолій Кос
тянтинович, 1,6 років, дити
на. 22.09.1933 р. Від пнев
монії.
Макогон Андрій Гнато
вич, 10 років, дитина. [дату
смерті не вказано]. Від тубер
кульозу легенів, гостре запа
лення нирок.
Макогон Ганна Савелів
на, 3 місяці, дитина.
26.09.1932 р. Диспексія гри
позна інтоксикація.
Макогон Валентина Сер
гіївна, 70 років, утриманка.
31.03.1933 р. Слабкість серця.
Макогон Василь Семено

вич, 2,6 років, дитина.
19.06.1933 р. Коліт.
Макогон Віра Данилівна,
45 років, інвалід. 20.05.1933 р.
Слабкість.
Макогон Дарина Гнатів
на, 14 років, дитина.
24.07.1932 р. ТБС легенів.
Макогон Іван Миколайо
вич, 73 роки, утриманець.
30.04.1933 р. Параліч серця.
Макогон Гнат Омеляно
вич, 42 роки, селянин. [дату
смерті не вказано]. Від тубер
кульозу легенів.
Макогон Кондрат Ілліч,
85 років, утриманець. [дату
смерті не вказано]. Старечий
маразм.
Макогон Марія Андріїв
на, 11 років, [соціальний стан
не вказано]. 24.09.1933 р. По
рок серця.
Макогон Марія Семенів
на, 8 років, дитина. 20.09.1933 р.
Від запалення легенів.
Макогон Микола Павло
вич, 1,6 років, дитина.
21.07.1932 р. Колит з інтокси
кацією.
Макогон
Наталія
Кіндратівна, 65 років, ут
риманка. 30.01.1933 р. Сер
цева слабкість.
Макогон Микола Радіо
нович, 47 років, селянин.
20.01.1932 р. Параліч серця.
Макогон Микола Семе
нович, 42 роки, утриманець.
10.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Макогон Петро Васильо
вич, 37 років, селянин.
28.03.1933 р. Порок серця.
Макогон Семен Петро
вич, 41 рік, візник. 01.11.1933 р.
Пневмонія.
Макогон Тоня Іванівна,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 20.04.1933 р.
Нефрит.
Макогон Трохим Мико
лайович, 64 роки, сторож.
27.11.1933 р. Міокардит.
Макогон Григорій Фили
пович, 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.

Декомпенсація серця отік зат
рудненя дихання.
Максименко
Тамара
Кузьмівна, 1 місяць, дитина.
23.05.1932 р. Недоносок.
Вроджена слабкість.
Максименко Семен [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], чобітник. 26.04.1933 р.
Ослаблення серцевої діяль
ності.
Максимова Ніна Іванівна,
60 років, сиделка. 12.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Макушенко Михайло
Карпович, 45 років, [соціаль
ний стан не вказано].
05.03.1932 р. Міокардит.
Мальований Григорій
Іванович, 70 років, сторож.
23.07.1933 р. Параліч серця.
Малобродська Іда Абра
мівна, 56 років, утриманка.
14.10.1933 р. Порок серця.
Малобродська Естер Ру
вімовна, 92 роки, утриманка.
22.02.1932 р. Міокардит.
Малова Валентина Ми
колаївна, 3 місяці, дитина.
17.10.1933 р. Від запалення
легенів.
Малий Герасим Матвійо
вич, 30 років, пенсіонер.
19.10.1932 р. ГВС легенів при
виснаженні.
Мальченко Василь [по
батькові не вказано], 70
років, утриманець. 14.02.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Мальченко Василь Дани
лович, 85 років, інвалід.
05.02.1932 р. Від запалення
нирок.
Мальченко Марія Григо
рівна, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 27.07.1933 р.
Міокардит.
МалярЧегринська Віра
Давидівна, 19 років, машині
стка. 28.02.1932 р. Черевний
тиф.
Мамотенко Галина Ми
хайлівна, 1,5 років, дитина.
06.09.1933 р. Дисенсія.
Мандрик Гаврило Петро
вич, 23 роки, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р. Ге
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мороїчний коліт гостра
слабкість серцевої діяль
ності.
Мандриков Іван Ісако
вич, 79 років, [соціальний
стан не вказано]. 11.08.1933 р.
Коліт.
Маногон Варвара Гнат
івна, 8 років, дитина.
5.09.1932 р. ГВС легенів.
Манукало Катерина
Миколаївна, 18 днів, дити
на. 17.02.1932 р. Від зара
ження крові.
Манукалов Федір Фе
дорович, 67 років, селянин.
[дату смерті не вказано].
Крововилив в черево.
Манукалова
Настя
Іллівна, вік [не вказано], ут
риманка. [дату смерті не
вказано]. Від розладу серце
вої діяльності.
Манько Борис Юрович,
1,1 рік, дитина. 24.08.1933 р.
Гостре шлунковокишечне
захворювання.
Маринець Тетяна Анто
нівна, 5 місяців, дитина.
29.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Маринич Михайло Гав
рилович, 64 роки, в’язень.
02.03.1933 р. Декомпенсо
ваний порок серця.
Маркала П.Ів, 35 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 29.04.1933 р. Проявле
ние. Асфикация от отравле
ния оксид. углерода.
Маркін Микола Дмит
рович, 21 рік, в’язень.
14.01.1933 р. Кровавий про
нос, різкий спад харч. висна
ження.
Марков Федір Івано
вич, 41 рік, [соціальний стан
не вказано]. 28.05.1933 р.
Ослаблення серцевої діяль
ності.
Марковец Мотря Івані
вна, 63 роки, [соціальний
стан не вказано]. 18.06.1932 р.
Гострий психоз міокардит.
Матриненко Ганна Ле
онтіївна, 80 років, [соціаль
ний стан не вказано].
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25.03.1932 р. Декомпенсація
серця.
Мартиненко Опанас, 59
років, інвалід. 12.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Матриненко Валентина
Михайлівна, 6 місяців, ди
тина. 13.10.1933 р. Дизенти
рія.
Матриненко Катерина
Григорівна, 57 років, утри
манка. [дату смерті не вказа
но]. Діагноз: [не вказано].
Мартинов Іван Андрійо
вич, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 04.06.1933 р.
Серцева слабкість.
Мартинченко Євдікія
Яківна, 4 місяці, дитина.
17.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Мартиненко Кирило [по
батькові не вказано], 36
років, [соціальний стан не
вказано]. 07.06.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Мартинов Стапан Йоси
пович, 70 років, двірник.
11.07.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Марунік Микола Леоні
дович, 25 років, в’язень.
19.08.1932 р. Виснаження
спад сил.
Марушенко Віктор Пет
рович, 11 місяців, дитина.
13.07.1933 р. Від проносу.
Мархель Нарнис Івано
вич, 35 років, завуч.
19.04.1933 р. Отруєння оки
сом вуглецю.
Марченко Олександра
Романівна, 79 років, [соц
іальний стан не вказано].
01.03.1933 р. Стареча
дряхлість.
Марченко Дмитро Фе
дорович, 93 роки, директор
совхозу. 06.05.1932 р. Від
старості.
Марченко
Павло
О м е л я н о в и ч , селянин.
04.07.1932 р. Саркома ліво
го бедра параліч серця.
Марченко Рая [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не

вказано]. 18.04.1933 р.
Інтоксикація.
Масанов Олександр
Іванович, 40 років, в’язень.
25.03.1933 р. Ентерит гостра
слабкість серцевої діяльнос
тиі.
Маслакова Євдокія Ти
мофіївна, 89 років, утри
манка. 18.03.1932 р. Старе
чий маразм.
Масленнікова Христи
на Лаврентіївна, 45 років,
прачка. 18.08.1933 р. Від
удару лівої нирки.
Маслинцев Тихін Мак
симович, 73 роки, інвалід.
10.03.1932 р. Гнойн. плеа
риц.
Маслова Катерина [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Від гри
пу.
Маслов Михайло Андр
ійович, 29 років, в’язень
31.03.1933 р. Виснажливий
пронос слабкість серцевої
діяльності.
Масонова Євдокія Іва
нівна, 78 років, [соціальний
стан не вказано]. 27.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Масошин Василь Івано
вич, 3 роки, дитина.
07.09.1933 р. Шлунковоки
шечна інтоксикація.
Масуля Павло Гаврило
вич, 42 роки, [соціальний
стан не вказано]. 31.03.1933 р.
Параліч нижніх кінцівок.
Матвійович Олександр
Іванович, 47 років, [соціаль
ний стан не вказано].
09.08.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Матвієва Марина Лук.,
65 років, [соціальний стан не
вказано]. 05.10.1933 р. Ста
речий маразм.
Матвієнко
Параска
Трохимівна, 1 рік, дитина.
15.08.1933 р. Від запалення
легенів.
Матвієць Артем Івано
вич, 56 років, кочегар.
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03.10.1933 р. Компенсований
порок серця.
Матвієнко Василь Мико
лайович, 56 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Вис
наження міокардит.
Матвієнко Петро Павлович,
4 роки, дитина. 20.08.1933 р.
Від кровавого колита.
Матвієць Артем Івано
вич, 56 років, кочегар.
03.10.1933 р. Компенсирова
ний порок серця.
Матик Фадій Гаврило
вич, 37 років, [соціальний стан
не вказано]. 04.04.1933 р. Де
компенсований міокардит.
Матчина Євгенія Кузьмів
на, 61 рік, інвалід. 04.09.1933 р.
Від дизентирії.
Матюшкин Степан Семе
нович, 34 роки, в’язень.
06.04.1933 р. Від виснаження.
Мауігора Тихін Васильо
вич, 70 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсичний
пронос, міокардит.
Мафтадиков Шалифар
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], в’язень.
08.05.1932 р. Токсичний про
нос.
Мацегора Яків Пилипо
вич, 62 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсичний
пронос, міокардит.
Мацільский М. Петр., 20
років, [соціальний стан не вка
зано]. 10.05.1933 р. Гостра
слабкість.
Мацкевич Віктор Адамо
вич, 3,8 роки, дитина.
08.05.1933 р. Скарлетина сеп
рична.
Мацнєв Захар Данило
вич, 57 років, робітник.
01.07.1933 р. Від запалення
нирок.
Мачин Леонід Іванович, 7
місяців, дитина. 29.06.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Машаров Олексій Якович,
2 роки, дитина. 11.08.1933 р.
Від запалення легенів.
Машнеєва Марія Стапанів
на, 59 років, [соціальний стан
не вказано]. 29.11.1933 р.

Крововилив в мозок.
Машковська Ганна Павл
івна, 27 років, утриманка.
12.12.1933 р. Порок серця.
Маяковський
Євген
Вікторович, 3,4 роки, дитина.
01.04.1933 р. Гнойний апенде
цит.
Маяцька Тамара Іванів
на, 7,5 років, дитина.
27.01.1932 р. Епілепсія.
Медведев Анатолій Яко
вич, вік [не вказано], дитина.
02.05.1932 р. Інтоксикація.
Медведев Анатолій Пав
лович, 44 роки, робітник.
31.05.1933 р. Порок серця.
Медведев Валентин Гри
горович, 7 місяців, дитина.
12.02.1933 р. Менингит.
Медведев Захар Тарасо
вич, 31 рік, ПТУ. 13.05.1933 р.
Гостра слабкість серцевої
діяльності.
Медведев Кузьма Саве
лійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Медведев Кузьма Трохи
мович, вік [не вказано], сто
рож. 20.08.1933 р. Декомпен
сований порок серця.
Медведева [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 07.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Медведева Віра Петрів
на, 38 років, машиністка.
15.07.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Медведева Ксенія Іванів
на, 2 роки, дитина. 02.07.1932 р.
Від корі ускладнення, запален
ня легенів.
Медведніков Олексій Кон
дратович, 41 рік, [соціальний
стан не вказано]. 01.06.1933 р.
Параліч серця.
Мерова Людмила Олек
сандрівна, 2 роки, дитина.
29.01.1933 р. Туберкульозний
менингит.
Межуєва Дарина Федо
рівна, 50 років, прачка.
11.08.1933 р. Апоплексія.

Мазенцова [ім’я та по
батькові не вказано], 10
років, дитина. 05.07.1933 р.
Коліт.
Мелейчук Іван Михайло
вич, 35 років, [соціальний стан
не вказано]. 17.07.1933 р.
Виснаження.
Мельников Адик [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Дис
пенсияція.
Мельникова Леонтія
Матвіївна, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
06.06.1932 р. Параліч серця.
Мельничук Степан Пили
пович, 25 років, в’язень.
16.03.1932 р. Токсичний про
нос, виснаження мікардит.
Меначенко
Василь
Єрмолаєвич, 53 роки, каме
няр. 10.01.1933 р. Порок сер
ця.
Мендельсон Шмеро Моі
селаі., 70 років, утриманець.
18.09.1932 р. Тифозний стан.
Миренков Микола Мико
лайович, 6 місяців, дитина.
15.05.1932 р. Грип. Диспексія.
Мерзияков Тимофій Іва
нович, 52 роки, в’язень.
15.11.1932 р. Від дизентирії.
Меркулова Олена Олек
сіївна, 4 місяці, дитина.
17.03.1932 р. Віл запалення
легенів.
Мершук Іван Савелійо
вич, 40 років, [соціальний стан
не вказано]. 20.03.1933 р.
Слабкість серця виснаження
всього організму.
Метасев Михайло Івано
вич, 36 років, [соціальний стан
не вказано]. 26.07.1932 р.
Т.Б.С. Легень при спаду харчу
вання.
Метерицький Микола
Андрійович, 3 роки, дитина.
14.10.1933 р. Від дизентирії.
Машков Олексій Мико
лайович, 34 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
09.05.1933
р.
Гостра
слабкість.
Мешков Віктор [по бать
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кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано. 27.02.1933 р. Інток
сикація.
Мешеєв Іван Федоро
вич, 87 років, чобітник.
02.11.1933 р. Серцева
слабкість.
Майкан Микола Дени
сович, 1 місяць, дитина.
26.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Миковелк Петро Йоси
пович, 46 років, кочегар.
[дату смерті не вказано]. Па
раліч серця болів катар.
Миленко Ганна [по
батькові не вказано], 30
років, [соціальний стан не
вказано]. 23.071933 р. Коліт.
Миленький Абрам Сте
панович, 80 років, інвалід.
22.11.1932 р. Стареча
дряхлість.
Милецький Віктор [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Гнойний плеврит.
Миличенко Пелагія
Трохимівна, 60 років, утри
манка. 22.8.1933 р. Токсич
ний пронос.
Миловая Ганна Дмитрі
вна, 75 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.09.1933 р.
Коліт.
Милько Денис Павло
вич, 20 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Волянка декомпенсирова
ний міокардит.
Милютін Олександр [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 18.01.1932 р.
Грипозна инфекція.
Минаіва Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Мертвонародже
ний.
Минаков Єлизавета
Іванівна, 1 рік, дитина.
06.10.1933 р. Коклюш.
Миргородська Г.С., 85
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років, інвалід. 15.05.1933 р.
Старечий маразм.
Миргородський Кузьма
Мойсейович, 70 років, то
чильщик. 07.06.1932 р. Хро
нічний міокардит.
Миренклова Раїса Анд
ріївна, 3 роки, дитина.
29.12.1932 р. Кор.
Мироненко Венедикт
Стапанович, вік [не вказа
но], сторож. 14.01.1932 р.
Міокардит.
Мироненко Ніна Іванів
на, 3 роки, дитина.
01.01.1933 р. Від запалення
легенів.
Миронова Олена Васи
лівна, 1,6 років, дитина.
10.07.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Мирошник [ім’я та по
батькові не вказано], вік 50
років, [соціальний стан не
вказано]. 18.07.1933 р.
Інтоксикація.
Мирошнік Артем Васи
льович, вік 69 років, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Хроничний міокардит.
Мирошніченко Євген
Андрійович, 1 рік, дитина.
10.09.1932 р. Від запалення
легенів.
Мирошніченко Микола
Федорович, 34 роки, П.Т.У.,
28.04.1933 р. Коліт.
Мирошніченко Орина
Юхимівна, 65 років, [соц
іальний стан не вказано].
05.05.1933 р. Від виснажен
ня.
Мирошніченко Г.Г., вік [не
вказано], в’язень. [соціаль
ний стан не вказано]. Па
раліч серця.
Мирошніченко Тихін
Миколайович, 38 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 06.12.1933 р. Від тубер
кульозу легень.
Мирошніченко Яків Си
дорович, 56 років, конюх.
01.02.1933 р. Розлад серце
вої діяльності.
Михайлевич Раїса Гари
ківна, вік [не вказано], пен

сіонерка. 01.02.1933 р. Роз
лад серцевої діяльності.
Мирошніченко Яків Си
дорович, 56 років, конюх.
[соціальний стан не вказа
но]. 01.02.1933 р. Розлад
серцевої діяльності.
Михайлевич Раїса Гари
ківна, вік [не вказано], песі
онерка. 24.11.1932 р. Мео
кардит декомпенсований.
Михайленко Фекла Ва
силівна, 59 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Михайленко Іван [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Пневмонія.
Михайличенко Михай
ло Федорович, 50 років,
стройконтора. 05.07.1933 р.
Від слабкості серця.
Михайлов Іван Серг
ійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 26.03.1933 р. Від висна
ження .
Михайловський Іван
Іванович, 58 років, в’язень.
24.05.1932 р. Порок серця та
спад сил.
Михайлусенко Ганна
Леонтіївна, 52 роки, утри
манка. 18.10.1932 р. Крово
вилив в мозок.
Михайлоюк Костянтин
Григорович, 44 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 09.08.1933 р. Від висна
ження, коліт .
Михалюк Максим Де
нисович, 22 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
14.08.1933 р. Від виснажен
ня, коліт .
Михеєв Кузьма Петро
вич, 67 років, інвалід. [дату
смерті не вказано]. Слабка
серцева діяльність.
Михляков Іван Івано
вич, 1,5 років, дитина.
29.06.1932 р. Кишкова інток
сикація.
Михнекевіч Володимир

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Йосипович, вік [не вказано],
дитина. 29.08.1933 р. Нежит
тездатний.
Мичежак Іван Сергійо
вич, 36 років, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р.
Різке виснаження слабка сер
цева діяльність.
Мічмодин Василь Васи
льович, 67 років, сторож.
30.03.1933
р.
Стареча
слабкість.
Мишаков Сидір Івано
вич, 78 років, селянин.
05.03.1932 р. Декомпенс. Па
раліч серця, від старості.
Мишкин Олександр Іва
нович, 8 місяців, дитина.
20.08.1933 р. Коклюш.
Мищенко Панас Кондра
тович, 70 років, утриманець.
11.04.1933 р. Параліч серця.
Міщенко Василь Курія
нович, 22 роки, в’язень.
19.05.1932 р. Сипний тиф.
Мішенко Наталля Васи
лівна, 60 років, утриманка.
02.08.1933 р. Порок серця.
Міхайленко А. [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Параліч серця.
Млоков Пилип Панасо
вич, 28 років, забоцщик.
30.01.1932 р. Від двусторон
нього параліча.
Мова Леонтій Єлісейо
вич, 38 років, [соціальний стан
не вказано]. 30.05.1933 р. Го
стра серцева недостача.
Мова Христина Єлисіїв
на, 46 років, П.Т.У., 21.05.1933 р.
Різке виснаження.
Мова Леонтій Єлисійо
вич, 38 років, [соціальний стан
не вказано]. 30.05.1933 р. Го
стра серцева недостача.
Могильний Станіслав [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 22.08.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Могильний Марко Васи
льович, 34 роки, водій.
29.05.1933 р. Інфаркт легкого.
Могсеєнко Фома [по
батькові не вказано], 66

років, в’язень. [дату смерті не
вказано]. Хронічний міокардит.
Мозгова Анастасія П., 30
років, інвалід. 08.08.1933 р.
Розлад серцевої діяльності.
Мозоля [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 21.04.1933 р. Кахексія.
Моісеєнко Андрій Мико
лайович, 55 років, ПТУ.
18.05.1933 р. Гостра слабкість.
Моїсеїв Іван Федосійо
вич, 26 років, [соціальний стан
не вказано]. 25.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Моїсеїва Ганна Миколаїв
на, 28 років, [соціальний стан
не вказано]. 08.08.1933 р. Від
виснаження та ентро колита.
Мокроусов Василь Оме
лянович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
13.05.1933 р. Коліт.
Мологина Орина Павлівна,
80 років, сторож. 25.02.1932 р.
Порок серця.
Молодонсен Федір Фе
дорович, 44 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Рак
шлунку.
Молчанов Марко [по
батькові не вказано], 18
років, [соціальний стан не вка
зано]. 19.04.1933 р. Дизенти
рія.
Мордовський Іван Семе
нович, 23 роки, в’язень
03.06.1932 р. Сипний тиф.
Морхилевич Есфирь Ми
хайлович, 63 роки, утрима
нець. 10.05.1933 р. Порок сер
ця.
Морзов Микола Трохи
мович, вік [не вказано], в’я
зень. 20.03.1932 р. Параліч
серця.
Мороз Лідія Олександрів
на, 4,6 років, дитина,
31.05.1933 р. Кишечний коліт.
Мороз Федір [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
09.06.1933 р. Від пневмонії.
Морозинська Валентина
Михайлівна, 3 місяці, дитина.
05.11.1933 р. Перето….

Морозинська Надія Фе
дорівна, 1,9 років, дитина.
01.07.1933 р. Коліт.
Морозинський Василь
Васильович, 11 місяців, ди
тина. 25.02.1933 р. Після корі.
Морозинський Федір [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина. 08.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Морозов Анатолій Пав
лович, 2 неділі, дитина.
29.3.1933 р. Менингит.
Мороз Євген [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 15.02.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Морозов [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. [дату смерті не
вказано]. Діагноз: [не вказа
но].
Морозова Ганна Трохи
мівна, 89 років, утриманка.
20.06.1932 р. Гостро ентерит.
Морозовец Іван Никифо
рович, 45 років, маляр.
06.06.1932 р. Декомпенсація
серця.
Морощев Ігор [по бать
кові не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 30.01.1933 р.
Менингит.
Москаленко Ольга Мико
лаївна, 89 років, утриманка.
10.08.1933 р. Апоплексія.
Москаленко Сазан Гри
горович, 56 років, [соціаль
ний стан не вказано].
10.06.1933 р. Від сипного
тифу.
Москаленко Сазан Гри
горович, 56 років, [соціаль
ний стан не вказано].
10.06.1933 р. Від сипного
тифу.
Мосякін Іван Арсентійо
вич, 27 років, робітник.
13.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Мошот Гаврило Полікар
пович, 48 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Тяжкий стан при декомпенси
рованном пораж. серця.
Мощенко Олена Іванів
на, 93 роки, утриманка.
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14.06.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Мпоіка Олексій Олекс
ійович, 20 років, [соціаль
ний стан не вказано].
12.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Музікантов Іван Павло
вич, 56років, утриманець.
07.01.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Мукінчик Володимир
Дмитрович, вік [не вказа
но], утриманець. 08.02.1933 р.
Недоношений.
Муравйов Яків Марко
вич, 62 роки, [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Від вис
наження порок серця деком
пенсован.
Муращенко Петро Іва
нович, 44 роки, селянин.
22.04.1933 р. Серце.
Муращенко Федір За
харович, 55 років, інвалід.
16.02.1932 р. Параліч серця.
Мухін Яків [по батькові
не вказано], 44 роки, [соц
іальний стан не вказано].
27.06.1933 р. Пневмонія.
Мушенко Федір Івано
вич, вік [не вказано],
стрілочник. 25.02.1933 р.
Вбитий потягом. Кровови
лив в мозок.
Мушинський Марцель
Станіславович, 46 років,
майстер. 25.01.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Нагарова Степанида На
зарівна, 45 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.04.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Нагибай [ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 06.04.1933 р. Від
загального виснаження.
Наголинка Степан Про
копович, 63 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
28.05.1932 р. Від сипного тифу.
Нагоний Дмитро Івано
вич, 37 років, в’язень.
28.04.1932 р. Токсичний про
нос.
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Нагрудний Пилип Тимо
фійович, 42 роки, робітник.
19.06.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Надиров Олександр
Сергійович, 30 років, робіт
ник. 11.01.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Назаренко Василь Пет
рович, 50 років, в’язень.
06.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
вої діяльності.
Назаренко Василь Пет
рович, 50 років, в’язень.
02.03.1933 р. Різке висна
ження.
Назаренко Йосип Воло
димирович, вік [не вказа
но], в’язень. 28.03.1933 р.
Різке виснаження.
Назаренко Любов Ва
силівна, 33 роки, утриман
ка. 08.03.1933 р. Від запа
лення легенів.
Назаренко Платон Во
лодимирович, 56 років, в’я
зень. 01.04.1933 р.Від вис
нажливого проносу слабкість
серцевої діяльності.
Назаренко Валентин Ге
оргійович, 19 років, робіт
ник. 18.08.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Назаров Микола Ілліч,
25 років, в’язень. 13.05.1932
р. Від туберкульозу легенів.
Назарова Катерина
Павлівна, 70 років, утриман
ка. 13.02.1933 р. Від ста
рості.
Назарова Нінель [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
10.10.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Назарько
Григорій
Олександрович, 60 років,
в’язень. 12.02.1933 р. Пнев
монія при порокі серця.
Найденов Володимир
Іванович, 1,7 років, дитина.
25.08.1933 р. Гострий катар.
Найденова Алла [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 21.05.1932 р.
Виснаження.

Найденова Надія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 16.07.1933 р.
Астрофія.
Найденова Тона [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
08.06.1932 р. Каліт.
Маймарк Абрам Коне
левич, 56 років, інвалід.
05.03.1933 р. Параліч серця.
Наконечний [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 19.08.1933 р.
Вроджена слабкість.
Налимова Зинаїда Да
нилівна, 20 років, офіціант
ка 03.08.1932 р. Від кровови
ливу печінки шлунка та лівої
нирки в наслідок поранання
зброєю.
Наносов Микита Андрій
ович, 37 років, П.Т.У.
28.04.1933 р. Декомпенсація
серця.
Нарісико Мелойся Ми
хайлівна, 2 неділі, дитина.
28.05.1932 р. Вроджена
слабкість.
Наставнев Гаврило Ми
китович, 25 років, лікар.
09.09.1932 р. ГВС легенів
при виснаженні.
Наталук Михайло Пана
сович, 25 років, [соціальний
стан не вказано]. 21.06.1933 р.
Поступова нарост. Слабкість
виснаження організму.
Наталуко Юхим Івано
вич, 63 років, в’язень.
13.03.1933 р. Порок серця.
Натам Стрижко [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
30.03.1933 р. Слабкість.
Наточний Анатолій [по
батькові не вказано], 3
роки, [соціальний стан не
вказано]. 13.08.1933 р. Кор,
коліт.
Наумов Павло Антоно
вич, 1 місяць, дитина.
22.08.1932 р. Інтоксикація.
Начпочний Василь [по
батькові не вказано], 3
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роки, [соціальний стан не вка
зано]. 13.07.1933 р. Інтоксика
ція.
Нгерланс Етя Матвіївна,
18
років,
утриманка.
09.08.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Невезов Роман [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 29.03.1933 р.
Диспенсія.
Невифин Степан Павло
вич, 27 років, [соціальний стан
не вказано]. 23.05.1933 р.
Різке виснаження.
Неданосок Клавдій [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина. 01.05.1932 р.
Вроджена слабкість.
Неделька Іван Опанасо
вич, 46 років, ПТУ. 19.05.1933 р.
Коліт.
Недовесов Федір Васи
льович, 28 років, в’язень.
17.03.1933 р. ГВС легенів при
виснаженні декомпенсація
серцевої діяльності.
Недодеєв Олександр [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 12.06.1932 р.
Вроджена слабкість.
Нежин Павло Петрович,
36 років, робітник. 23.05.1933 р.
Параліч серця.
Нежинцев Григорій Пар
фирович, 28 років, стройкон
тора. 01.01.1933 р. Розрив ки
шек та перетанит.
[Прізвище не вказано]
Дарина [по батькові не вка
зано], 5 років, дитина.
26.08.1933 р. Виснаження.
[Прізвище не вказано] Пет
ро [по батькові не вказано], 2
роки, дитина. 12.08.1933 р.
Кор, коліт.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не вка
зано]. 22.05.1933 р. Параліч
серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 29.05.1933 р. Від
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по

батькові не вказано], 4 роки,
[соціальний стан не вказано].
18.05.1933 р. Нефрит.
[Прізвище не вказано]
Миланія [по батькові не вка
зано], 5 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 55
років, [соціальний стан не вка
зано]. 01.06.1933 р. Від за
гального виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 28
років, [соціальний стан не вка
зано]. 28.04.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
[Прізвище не вказано]
Єгор [по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.08.1933 р.
Кор, безбілков. Отік.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 60
років, [соціальний стан не вка
зано]. 17.05.1933 р. Загальне
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Параліч серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 40
років, [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Виснаження органіму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 10.07.1933 р. Висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 16.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 38
років, [соціальний стан не вка
зано]. 09.07.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не вка
зано]. 30.07.1933 р. Від висна

ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 22.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не вка
зано]. 19.08.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 60
років, [соціальний стан не вка
зано]. 17.08.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не вка
зано]. 20.07.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не вка
зано]. 30.07.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не вка
зано]. 14.01.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 23
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 05.03.1932 р. Параліч
серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не вка
зано]. 14.01.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 5 років,
[соціальний стан не вказано].
05.08.1933 р. Безбілковий
отік.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 16.08.1933 р. Не
притомний стан.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 70
років, [соціальний стан не вка
зано]. 02.09.1933 р. Склероз
сосудів, ентерит.
[Прізвище не вказано]
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Ксенія [по батькові не вка
зано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 11.09.1933 р. Коклюш.
[Прізвище не вказано]
Марія [по батькові не вка
зано], 2 роки, [соціальний
стан не вказано]. 06.06.1932 р.
Коліз.
[Прізвище не вказано]
Ольга [по батькові не вка
зано], 4 роки, [соціальний
стан не вказано]. 01.09.1933 р.
Безбілковий отік, асцит.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не
вказано]. 31.05.1933 р. Са
моповішення.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 60
років, [соціальний стан не
вказано]. 18.04.1933 р. На
ростаюча слабкість серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 5
місяців, [соціальний стан не
вказано]. 13.05.1933 р. За
гальне виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 24.06.1932 р.
Інтоксикація.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 15.06.1932 р.
Від крововиливу в черево.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 20.05.1933 р. За
гальне виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р.
Слабка серцева діяльність
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 14.06.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік

158

[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.07.1932 р.
Асфікація від удушення пет
лею.
[Прізвище не вказано]
Євген [по батькові не вка
зано], 2 роки, [соціальний
стан не вказано]. 17.07.1933 р.
Кор, запалення легень, коліт.
[Прізвище не вказано]
Маруся [по батькові не
вказано], 4 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
17.08.1933 р. Менингит.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 50
років, [соціальний стан не
вказано]. 14.07.1933 р. Вис
наження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не
вказано]. 09.07.1933 р. Вис
наження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 07.09.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 48
років, [соціальний стан не
вказано]. 21.06.1933 р. За
гальне виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.07.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 50
років, [соціальний стан не
вказано]. 18.07.1933 р. Вис
наження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не
вказано]. 21.06.1933 р. На
ростаюча слабкість серця
внаслідок загального висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 27
років, [соціальний стан не
вказано]. 01.08.1933 р. Вис
наження.
[Прізвище, ім’я та по

батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 21.06.1933 р. За
гальне виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 21.12.1932 р.
Параліч серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 26.04.1933 р.
Нароюча слабкість внаслідок
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], в’язень. [дату
смерті не вказано]. Миокар
дит с отдишкой.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 60
років, [соціальний стан не
вказано]. 26.02.1933 р. Па
раліч серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 20
років, [соціальний стан не
вказано]. 06.04.1933 р. По
ранення серця із вогнест
рельної зброї.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 28.03. 1933 р.
Слабкість серцевої діяло
ності.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 75
років, [соціальний стан не
вказано]. 28.02.1933 р. Па
раліч серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Параліч серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 08.04.1933 р. На
ростаюча слабкість внаслі

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
док виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Спад серцевої діяльно
стиі без свідомості.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 50
років, [соціальний стан не вка
зано]. 14.03.1933 р. Замерз.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 48
років, [соціальний стан не вка
зано]. 03.04.1933 р. Від за
гального виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 18.04.1933 р. Слаб
ка діяльність серця.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 50
років, [соціальний стан не вка
зано]. 15.04.1933 р. Загальне
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 20.04.1933 р. Від
виснаження.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 19.03.1933 р. За
мерз.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не вка
зано]. 10.04.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 35
років, [соціальний стан не вка
зано]. 10.04.1933 р. Від висна
ження організму.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не вка
зано]. 12.05.1933 р. Від пара
лічу серця.
[Прізвище,ім’я та по
батькові не вказано], 26
років, [соціальний стан не вка
зано]. 08.05.1933 р. Від запа
лення легенів.
[Прізвище не вказано]

Володимир [по батькові не
вказано], 2 роки, дитина.
03.10.1933 р. Від запалення
нирок.
[Прізвище не вказано]
Шура [по батькові не вказа
но], 31 рік, [соціальний стан не
вказано]. 29.08.1933 р. Коліт.
[Прізвище, ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Параліч серця.
Нейздайменко Іван Пан
телеймонович, 42 роки, [соц
іальний стан не вказано].
25.05.1933 р. Різке мало
кровіє.
Нейман Віра Семенівна,
1,9 місяців, дитина. 23.09.1932 р.
Інтоксикація.
Некешина Марія Мико
лаївна, 12 років, дитина.
05.12.1933 р. Черевний тиф.
Нековалєв Микола Пар
фенійович, 60 років, дитина.
24.08.1933 р. Олаблення серц.
діяльності.
Нелепов Толя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 30.03.1933 р.
Пневмонія.
Неменко Володимир [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 13.07.1933 р. Пнев
монія.
Нендвести [ім’я та по
батькові не вказано], 38
років, в’язень. 16.05.1932 р.
Параліч серця.
Неной Степанида Конд
ратівна, 55 років, утриманка.
23.03.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Ненон Дарина Павлів
н а , 24 роки, утриманка.
12.10.1933 р. Тропічна маля
рія.
Ненон Іван Євдокимович,
49 років, [соціальний стан не
вказано]. 06.03.1933 р. Від за
палення легенів.
Ненон Микита Іванович,
70 років, дворник. 01.05.1933
р. Спад серцевої діяльності.
Ненон Петро Трохимо

вич, 4 мвсяці, дитина.
22.11.1932 р. Від запалення
легенів.
Непомиций Володимер
Михайлович, 4 мвсяці, дити
на. 15.10.1933 р. Від запален
ня легенів.
Непоп Іван Іванович, 72
роки, сторож. 14.07.1933 р.
Стареча слабкість.
Несен Рогієм Якович, 50
років, в’язень. 17.07.1932 р.
Параліч серця.
Нескородєв Євсій Федо
рович, 44 роки, в’язень.
13.03.1933 р. Виснажений
міокардит.
Нескромна Єфросия
Павлівна, 90 років, утриман
ка. 03.08.1932 р. Від кровови
ливу сосуда мозку.
Нескромний Єлизар Де
м’янович, 113 років, пенсіо
нер. 19.01.1932 р. Старечий
маразм.
Нескромний Тимофій [по
батькові не вказано], 57
років, в’язень. 23.03.1933 р.
Виснажливий пронос слабкість
серцевої діяльності.
Нестеренко Георгій Фе
дорович, 5 років, дитина.
[дату смерті не вказано]. Ме
нингит.
Нестеренко Марфа Да
нилівна, 65 років, утриманка.
09.07.1933 р. Сипний тиф.
Нестеренко Надія Мико
лаївна, 2 роки, дитина.
19.08.1932 р. Від проносу вис
наження.
Нестеренко
Прокіп
Євсійович, 65 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Міо
кардит після грипу.
Нестеров Олександр Іва
нович, 47 років, в’язень
08.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Нестеренко Василь Сте
панович, 33 роки, в’язень.
23.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Нетин Петро Никифоро
вич, 72 роки, [соціальний стан
не вказано]. 10.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
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Нефортунова Корній
Тимофійович, 85 років,
інвалід. 04.10.1933 р. Пере
лом правого плеча.
Нефортунов Семен
Омелянович, 41 рік, слю
сар. 03.06.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Нещеретний [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], утриманець.
03.11.1933 р. Нежиттездат
на.
Нидкогудцев Олек
сандр Федорович, 20 років,
бухгалтер. 24.11.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Нидоступ Петро Івано
вич, 56 років, [соціальний
стан не вказано]. 23.03.1932 р.
Міокардит субкомпенсова
ний.
Нежигороднев Юрій
Миколайович, 2 неділі, бух
галтер. 07.08.1933 р. Опера
ция волчей пасти.
Нежемидикова Клавдія
Дмитрівна, 4 роки, дитина.
19.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Нижник Дмитро [по
батькові не вказано], 52
роки, в’язень. 17.02.1933 р.
Токсичний пронос.
Никитенко Віктор Іва
нович, 2 місяці, дитина.
22.06.1932 р. Інтоксикація.
Никитін Аркадій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
04.08.1932 р. Гостра токсич
на диспекція.
Никитін Іван [по бать
кові не вказано], 26 рокві,
[соціальний стан не вказа
но]. 08.06.1933 р. Від тубер
кульозу легенів та кишечни
ка.
Никифорова Лариса
Семенівна, 6 місяців, дити
на. 06.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Никишин Андрій Ілліч,
22 роки, помічник бригади
ра. 02.11.1932 р. Черевний
тиф.
Никитін Олександр Ва
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сильович, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вка
зано]. Апцес голегі.
Никоєва [ім’я та по
батькові не вказано], 63
роки, [соціальний стан не
вказано]. 15.03.1933 р.
Слабка діяльність серця.
Николаєв Олексій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 06.06.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Николаєв Ким [по бать
кові не вказано], 7 місяців,
[соціальний стан не вказа
но]. 11.01.1932 р. Менингит.
Николаєва Ліна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
25.12.1932 р. Декомпенса
ція серця.
Николаєва Ніна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 04.03.1933 р.
Загальне виснаження організ
му. Слабка серцева діяльність.
Нимчинова Марія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 21.03.1933 р.
Виснаження.
Ниренштейн Ревека
Михайлівна, вік [не вказа
но], утриманка. 26.02.1933 р.
Стареча дряхлість.
Ниряшна Раїса Андріїв
на, вік [не вказано], утри
манка. 13.10.1933 р. Дизен
тирія.
Нифантов Сергій Яко
вич, 25 років, в’язень.
24.06.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Нихриси Андрій Тимо
фійович, 65 років, в’язень.
04.02.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Нобильник Ларіон Фе
дорович, 30 років, [соціаль
ний стан не вказано].
17.09.1932 р. Нефторо
нефріт. Декомпенсований
міокардит. Дистрофічний
пронос.
Новак Олексій Якович,

62 роки, в’язень. 19.12.1932
р. Від закупорки кишечника.
Новацька
Га л и н а
Іллівна, 26 років, утри
м а н к а . 08.0611933 р. Від
туберкульозу легенів.
Новіков Іван Семено
вич, 52 роки, в’язень.
07.03.1933 р. Різке висна
ження.
Новіков Лев [по бать
кові не вказано], 2 місяці,
дитина. 17.05.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Новіков Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 29.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Новіков Шура [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитиина. 20.05.1933 р.
Діагноз: слабкість.
Новікова Єлизавета
Дмитрівна, 75 років, утри
манка. 23.01.1932 р. Старе
ча слабкість.
Новікова Зора [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитиина. 15.06.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Новікова Лариса Воло
димирівна, 1,3 роки, дити
на. 11.10.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Новицький Яків Мико
лайович, вік [не вказано],
в’язень. 01.03.1933 р. Різке
виснаження зі спадом сил
серцевої діяльності.
Новікова Лукерія Федо
рівна, 45 років, утриманка.
28.02.1932 р. Т.Б.Ц.
Новокольська Біла Йо
сипівна, 8 місяців, дитина.
05.07.1933 р. Від корі та кок
люшу.
Новопокровський Ми
кола Дмитрович, 43 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 10.06.1933 р. Від тубер
кульозу легенів.
Ногін Петро Федоро
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 04.04.1933 р. Гостра
слабкість серцевої діяль
ності.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Ножкин Ноча Самойлович,
80
років,
утриманець.
09.10.1933
р.
Стареча
слабкість.
Ноздрачов
Михайло
Ілліч, 22 роки, в’язень.
25.08.1932 р. ГВС легень.
Норинська Данря Ідраі
лен, 52 роки, утриманець.
13.05.1932 р. Хроничне запа
лення легенів розлад серця.
Носач Дмитро Павлович,
вік [не вказано], в’язень.
01.05.1932 р. Параліч серця.
Носик Федір Маркович,
61 рік, в’язень. 05.06.1932 р.
Ентерит, кахсксія.
Носов Петро Макарович,
21 рік, [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Різке виснаження.
Носоєв Евсій Васильович,
70 років, селянин. 24.05.1932 р.
Дестрофіція, пронос.
Носуля Іван Андрійович,
36 років, селянин. 05.04.1933 р.
Флегнома правої ноги.
Ночной Гриша [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитиина. 24.07.1932 р.
Диспенсія.
Нощенко Марфа Іванівна,
10 років, дитина. 11.11.1932 р.
Менингит.
Нощенкова [ім’я та по
батькові не вказано], 85
років, [соціальний стан не вка
зано]. 27.05.1933 р. Параліч
серця.
Ноябрський Елик [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 19.01.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Нохімзон Павло Євсійо
вич, 56 років, утриманець.
14.01.1932 р. Слабка серцева
діяльність.
Обиденко Іван Михайло
вич, 44 роки, майстер скла.
26.08.1933 р. Параліч серця
Обиденкова Олександра
Василівна, 85 років, утриман
ка. 10.03.1933 р. Порок серця.
Облашевський Станіс
лав Михайлович, 35 років,
[соціальний стан не вказано].

04.03.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Овчаров Афанасій Андр
ійович, 60 років, в’язень.
04.05.1932 р. Сипний тиф.
Овчаренко Валентина
Кирилівна, 9 місяців, дитина.
30.05.1932 р. Кическая инток
сикация.
Овчаренко Володимир
Тихонович, 1 рік, дитина.
16.07.1932 р. Коліт з інтокси
кацією.
Овчаренко Григорій
Єгорович, 75 років, утрима
нець. 08.06.1933 р. Стареча
слабкість.
Овчаренко Марія Семен
івна, 68 років, утриманка.
[дату смерті не вказано].
Опоплексичний удар.
Овчаренко Нінель Андрій
ович, 1 місяць, дитина.
10.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Овчаров Михайло Івано
вич, 25 років, [соціальний стан
не вказано]. 29.05.1932 р. Ен
терит слабк серця.
Огіря Василівна [по бать
кові не вказано], 57 років,
[соціальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано].
Пісштряк шийки уразу.
Огурцова [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитиан. 10.08.1932 р.
Мертвонароджений.
Озерова Тамара Павлів
на, 4 роки, дитина. 05.03.1932 р.
Порок серця.
Озерська Антонина Во
лодимирівна, 2 роки, дитина.
03.09.1933 р. Дифтерія.
Опаров Петро Сулако
вич, вік [не вказано], дитина.
15.08.1933 р. Дистрофія.
Окунь Н.О., 40 років,
в’зень. 08.04.1933 р. Нароста
юча слабкість внаслідок вис
наження.
Оладин Стапан Семено
вич, 44 роки, в’язень.
02.05.1932 р. Від токсичний
пронос.
Олейниченко Євдокя
Оле., 27 років, [соціальний

стан не вказано]. 06.06.1932 р.
Порок серця.
Олейнік Антон Семено
вич, 21 років, [соціальний стан
не вказано]. 30.05.1933 р.
Розлад серцевої діяльності.
Олейніков Василь Мар
тикос, 59 років, в’язень.
02.05.1932 р. Параліч серця.
Олейникова Ніна [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 11.11.1932 р.
Інтоксикація.
Олексюк Лавр Акимович,
19 років, учень фибзауч.
27.03.1932 р. Крововилив в
мозок.
Олифер Марк Іванович,
61 рік, П.Т.У. 18.05.1933 р.
Коліт.
Олиференко Трохим
Якович, 60 років, П.Т.У.
17.05.1933 р. Ентероколіт.
Олійник Іван Моїсейо
вич, 60 років, утриманець.
13.05.1933 р. Уремія.
Оломіт Данило Михай
лович, 63 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Ентерит,
виснаження.
Ольгина Настя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 04.07.1932 р.
Диспенсія.
Омелько Іван Андрійо
вич, 48 років, [соціальний стан
не вказано]. 10.10.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Омельченко Микита Гав
рилович, 46 років, в’зень.
20.01.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Омелянович Віра Іллівна,
5 місяців, дитина. 14.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Онегин Евген [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. [дату смерті не
вказано]. Діагноз: [не вказа
но].
Онищенко Григорій Фе
дорович, 2 місяці, дитина.
24.06.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Опришкіна Меланія Ми
колаївна, 30 років, утриман
ка. 18.07.1932 р. Отруєння.
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Орленко Сергій Митро
фанович, 38 років, слюсар.
13.07.1933 р. Від туберкуль
озу хребта.
Орлов Олександр [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
28.07.1933 р. Інтоксикація.
Орлов Іван Павло
в и ч , 44 роки, вантажник.
04.07.1933 р. Загальне вис
наження.
Орлов Костя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 16.02.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Орлов Яків Митрофа
нович, 15 років, утрима
нець. 09.01.1932 р. Черев
ний тиф.
Оронський Анатолій
Іванович, 1,4 роки, дитина.
20.09.1932 р. Коліз.
Ортаркин Григорій Ар
сентійович, 32 роки, кучер.
17.03.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Оружинєн Микола Пав
лович, 6 років, дитина.
16.07.1933 р. Безбілковий
отік.
Освер Марія Леонтієв
на, 30 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Ту
беркульоз легень.
Осипенко Віктор [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 10.06.1933 р.
Коліт пневмонія.
Осипенко Євдокія Іван
івна, 80 років, токар.
14.03.1932 р. Порок серця.
Осипенко Яків Леонідо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Рак гортані.
Осипов Іван Григоро
вич, 46 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсич
ний пронос.
Ослиєр Юхим Макси
мович, 65 років, сторож.
25.10.1933 р. Старечий ма
разм.
Осовська Василіса Гав
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рилівна, 45 років, утриман
ка. 07.03.1932 р. Від запа
лення легенів.
Осовський Василь Они
симович, 2,6 років, дитина.
06.10.1933 р. Коліт.
Остафенко Семен Мої
сейович, 63 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
04.05.1933 р. Декомпенсація
серця.
Остахова Светлана Фе
дорівна, 7 місяців, дитина.
07.08.1932 р. Інтоксикація.
Островська Віра Яків
на, 33 роки, утриманка.
02.01.1933 р. Порок серця.
Осуленко Євдокія Яків
на, вік [не вказано], в’я
зень. 05.04.1933 р. Слабкість
серцевої діяльності.
Охрименко Марія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 20.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Очитковська
Берта
Олександрівна, 28 років,
причка. [дату смерті не вка
зано]. Від запалення брорн
хи.
Очказов Сергій Стефа
нович, 22 роки, в’язень.
17.08.1932 р. Від проносу
внаслідок ГВС легенів.
Очкуров Олександр
Григорович, 44 роки, тес
ляр. 23.06.1932 р. Від крово
виливу в ліву легенів.
Очкуров Семен Андрій
ович, 80 років, утриманець.
25.08.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Очкурова Васелина
Григорівна, 61 рік, [соціаль
ний стан не вказано].
08.06.1933 р. Безболковий
отік міокардит.
Очкурова Тамара Івані
вна, вік [не вказано], утри
манка. 01.09.1932 р. Коліз.
Павло Дарина Олексан
дрівна, 57 років, [соціальний
стан не вказано]. 17.08.1933 р.
Міокардит.
Павлов Іван Григоро
вич, 60 років, сторож.

23.05.1933 р. Параліч серця.
Павлов Михайло Григо
рович, 87 років, інвалід.
05.09.1932 р. Ослаблення
серцевої діяльності отік ле
генів.
Павлов Олександр [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Пневмо
нія.
Павлова Галина Михай
лівна, 3 роки, дитина. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лення легенів.
Павлова Ірина [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 30.07.1933 р.
Інтоксикація.
Павлова Уляна Павлів
на, 38 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Від
туберкульзу легень.
Пагутілов Андрій Кузь
мич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 05.03.1933 р. Різке вис
наження при спаду серцевої
діяльності.
Падалка Олександр
Іванович, 48 років, утрима
нець. 22.03.1933 р. Нефрит.
Падалка Віра Опанасів
на, 50 років, утриманка.
23.07.1932 р. Порок серця.
Падалка Павло Панте
леймонович, 48 років, робі
тник. 07.08.1933 р. Від ту
беркульозу легенів.
Падалка Ролтан Семе
нович, 60 років, [соціальний
стан не вказано]. 09.05.1933 р.
Від виснаження.
Падій Сергій Миколай
ович, 17 років, учень.
01.08.1932 р. Від дизентирії.
Пакка Данило Семено
вич, 28 років, директор.
22.10.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Палферов [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 06.07.1933 р.
Вроджена слабкість.
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Палькун Семен [по бать
кові не вказано], 20 років,
кравець. 27.11.1933 р. Коліт.
Пальчик Ольга Іванів
н а , 41 років, утриманка.
29.01.1932 р. Від запалення
черева.
Панасенко Степан Анд
рійович, 59 років, в’язень.
25.03.1933 р. Гостра слабкість
серцевої діяльності.
Пандурка Олексій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Інток
сикація.
Паневкин Герасим [по
батькові не вказано], 27
років, [соціальний стан не вка
зано]. 28.03.1933 р. Слабкість
серцевої діяльності.
Панибрат Олександра
Іванівна, 3 роки, утриманка.
07.03.1932р. Грип.
Паничев Федір Андрійо
вич,
51
рік,
в’язень.
18.02.1932 р. Грип міокордит.
Пантюхів Олексій Федо
рович, 2 роки, дитина.
20.08.1932 р. Дифтерія запа
лення легенів.
Панченко Василь Івано
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 22.02.1933 р. Виснажен
ня наростаюча слабкість сер
цевої діяльності.
Панченко Григорій Сер
гійович, 22 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Хро
нічний гастрит кишок.
Панченко Йосип Хомич,
75 років, в’язень. 27.10.1932 р.
Декомпенсований порок сер
ця.
Панченко Мотря Петрів
на, 22 роки, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р.
Коліт.
Паромонод
Григорій
Ізфтович, 55 років, в’язень.
18.03.1933 р. Міокордій різке
виснаження гостра слабкість
серцевої діяльності.
Паровішник Іван Федо
рович, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.06.1933 р.
Міокордіз.

Пархоменко Гаврило Ста
панович, 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 09.05.1933 р.
Різке виснаження.
Пархоменко Іван Мико
лайович, 31 рік, П.Т.У.
15.05.1933 р. Виснажливий
пронос.
Пархоменко Пелагея Ан
тонівна, 26 років, утриманка.
12.03.1932 р. Зараження після
аборту.
Пархоменко Тимофій
Іванович, 73 роки, коваль.
16.05.1932 р. Порок серця.
Паршин Микла Олексійо
вич, 50 років, бухгалтер.
17.07.1933 р. Від декомпенсо
ваного пороку серця.
Пасечний Сергій Фили
пович, 65 років, конюх.
23.03.1933 р. Стареча слабкість.
Пасещук Зоя Антонівна,
1,7 роки, дитина. 19.06.1933 р.
Запалення мозкових оболо
чек.
Пастернак Пантелеймон
Дмитрович, 71 рік, утрима
нець. 08.04.1933 р. Старість.
Пастушенко Віталій Іва
нович, 24 дні, дитина. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Патронатная Галина [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Інфек
сикація.
Паульс Корній Іванович,
56 років, селянин. 24.07.1932 р.
Ентерит запалення нирок.
Пахомов Микола Дмит
рович, 39 років, в’язень.
30.03.1933 р. Декомпен. По
рок серця.
Пахомов Федір [по бать
кові не вказано], 21 рік,
[соціальний стан не вказано].
01.05.1932 р. Токсичний інте
рит.
Пашкин Іван Матвійович,
2 роки, дитина. 17.08.1932 р.
Вроджена слабкість.
Пащенко Іларіон Михай
лович, 20 років, в’язень.
15.11.1932 р. ГВС легенів.
Пащенко Петро Сергійо

вич, вік [не вказано], коман
дир взвода. 21.12.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Пащенко А.П., 20 років,
монтажник. 16.05.1933 р. Від
падіння з висоти 21,5 м.
Пашин Сергій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 18.05.1933 р. Дис
пексія.
Пащура Федір Мико
лайович, 29 років, П.Т.У.
29.04.1933 р. Різке виснажен
ня спад сил.
Пгеничний Павло [по
батькові не вказано], 6
років, дитина. 25.08.1933 р.
Коліт.
Пейсахович Борис Лей
віков, 66 років, утриманець.
08.03.1932 р. Крововилив в
мозок.
Пекарський Фрідріх [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 12.05.1932 р.
Від туберкульозу та менипри
за.
Пеленчазина Олена
Михайлівна, 50 років.
19.04.1933 р. Від язви шлун
ку.
Пеликс Генадій Самой
лович, 4 місяці, дитина.
09.02.1933 р. Пневмонія.
Пеликс Раїса Іллівна, 32
роки, утриманка. 13.02.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Пилипчатина Надія Ми
хайлівна, 11 місяців, дитина.
15.07.1933 р. Від дезентерії.
Пелих Федір Михайло
вич, 55 років, селянин.
22.07.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Пельноков Олександр
Васильович, 2 роки, дитина.
21.09.1932 р. Дефтерит запа
лення легенів.
Первозальна Миля [по
батькові не вказано], 11
місяців, дитина. 29.06.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Первушин Іван Михайло
вич, 78 років, сторож.
08.07.1933 р. Старість (міо
кардит).
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Передержиков Іван
Дмитрович, 78 років,
інвалід. 03.01.1933 р. Де
компенсований порок сер
ця.
Передерієва Олена Па
насівна, 26 років, [соціаль
ний стан не вказано].
21.06.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Передири Нестер Терен
тійович, 42 роки, [соціальний
стан не вказано]. 25.04.1933 р.
Від виснаження при спадку
серцевої діяльності.
Переєстник Костянтин
Іванович, 20 років, в’язень.
21.02.1933 р. Декомпенсація
серця зі спадом серцевої
діяльності.
Пережний Андрій Оме
лянович, 40 років, в’язень.
07.04.1933 р. Порок серця.
Перекрестова Агафія
Сафарівна, 43 роки, утри
манка. 28.08.1932 р. Порок
серця.
Перепелиця Віктор Іва
нович, 1 рік, дитина.
04.07.1932 р. Коліт.
Перепелиця Микита
Сергійович, 29 років, експе
дитор. 26.04.1933 р. Сепсис.
Перепелиця Пилип Ми
хайлович, вік [не вказано],
в’язень. 13.02.1933 р. Міо
кардит.
Перепутнєв Карнилій
Данилович, 67 років, в’я
зень. 02.03.1932 р. Отік ле
генів.
Переченко Іван Федо
рович, вік [не вказано], в’я
зень. 12.03.1933 р. Висна
ження.
Перновський Єпифан
Матвійович, 75 років, утри
манець. 07.04.1933 р. Хро
ничний бронхит.
Паров Степан Сергійо
вич, 11 років, дитина.
16.01.1933 р. Менингит.
Персик Сергій Христи
анович, 3 місяці, дитина.
26.08.1933 р. Від дистрофії.
Песочна Марія [по
батькові не вказано], вік
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[не вказано], дитина.
12.02.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Петренко Гаврило Панте
лейович, 39 років, [соціаль
ний стан не вказано].
21.04.1933 р. Виснажливий
пронос наростаюча слабкість
серцевої діяльності.
Петренко Льова [по
батькові не вказано], 1 рік,
дитина. 04.03.1932 р. Від
пневмонії.
Петренко Степан Спи
ридонович, 82 роки, утри
манець. 03.12.1932 р. Старе
чий маразм.
Петров Анатолій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
05.03.1932 р. Вроджена
слабкість.
Петров Іван Романович,
57 років, сторож. 27.10.1932 р.
Декомпенсований порок
серця.
Петрова Варвара Анд
ріївна, 50 років, утриманка.
19.08.1933 р. Дизентирія,
коліт.
Петрова Олена Макси
мівна, 80 років, утриманка.
04.04.1933 р. Міокардит.
Петрова Ніна Данилів
на, 1 рік, дитина. 10.10.1933 р.
Коліт.
Петровська Марія Аве
р’янівна, 1,2 роки, дитина.
02.09.1933 р. Від дистрофії.
Петровський Борис Іва
нович, 9,6 років, утрима
нець. 11.09.1933 р. Токсич
ний коліт.
Петровська
Марія
Петрівна, 1 рік, дитина.
26.08.1932 р. Холіз.
Петруков [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 19.08.1933 р.
Вроджене слабість.
Петрушевська Мері
Яківна, 80 років. медсестра.
19.09.1932 р. Крововилив в
мозок.
Петько Ганна Олександ
рівна, 73 років, утриманка.

15.03.1933 р. Крововилив в
мозок.
Печерська Єфросинія
Івавнівна, 85 років, утри
манка. 06.05.1933 р. Розлад
серцевої діяльності.
Печерський Олександр
Андрійович, 10 місяців, ди
тина. 19.07.1932 р. Від запа
лення легенів.
Печной Володимир Ми
хайлович, 2 роки, дитина.
01.08.1933 р. Пневмонія.
Печной Михайло Васи
льович, 55 років, [соціаль
ний стан не вказано].
02.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Печной Михайло Мико
лайович, 57 років, двірник.
10.03.1933 р. Розлад серце
вої діяльності.
Пешков Кузьма Тимоф
ійович, 27 років, в’язень.
22.05.1932 р. Після сипного
тифу. Ентерит туберкульоз
легенів.
Пешкова Ганна Ники
форівна, 48 років, пенсіо
нерка. 15.02.1933 р. Ентерит.
Пивоваров Микола Ге
расимович, 77 років,
інвалід. 19.07.1932 р. Старе
ча слабкість.
Пивоваров Олександр
Степанович, 74 роки, свя
щенник. [дату смерті не вка
зано]. Кам’яна хвороба.
Пивоваров Яків Андрій
ович, 56 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсич
ний пронос, міокардит.
Пиданова Стапанида
Миколаївна, 87 років,
інвалід. 31.05.1933 р. Маля
рія.
Пикулін Микола Михай
лович, 2 роки, дитина.
21.08.1933 р. Посля корево
го колита.
Пилипчук Тимон Івано
вич, 51 рік, кровельщик ма
ляр. 14.05.1932 р. Отруєння
асфикент. Від удушення пет
лею через самоповішання.
Пиличанська Надія Ар
темівна, 2 роки, дитина.
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16.03.1933 р. Двухсторонне
запалення легенів.
Пильщев П’єр Михайло
вич, вік [не вказано], дитина.
26.09.1932 р. Недоношений.
Пилюгін Маркела Івано
вич, 38 років, в’язень.
28.04.1932 р. Токсичний про
нос.
Пинчук Семен Пантелей
ович, 78 років, інвалід.
11.03.1933 р. Стареча дряхлість.
Пинчук Настя Михайлів
на, 53 роки, утриманка.
03.03.1933 р. Від сипного
тифу.
Писаревич Михайло Гри
горович, 74 роки, пенсіонер
ка. 14.04.1933 р. Ослаблення
серцевої діяльності отік ле
генів.
Писаренко Устина Іванів
на, 75 років, утриманка.
03.09.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Пискун Микола Кондра
тович, 58 років, в’язень.
04.05.1932 р. Параліч серця.
Пискунов Олексій Івано
вич, 75 років, утриманець.
25.04.1933 р. Старечий ма
разм.
Писпейко Олександр
Дмитрович, 2 роки, дитина.
26.12.1932 р. Параліч серця.
Письменний Андрій Ки
рилович, 20 років, [соціаль
ний стан не вказано].
24.04.1933 р. Виснажливий
пронос.
Письменний Павло Сте
панович, 68 років, в’язень.
23.04.1932 р. Токсичний про
нос.
Пичмеш Станислав Фе
ликсович, 1,3 роки. дитина.
26.08.1933 р. Коклюш та пнев
монія.
Пищита Олексій Василь
ович, 62 роки, [соціальний
стан не вказано]. 26.07.1932 р.
Декомпенсований міокордіз.
Піліпчатина Лідія Михай
лівна, 2,5 років, дитина.
14.03.1932 р. Катаральне за
палення легень.
Плавщук Василь Данило

вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
31.08.1932 р. Запалення ле
генів.
Платоненко Дмитро Мак
симович, 28 років, [соціаль
ний стан не вказано].
13.11.1932 р. Черевний тиф.
Платоненко Марія Лук’я
нівна, 10 років, утриманка.
17.11.1932 р. Черевний тиф.
Платоненко Параска Се
менівна, 100 рків, утриманка.
01.03.1933 р. Стареча дряхлість.
Плотнььова Валентина
[по батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний стан
не вказано]. 18.07.1933 р.
Діагноз: диспенсія.
Пличук Луїза [по батькові
не вказано], 1 місяць, дитина.
27.04.1933 р. Діагноз: рожа
обличчя.
Плотна Ганна Кондратів
на, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
04.11.1933 р. Параліч серця.
Плотник Митрофан Анд
рійович, 58 років, сторож.
8.03.1933 р. Серцева слабкість.
Плотников Сава Василь
ович, 61 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня, емфезема легенів, міокар
дит.
Плутсник Григорій Матвій
ович, 62 роки, в’язень.
03.05.1932 р. Від токсичного
проносу.
Побігайло Григорій Гри
горович, 63 роки, селянин.
13.02.1933 р. Від слабкості
серцевої діяльності.
Побігайло Дмитро Івано
вич,
3
роки,
дитина.
24.04.1933 р. Дизентирія.
Побігайло Євдокія Ники
форівна, 63 роки, утриманка.
22.03.1933 р. Заплення нирок.
Побігайло Шора Олек
сандрович, 5 місяців, дитина.
22.10.1933 р. Менингит.
Побечайко Ганна Григо
рівна, 39 років, утриманка.
02.08.1933 р. Від психозу.
Повзіер Борис Марко
вич, 49 років, керівник аптеки.

02.02.1932 р. Від саркоми.
Повненко Федорович [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 11.06.1933 р. Коліт.
Повстун Ганна Лукіч
н а , 74 років, утриманка.
09.03.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Погарська Неля Федорі
вна, 9 місяців, дитина.
26.08.1933 р. Коклюш та колі
ти.
Погарський Володимир
Антонович, 1,3 роки, дитина.
13.07.1932 р. Корь з колітом.
Погорелов Іван Івано
вич, 72 роки, утриманець.
26.12.1932 р. Вчадів.
Погребальний Юрій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 11.10.1932 р.
Інтоксикація.
Погребець Самуїл Пан
телеймонович, вік [не вказа
но], в’язень. 03.02.1933 р. Отік
легенів.
Погребняк Олександр
Іванович, 3 роки, дитина.
18.01.1933 р. Від отруєнна.
Погребняк Василь Сергій
ович, 17 років, в’язень.
04.03.1933 р. Виснаження.
Погребняк Федір Федо
рович, 53 роки, заготовитель
скота. 12.10.1932 р. Від крово
виливу травлення .
Погуренко Віра [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 02.07.1932 р.
Інтоксикація.
Подгородний Олег [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 14.07.1933 р.
Коклюш.
Подобя Тетяна Іванівна,
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 12.06.1932 р.
Недоношена.
Подран Григорій Петро
вич, 20 років, в’язень.
11.03.1932 р. Отік легенів вис
наження.
Подюбина Валентина
Петрівна, 66 років, утриман
ка. 29.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
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Пожидаєв Марко Арте
мович, 70 років, утрима
нець. 02.03.1933 р. Параліч
серця.
Пожидаєв Марта Ате
мівна, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.03.1933 р.
Параліч серця.
Поздеєва Олена Петрі
вна, 70 років, утримнака.
[дату смерті не вказано]. Рак
травлення.
Поздняков Володимир
Павлович, 52 роки, офіціан.
31.07.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Поздняков Олег Васи
льович, 2 місяці, дитина.
25.05.1932 р. Від проносу та
рвоти.
Погребняк Михайло [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
16.04.1932 р. Діагноз: врод
жена слабкість.
Покошевський Федір
Потапович, 53 роки, робіт
ник. 12.11.1933 р. Дизентирія.
Поливанський Григорій
Лазаревич, 26 років, прода
вець. 28.12.1932 р. Асфика
ція від удушення.
Поліна Анастасія Пав
лівна, 14 років, дитина.
04.03.1933 р. Порок серця.
Политиченко Сергій
Семенович, 68 років, [соц
іальний стан не вказано].
16.04.1933 р. Старечий ма
разм.
Полиханенко Григорій
Петрович, 8 років, дитина.
28.03.1933 р. Опік 2/3 ступе
ня.
Полкопін Опанас Ва
сильович,
80
років,
12.03.1932 р. Спад серце
вої діяльності.
Половінкин Юхим [по
батькові не вказано], 32
роки, [соціальний стан не
вказано]. 07.06.1933 р. Ди
зентирія.
Половінец Василь Юхи
мович, 4 роки, дитина.
01.09.1932 р. Коліз з інтокси
кацією.
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Полозов
Лаврентій
Спиридонович, вік [не вка
зано], в’язень. [дату смерті
не вказано]. Параліч серця.
Полоницька Агафія Іва
нівна, 50 років, утриманка.
29.07.1932 р. Рак матки.
Полосняников Андрій
Степанович, вік [не вказа
но], [соціальний стан не вка
зано]. 13.08.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Полтавець Станіслав
Васильович, 10 днів, дити
на. 13.03.1932 р. Порок сер
ця.
Полтавець Іван [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 13.07.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Полтавський Микола
Трохимович, 40 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 30.12.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Полторацький Антон
[по батькові не вказано],
46 років, [соціальний стан не
вказано]. 25.04.1933 р. Ка
хаксія.
Полуденна Нюра [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 18.03.1933 р.
Пневмонія.
Полуксия Софія Анто
нівна, 63 роки, [соціальний
стан не вказано]. 21.03.1933 р.
Виснаження, коліт.
Полунков Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 09.09.1933 р.
Вроджена слабкість.
Полунов Віталій Михай
лович, 10 місяців, дитина.
[дату смерті не вказано]. Від
пневмонії.
Полунова Ганна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
28.10.1932 р. Від пневмонії.
Полупочний Корній [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 31.12.1932 р.

Діагноз: [не вказано].
Полуницький Микола
Федорович, вік [не вказа
но], в’зень. [дату смерті не вка
зано]. Виснаження, спад сил.
Поляков Петро Остапо
вич, 22 роки, [соціальний
стан не вказано]. 18.09.1932 р.
Малерія, тропіка.
Полякова Ірина Матвіїв
на, 48 років, утриманка.
22.09.1932 р. Рак печінки та
шлунка.
Полянський Борис [по
батькові не вказано], 3
місяці, дитина. 21.06.1933 р.
Рожа.
Полянський Віктор Іва
нович, 75 років, утриманець.
15.01.1933 р. Стареча
слабкість.
Помадач Федір Михай
лович, 60 років, інвалід.
25.08.1933 р. Коліт.
Помазанов Борис Пет
рович, 3 роки, дитина.
29.03.1933 р. Нефрит після
корі.
Помуксі Софія Антонів
на, 63 роки, інвалід.
11.08.1933 р. Ентероколіт.
Пономаренко [ім’я та
по батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 19.08.1933 р. Вис
наження організму.
Пономаренко Іван Яко
вич, 39 років, в’язень.
16.05.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Пономаренко Микола
Микитович, вік [не вказано],
в’язень. 15.03.1933 р. Анем
нависнаження.
Пономаренко Трохим
Якович, 54 роки, в’язень.
23.05.1932 р. Сипний тиф та
гнилостний пронос.
Пономорев Іван Рома
нович, 54 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Пневмонія, катаракта міоск
лероз.
Попов Олександр Се
менович, 75 років, утрима
нець. 23.12.1933 р. Діагноз:
[не вказано].

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Попов Єгор Єменович, 61
рік, утриманець. 24.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Попов Сергій Платоно
вич, 62 роки, [соціальний стан
не вказано]. 13.03.1933 р. Від
запалення легенів.
Попов Терентій Іванович,
32 роки, в’язень. 16.05.1932 р.
Від сипного тифу.
Попова Євдокія Пилипі
вна, 70 років, інвалід.
19.06.1933 р. Старість.
Попова Ксенія [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 21.11.1932 р.
Диспексія.
Попова Марія Федорів
на, 5 місяців, дитина.
28.05.1933 р. Менингит.
Поромонов Михайло Ми
хайлович, 62 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Вис
наження пронос.
Партало Іван Володими
рович, 52 років, в’зень.
16.06.1932 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Поручаєв Петро Петро
вич, 33 роки, [соціальний стан
не вказано]. 15.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Посевін Іван Пантелей
монович, 3 неділі, утрима
нець. 31.07.1932 р. Капіляр
ний бронхіт.
Посевіна Валентина Пан
телеймонівна, 4 роки, дити
на. 07.07.1932 р. Ентерит.
Посоховський Анатолій
Ілліч, 1 місяць, дитина.
11.06.1932 р. Гострий енкро
тиз.
Постаков Олексій Анд
рійович, 70 років, інвалід.
27.10.1932 р. Розлад серцевої
діяльності.
Потапський Володимир
Федорович, 22 роки, утрима
нець. 13.07.1932 р. Кровавий
пронос, спад серцевої діяль
ності.
Потаскаєва Лідія Сергіїв
на, 1,4 роки, дитина.
28.08.1933 р. Коклюш, коліт.
Потьомкін Ілля Жаєвич,
2,3
років,
утриманка.

03.04.1933 р. Від запалення
легенів.
Потеренко Григорій Гри
горович, 59 років, в’язень.
13.02.1933 р. Міокорлит екзе
ма легень при виснаженні.
Потнявка Наталля Федо
рівна, 4 місяці, дитина.
28.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Потченко Терентій Анто
нович, 58 років, робітник.
21.01.1933 р. Паріліч серця.
Потикайло Василь Івано
вич, 7 років, дитина.
27.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Поченчьова Меланія Фа
діївна, 78 років, 20.11.1933 р.
утриманка. Старечий маразм.
Почтарешко
Корній
Олександрович, 42 роки, в’я
зень. 26.08.1932 р. Від запа
лення нирок.
Пошикайлова Ніна Івані
вна, 11 років, [соціальний стан
не вказано]. 30.08.1933 р. Кор,
коліт.
П р а в я н с ь к а Ф . К . , вік
[не вказано], утриманка.
02.10.1933 р. Міокардит.
Прокопенко Хпрламп
Михайлович, 55 років, робіт
ник. [дату смерті не вказано].
Від тифу.
Пращенко Петро Семе
нович, 52 роки, в’язень.
22.05.1932 р. Некомпенсова
ний порок серця.
Переников Володимир
Сергійович, 1 рік, дитина.
16.08.1933 р. Від коклюшу з
ускладененням.
Пресніков Сергій Михай
лович, 29 років, кочегар.
06.06.1932 р. Запалення ни
рок порок серця.
Пригода Микита Омеля
нович, 43 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Перетоніт
спад сил.
Пригода Яків Федоро
вич, 95 років. в’язень.
12.02.1933 р. Декомпенсація
серця зі спадом серцевої
діяльності.
Приходько Віктор Бори

сович, 7 років, дитина.
13.10.1932 р. Дизентирія.
Приходько Омелян Анд
рійович, 56 років, [соціальний
стан не вказано]. 25.03.1933 р.
Виснаження організму.
Приходько
Микола
Олексійович, 17 років, дити
на. 07.04.1933 р. Виснаження.
Приходько Павло Карпо
вич, 54 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсичний
пронос, виснаження.
Проказин Володимир
[по батькові не вказано], вік
[не
вказано],
дитина.
11.08.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Прокопенко Ганна Дави
дівна, 85 років, утриманка.
Стареча слабкість.
Прокопенко Валентина
Іванівна, 2 роки, дитина.
22.11.1932 р. Пронос.
Прокопекно Григорій
Петрович, 49 років, [соціаль
ний стан не вказано].
18.03.1933 р. Голодний огсел.
Прокопекно Денис Сер
гійович, 64 роки, в’язень.
28.03.1932 р. Гостре запален
ня легенів та порок серця.
Прокопенко Марія Заха
рівна, 80 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Па
раліч, старечий маразм.
Прокопенко Микола Анд
рійович, 35 років, робітник.
01.11.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Прокопенко Уляна Сте
панівна, 68 років, [соціальний
стан не вказано]. 17.07.1933 р.
Сепсис.
Проненко Іван Прохоро
вич, 64 роки, [соціальний стан
не вказано]. 10.06.1932 р. Ко
жексія після ептерита.
Пронін Дмитро Лаврентій
ович, 49 років, артель кустарей.
13.04.1933
р.
Слабка
діяльність серця.
Пронін Петро Дмитро
вич, 25 років, робітник.
22.05.1933 р. Від виснаження.
Пронін Петро Дмитро
вич, 24 роки, [соціальний стан

167

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
не вказано]. Виснаження
організму.
Проніна Галина Михай
лівна, вік [не вказано], утри
манка. 30.07.1933 р. Недо
ношена.
Проніна [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Мертво
народжена.
Проніна Наталля Іванів
на, 80 років, утриманка.
08.03.1932 р. Полупараліч
від старості.
Проскуренко А.В., 38
років, сторож. 24.05.1933 р.
Розрив серця.
Проскурова Ніна Аро
нівна, 85 років, утриманка.
20.06.1932 р. Параліч серця.
Прохоменко Віра Євге
нівна, 10 місяців, утриманка.
21.10.1932 р. Хроничний ко
мет з інтоксикацією.
Прохорова Єфросинія
Пантелеймонівна, 78 рків,
утриманка. 19.11.1932 р.
Крововилив в мозок.
Проценко Юхим Яко
вич, 53 років, пенсіонер.
11.12.1933 р. Нефрит.
Проценко Роман Тимо
фійович, 29 років, в’язень.
02.03.1933 р. Виснажливий
пронос зі спадом харчування.
Проценко Харитона
Юхимівна, 50 років, робіт
ник. 02.03.1932 р. Міокар
дит.
Пруденко Василь Фе
дорович, 65 років, сторож.
10.05.1933 р. Зруйнування
органів черевної полості та
розможеніє.
Пруденко Лукерія Ро
манівна, 105 років, утри
манка.
03.05.1933
р.
Слабкість серця.
Прус Никифор Павло
вич, 39 років, в’язень.
16.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Прутка Юлія [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
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вказано]. 10.06.1933 р.
Слабкість.
Проценко Гнат Федоро
вич, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
15.04.1933 р. Виснаження,
спад серцевої діяльності.
Псюкало Гаврило Бори
сович, 23 роки, [соціальний
стан не вказано]. 03.06.1933 р.
Заворот кишек.
Пугачьова Ольга [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 30.05.1933 р.
Вроджена слабкість.
Пугикарєв Кирило Пет
рович, 54 роки, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Міокардит
виснаження
пневмонія каторальна.
Прежинова Олександ
ра Петрівна, вік [не вказа
но], [соціальний стан не вка
зано]. 15.03.1933 р. Отуєння
окисю вуглецю.
Пузанєва Лідія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 12.08.1933 р.
Токсична диспенція.
Пулавіщев Іван [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 21.05.1932 р.
Грип пневмонія.
Пуно Ольга Іванівна, 88
років, утриманка. 22.01.1933 р.
Міокардит та стареча
дряхлість.
Пурин Маркс [по бать
кові не вказано], 50 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 23.07.1933 р. Виснажен
ня.
Пускай Микола Антоно
вич, 19 років, в’язень.
17.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
вої діяльності.
Путко Володимир Да
нилович, 48 років, агроном.
09.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Пучкова Ольга Тихонів
на, 57 років, утриманка.
15.01.1932 р. Від запалення
легенів.

Пушкаренко Омелян
Кондратович, 65 років, ут
риманець. 29.05.1933 р.
Слабка серцева діяльність.
Пшеничко Олександр
Григорович, 4 роки, дитина.
27.05.1933 р. Виснаження.
Пшеничний Лазар Ру
вимович, 80 років, [соціаль
ний стан не вказано].
08.06.1933 р. Стареча
слабкість.
Пшеничний Олександр
[по батькові не вказано], 3
роки, [соціальний стан не
вказано]. 26.05.1933 р. Діаг
ноз: токсична диспенсія.
Пшеничний Павло Гри
горович, 6 років, дитина.
27.06.1933 р. Коліт.
Пшиченко Параска Анд
ріївна, вік [не вказано], пен
сіонерка. 02.05.1932 р. Від
старості.
Пятилов Дмитро Петро
вич, 33 років, секретар ди
рекції. 03.11.1932 р. Від ту
беркульозу легенів.
Пятиричка Олександр
Васильович, 21 рік в’язень.
23.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Пятников Іван [по бать
кові не вказано], 42 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 08.06.1933 р. Нефрит
декомпенсований.
Пятницький Григорій
Іванович, 20 років, буриль
щик колодязя. 18.05.1932 р.
Від крововиливу в мозок.
Пятницький Василій
Данилович, 22 роки, в’я
зень. [дату смерті не вказа
но]. Токсичний пронос, вис
наження.
Радіонов Іван Олексійо
вич, 32 роки, в’язень.
25.03.1933 р. Виснажливий
пронос при наростаючій
слабкості.
Радіонова Пелагея Ми
колаївна, 69 років, утриман
ка. 26.08.1933 р. Порок сер
ця.
Радувайко Є.Ст., 57
років, в’язень. 12.03.1933 р.
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Різке виснаження.
Радченко [ім’я та по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не вка
зано]. 21.08.1933 р. Порок
серця.
Радченко Олександр Си
дорович, 33 років, в’язень.
22.03.1933 р. Декомпенсація
серця.
Радчинков Олена Іванів
на, вік [не вказано], в’язень.
01.03.1933 р. Декомпенсація
серцевої діяльності.
Разек Фридрих [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 09.09.1933 р. Коклюш.
Разумов Арон Зеликов, 67
років, утриманка. 11.01.1932 р.
Міокардит.
Райгородська Ціля Бори
сівна, 90 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.06.1933 р.
Стареча дряхлість.
Райко Енгечлина Іванів
на, 14 роки, дитина. 20.08.1932 р.
Диспеноіс отік.
Ракітіна Костанта Тимо
фійович, 1,1 років, дитина.
31.08.1933 р. Коклюш та коліт.
Ракитина Наталля Ми
хайлівна, 60 років, утрмиан
ка. 02.07.1933 р. Коліт.
Ракитський Володимир
Борисович, 3 роки, дитина.
31.07.1933 р. Міокардитскар
латина.
Ракотянський Іван Архи
пович, 58 років, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Міокардит.
Ралло Федір Моїсейо
вич, 23 роки, стеклографіст.
14.11.1932 р. Від тропічної ма
лярії.
Раслов Олексій Мико
лайович, 53 років, штукатур.
25.05.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Распопов Павло Івано
вич, 20 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лення нирок.
Рассоха Параска Іллівна,
27 років, утриманка. [дату
смерті не вказано]. Статич.
аборт.

Растворов Валерій Ксе
нофорович, 1,2 роки. дитина.
09.07.1932 р. Коліт.
Расторгуєв Іван Павло
вич, 8 місяців, дитина.
26.07.1933 р. Коклюш.
Росточилов Іуда Моїсей
ович, 75 років, [соціальний
стан не вказано]. 16.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Растрогін Сергій Федо
рович, 3 роки, дитина.
29.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Растрогін Сергій Федо
рович, 6 років, дитина.
02.03.1933 р. Менингит.
Ратченко Семен Василь
ович, 40 років, робітник.
24.05.1933 р. Самоповішення.
Рахубовський Віталій
Сидорович, 20 років, студент.
13.01.1933 р. Від запалення
легень.
Рачинський Никифір
Олексійович, вік [не вказа
но], в’язень. Різке виснажен
ня.
Рвачева Зіна Мифодіїв
на, 3 роки, утриманка.
16.02.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Рева [ім’я та по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 24.08.1932 р. Мертво
народжений.
Рева Панас Терентійо
вич, 22 роки, в’язень.
04.04.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Рева М.П., вік [не вказа
но], [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Запалення легенів.
Рева Никифор Андрійо
вич, 54 роки, селянин.
07.08.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Рева Микола Никифоро
вич, 3 роки, [соціальний стан
не вказано]. 03.06.1933 р. Го
стра диспенсія.
Рева Спиридон Трохи
мович, 80 років, утриманець.
04.03.1933 р. Порок серця.
Ревус Віра Федорівна, 3
роки, дитина. 11.05.1933 р.

Харчова інтоксикація.
Ревута Іван Сергійович,
вік [не вказано], в’язень.
18.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Регузина Зіна Яківна, 5
місяців, дитина. 23.03.1932 р.
Загальна моролоікація.
Радченко Григорій Мики
тович, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 03.06.1933 р.
Міокардит.
Радченко Ксенія Самсо
нівна, 57 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.10.1933 р.
Рак шлунка.
Радчекно Максим Федо
рович, 34 роки, [соціальний
стан не вказано]. 21.07.4933 р.
Безбілковий отік, коліт.
Радченко Микола Григо
рович, 1 рік дитина.
12.11.1932 р. Диспексія.
Радченко Петро Семено
вич, 7 років, дитина.
26.01.1932 р. Менингит.
Радченко Степан Василь
ович, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
11.05.1932 р. Від сипного
тифу.
Радченко Федір Андрій
ович, 57 років, слюсар.
29.10.1933 р. Виснаження.
Редькина Олександра
Омелянівна, 1,6 років, дити
на. 05.10.1933 р. Сепсис.
Редькина Софія Фомів
на, 47 років, утриманка.
22.06.1933 р. Від сипного
тифу.
Резник Іван Іванович, 91
рік, в’зень. 30.03.1933 р. Гос
тра слабкість серцевої діяль
ності.
Резніков Іван Олександ
рович, 55 років, сторож.
02.02.1933 р. Крововилив в
мозок внаслідок поранення.
Резніков Самуїл Юзефо
вич, 58 років, інвалід.
20.11.1933 р. Рак травлення.
Резніков [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 03.05.1933 р. Слабкість.
Резніченко Марія Йосип
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івна, 11 років, дитина. [дату
смерті не вказано]. Струсок
мозоку, крововилив в мозок.
Резніченко Ніна Михай
лівна, 9 місяців, дитина.
26.09.1932 р. Пневмонія
ХВС.
Резніченко С.Л., вік [не
вказано], [соціальний стан
не вказано]. 08.08.1933 р.
Порок серця.
Резніченко Семен Ми
хайлович, 25 років, робіт
ник. 13.03.1933 р. Від наро
стаючої слабкості.
Резніченко Семен Пав
лович, 99 років, утриманка.
22.10.1932 р. Стареча
дряхлість.
Резніченко
Стапан
Матвійович, 55 років, утри
манець. 08.07.1932 р. Сеп
сис.
Резніченко Костянтин Ан
дрійович, 46 років, [соціаль
ний стан не вказано].
15.10.1932 р. Черевний тиф.
Рейдина Євненія Ісаків
на, 72 роки, утриманка.
21.07.1931 р. Міокардит ате
росклероз.
Ремнев Олександр Не
стерович, 73 років, утрима
нець. [дату смерті не вказа
но]. Від запалення легенів.
Репс Євдокія А., 70
років, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано].
Міокардит.
Решетняк Віктор Єго
рович, 67 років, утрима
нець. 25.03.1933 р. Міокар
дит.
Решетняк Михайло [по
батькові не вказано], 62
років, в’язень.03. 05.1932 р.
Токсичний інтерит. Деком
пенсація серця.
Рибавченко Єгор Ми
хайлович, 55 років, П.Т.У.
28.04.1933 р. Ентероколіт.
Рибалка Григорій Анд
рійович, 22 роки, в’язень.
15.06.1932 р. Туберкульоз
легенів та ентерит.
Рибалка Євдокія Єгорі
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вна, 19 років, робітниця.
17.09.1932 р. Дизентерія, за
палення легенів.
Рибалка Лідія Григорів
на, вік [не вказано], утри
манка. 21.11.1932 р. Від жел
тухи.
Рибалка Микита Мої
сейович, вік [не вказано],
в’язень. 17.03.1933 р. Різке
виснаження параліч серця.
Рибалкін Степан Івано
вич, 25 років, в’язень. Інте
рит, різке виснаження гостра
слабка серцева діяльність.
Рибинська Ольга Тихо
нівна, вік [не вказано], утри
манка. 21.04.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Ривука Іван Іванович, 65
років, в’язень. 24.05.1932 р.
Бронхит декомп. серця.
Рижкін Павло Павло
вич, 21 років, [соціальний
стан не вказано]. 12.08.1932 р.
Ураліз.
Рижков Володимир Ва
сильович, 6 місяців, дитина.
02.02.1932 р. Від запалення
легенів.
Рижов Іван Васильович,
45 років, в’зень. 07.05.1932 р.
Кохексія після ентерикта.
Рикачьова Олександра
Гаврилівна, 76 років, утри
манка. Вчаділа.
Рикін Іван [по батькові
не вказано], 20 років, [соц
іальний стан не вказано].
27.05.1933 р. Калит отік.
Риковська Тамара [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 25.11.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Рило Секлето Іванович,
вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
06.04.1933 р. Декомпенсо
ваний міокордіт.
Рильський Михайло
Юхимович, 55 років, в’я
зень. 09.03.1933 р. Виснаж
ливий пронос.
Рідня Ксенія Трохимів
на, 51 рік, П.Т.У. 30.04.1933 р.
Ентероколіт.

Рогалев Адаш Якович,
38 років, агент постачання.
12.05.1933 р. Від туберкуль
озу легень.
Рогаль Михайло Васи
льович, 38 років, [соціаль
ний стан не вказано].
04.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Рогань Адам [по бать
кові не вказано], 39 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 12.05.1933 р. Т.В.С. ле
гень.
Роденберг Моїсей Лео
нійович, 58 років, [соціаль
ний стан не вказано].
10.08.1932 р. Систь. серц.
дертельн.
Родімая Мая [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 28.08.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Рожавський Анатолій
Васильович, 7 років, дити
на. 27.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Роженберг Моїсей Мар
кович, 42 роки, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Від запалення
легень.
Розбитенкова Параска
Антонівна, 95 років, утри
манка. 11.12.1932 р. Старе
ча дряхлість.
Розенберг Ісак Льво
вич, 61 рік, комерційний
агент. 05.02.1932 р. Рак
шлунка.
Розінкін Яків Микито
вич, [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. [по батькові не вказано],
вік [не вказано], токсичний
пронос. [дату смерті не вка
зано]. Токсичний пронос,
виснаження.
Розова Лідія Олександ
рівна, 10 років, дитина.
22.05.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Розсильний Михайло
Іванович, 38 років, в’язень.
28.03.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
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вої діяльності.
Романенко Василь Ар
сентійович, 55 років, в’язень.
11.03.1933 р. Різке виснажен
ня.
Романенко Василь Вла
сович, 65 років, пенсіонер.
31.03.1933 р. Хвороба нирок
та серця.
Романов Генадій Мико
лайович, 7 років, дитина.
04.03.1932 р. Від приступа
спазмів.
Романов Семен Лаврен
тійович, 30 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.01.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Романова Світлана Ми
колаївна, 10 місяців, дитина.
05.09.1933 рік. Кишечна інток
сикація.
Ромащенко Іван Тимо
фійович, 16 років, утрима
нець. 24.01.1932 р. Від тубер
кульз легенів.
Роменська Олександра
Іванівна, 42 роки, утриманка.
18.09.1933 р. Від водянки.
Роменська Варвара Гри
горівна, 66 років, утриманка.
18.02.1932 р. Парліч.
Ропошкевич Лаура Лео
ніївна, 11 років, дитина.
07.09.1933 р. Від гострого
шлункового катара.
Розкошний Василь Ми
наєвич, 63 років, в’язень.
11.03.1932 р. Токсичний про
нос міокордит.
Ростовський Микола Ва
сильович, 8 місяців, дитина.
[дату смерті не вказано]. Отік
легенів.
Рошенко Петро Кондра
тович, вік [не вказано], П.Т.У.,
11.04.1933 р. Виснаження.
Руба Іван Миколайо
вич, 79 років, утриманець.
06.08.1933 р. Розлад серцевої
діяльності.
Рубан Петро Олександ
рович, 67 років, чобітник.
17.08.1933 р. Параліч серця.
Рубан Федір Олександ
рович, 60 років, інвалід.
01.02.1933 р. Від запалення
легенів.

Рубель Володимир Гри
горович, 69 років, в’язень.
14.08.1932 р. Від загальної
кволості на грунті старості.
Рубикович Юсид Герше
вич, 63 років, сторож.
03.05.1933 р. Від кроволиву в
мозок.
Рубцова Параска Олек
сандрівна, 88 років, утриман
ка. 13.10.1932 р. Стареча
дряхлість.
Рудаков Віктор [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитиан. 15.11.1932 р.
Диспексія.
Рудаков Костянтин С., 35
років, [соціальний стан не
вказано]. 15.05.1933 р. Па
раліч серця.
Рудакова Зинаїда Мико
лаївна, 1,6 років, дитина.
27.03.1933 р. Менингит.
Руденко Настя Марківна,
65
років,
утриманка.
09.05.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Руденко Ганна Андріївна,
70
років,
утриманка.
01.11.1932 р. Параліч серця.
Руденко Василь Антоно
вич, 61 рік, в’зень. Кахексія
стареча, слабкість серцевої
діяльності.
Руденко Григорій Павло
вич, 55 років, [соціальний стан
не вказано]. 23.02.1933 р. Ка
хексія.
Руденко Зинаїда Микиті
вна, 1,3 роки, дитина.
20.10.1932 р. Дизентирія.
Руденко Леонід [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 09.06.1933 р. Від пнев
монії.
Руденко Федот Іванович,
49 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.11.1932 р. Зло
якісна пухлино мозоку.
Рудник Мотря Андріїв
на, 85 років, утриманка.
09.07.1932 р. Розлад серцевої
діяльності.
Рудник Григорій Василь
ович, 44 років, [соціальний
стан не вказано]. П.Т.У.

25.04.1933 р. Різке виснажен
ня.
Рудченко Семен Васи
льович, 6 років, дитина.
14.09.1932 р. Дефтерія.
Рукоса Андрій Кирило
вич, 23 роки, [соціальний стан
не вказано]. 28.04.1933 р.
Слабкість серцевої діяльності.
Загальне виснаження організ
му.
Рулева Катерина Яківна,
5 років, дитина. 26.08.1932 р.
Від запалення легенів.
Румянцев Костянтин Ан
дрійович, вік [не вказано], уп
равляючий. 22.11.1932 р. За
гинув в автомобільній катаст
рофі.
Русак Іван Степанович,
18 років, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Токсичний про
нос.
Рутченко Володимир
Гр и г о р о в и ч , 4 0 р о к і в ,
[соціальний стан не вказано].
09.07.1933 р. Виснаження.
Рушкова Варвара Яківна,
60 років, [соціальний стан не
вказано]. 12.10.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Рибалка Василь Івано
вич, 62 роки, в’язень.
17.03.1932 р. Порок серця.
Рибалка М. Ф., вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. [дату смерті не вказа
но]. Параліч серця.
Рибалка Яків Климентій
ович, 65 років, утриманець.
08.06.1933 р. Від серцевої
слабкості.
Риковський Євген [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 24.07.1932 р.
Гостра диспенсія.
Рильцев Михайло Яко
вич, 58 років, [соціальний стан
не вказано]. 03.08.1933 р. Ди
зентирія.
Рябов Віктор Гераси
мович, 6 років, дитина.
14.05.1933 р. Нефрид.
Рябоконь Дмитро Савел
ійович, 66 років, пенсіонер.
21.05.1933 р. Порок серця.
Рябоконь Наталля [по
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батькові не вказано], 55
років, інвалід. 21.07.1933 р.
Язвений коліт.
Рябченко Василь Фе
дорович, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вка
зано]. Виснажливий пронос
слабкість серцевої діяль
ності.
Рябченко Филимон
Степанович, 55 років, ко
нюх. 24.08.1939 р. Гнойний
перетоніт.
Рязанцева Пелагея
Кузьмівна, 84 роки, утри
манка. 18.02.1933 р. Параліч
серця.
Рясний Никифор [по
батькові не вказано], 47
років, [соціальний стан не
вказано]. 13.04.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Саванович Мотря Іва
нівна, 67 років, утриманка.
13.09.1933 р. Гострий катар
кишечника.
Савенко Єфим Абрамо
вич, 50 років. сторож.
14.06.1933 р. Нефрит міо
кордит.
Савенко Степан Васль
ович, 78 років, утриманець.
14.12.1932 р. Міокардит.
Савин Іван Якович, 31
рік, завідуючий банею.
13.05.1932 р. Туберкульоз
легенів.
Савицов [ім’я та по
батькові не вказано], 2
місяці, [соціальний стан не
вказано]. 07.03.1933 р. Не
доношений.
Савченко Толя Олексій
ович, 3 місяці, дитина.
17.07.1932 р. Інтоксикація.
Садовський Григорій
Маркович, 22 роки, П.Т.У.,
Від туберкульозу легенів.
Саєнко Авдотія Окимів
на, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.05.1933 р.
Старечий маразм.
Сазанов Жорж Кар
п о в и ч , 1 рік, дитина.
27.05.1932 р. Вроджена
слабкість інтоксикація.
Сакмянов Петро Павло
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вич, 64 роки, [соціальний
стан не вказано]. 22.05.1932 р.
Міокардит розлад компен
сацій.
Саламаха Артем Дмит
рович, 57 років, робітник.
30.04.1933 р. Від рани вголову.
Салашкин Артем Д., 57
років, [соціальний стан не
вказано]. 30.04.1933 р. Рана
трохеї.
Салений Трохим Опа
насович, 50 років, в’язень.
Гостра слабкість серцевої
діяльності.
Сало Іван Іванович, 40
років, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Де
компенсований міокардит.
Сальноков Федір [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Інтоксикація.
Сальнокова Зинаїда [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
16.06.1932 р. Вроджена
слабкість.
Самарова Н.Ф., 18
років, [соціальний стан не
вказано]. 10.09.1933 р. Без
білковий отік.
Самородов Михайло
Антонович, 45 років, в’я
зень. 11.03.1933 р. Виснаж
ливий пронос.
Самосвеєва Олександ
ра Федорівна, 17 років, уче
ниця. 06.05.1933 р. Саркома
легенів.
Самченко Валентина
Павлівна, 2,2 роки, дитиан.
21.10.1932 р. Коместр з
інтоксикацією.
Саніна Клавдія Іванівна,
22
роки,
утриманка.
18.08.1932 р. Різке мало
кровіє та розмоденіє кості
лівого стегна.
Саньков Олексій Андр
ійович, 54 роки, офіціант,
18.05.1933 р. Від запалення
легенів.
Санькова Олена Васи
лівна, 55 років, утриманка.
09.04.1933 р. . Діагноз: [не
вказано].

Сапожніков Ілля Григо
рович, 1,2 роки, дитина.
19.11.1932 р. Після кроваво
го коліту.
Сапронова Параска
Марківна, 70 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 17.11.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Сахан Єгор [по батькові
не вказано], 65 років, [соц
іальний стан не вказано].
22.03.1932 р. Міокордит,
розлад компен., нефрит.
Саханенко Іван Григо
рович, 43 роки, авто ме
ханік. 22.05.1932 р. Від ту
беркульозу легенів.
Сахно Тит Консунович,
73 роки, чобітник. 18.05.1932 р.
Від старечої дряхлості.
Саховой Семен [по
батькові не вказано], 23
роки, [соціальний стан не
вказано]. 07.06.1933 р. Де
компенсований міокардит.
Сацкневич Василь Ва
сильович, 1місяць, дитина.
19.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Саша Глуха Нема., 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 13.04.1933 р. Міо
кардит.
Свайтов Семен Василь
ович, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 25.05.1933 р.
Загальне виснаження.
Свердлова Берта Шу
милівна, 52 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
10.07.1933 р. Загальний
спад, ексудативний плеврит.
Светличний Василь
Євлампейович, вік [не вка
зано], в’язень. [дату смерті
не вказано]. Параліч серця.
Светной Наум Семено
вич, вік [не вказано], в’я
зень. 11.02.1932 р. Міокор
дит декомпенс. Залальне
виснаження.
Свинаренко Андрій Са
мойлович, 21 рік, [соціаль
ний стан не вказано].
12.06.1932 р. Від туберкуль
озу.
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Свиридов Петро [по
батькові не вказано], 28
років, в’язень. 03.05.1932 р.
Токсичний пронос.
Свиридова Ганна Іванів
на, 70 років, утриманка.
01.12.1933 р. Розлад серцевої
діяльності.
Свистинський
Устин
Вікентійович, вік [не вказа
но], в’зень. 24.07.1932 р. Ен
терит.
Свищьов Юхим Єфремо
вич, 63 роки, візник.
28.12.1932 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Свищьов Григорій Васи
льович, 36 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.04.1933 р.
Параліч серця внаслідок от
руєнна алкоголем.
Свистунов Володимир
Георгійович, вік [не вказано],
інвалід. 19.02.1932 р. Від ту
беркульозу.
Севостьянов Василь
Юхимович, 55 років, [соц
іальний стан не вказано].
22.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Севостьянов Іван Васи
льович, 56 років, в’язень.
01.04.1933 р. Гостра слабкість
серця.
Сезоненко Андиана Сте
панівна, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. 15.04.1933 р.
Розлад серцевої діяльності.
Секлятин Вік [по батькові
не вказано], 86 років, утри
манець. 27.07.1933 р. Опік 2
степені.
Секретарев Іван Кирило
вич, 86 років, кладовщик.
19.12.1932 р. Порок серця.
Селинова Віра Васи
л і в н а , 6 місяців, дитиан.
04.05.1933 р. Пневмонія.
Семенець Катерина Пав
лівна, 6 років, дитиан.
31.08.1932 р. Коліз.
Семенов Нефедор Ми
хайлович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
02.12.1932 Р. Дефтор. нефор.
Міокарду декомпенсований.
Семенов Серафим Пар

хамович, 55 років, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Гос
трий пронос.
Семенов Сергій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 11.10.1932 р.
Диспенсія.
Семенов Сергій Мико
лайович, 18 років, [соціаль
ний стан не вказано].
09.08.1933 р. Коліт.
Семенов Яків Матвійо
вич, 56 років, кам’янщик.
20.04.1933 р. Порок серця.
Семикін Іван Іванович, вік
[не
вказано],
в’язень.
02.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Семирягин Іван Юхимо
вич, 50 років, в’язень. Деком
пенсований порок серця.
Семкина Олександра [по
батькові не вказано], 1 рік,
дитина. 06.02.1933 р. Коліт.
Сенков Кирило [по бать
кові не вказано], 60 років,
[соціальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Туберкульозний
коліт.
Санько Антон Тасхоно
вич, вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Па
раліч серця.
Сербина Катерина Гнаті
вна, 63 роки, утриманка.
16.02.1933 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Сергіїв Василь Антоно
в и ч , 19 років, в’зень.
18.06.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Сергіїва Ольга [по бать
кові не вказано], 9 місіців.
[соціальний стан не вказано].
27.03.1933 р. Від пневмонії.
Сергієнко Євгенія А., 17
років, [соціальний стан не вка
зано]. 04.05.1933 р. Висна
ження.
Сергієнко Олена Семенів
на, 55 років, утриманка.
04.09.1932 р. Від запалення
мозоку.
Сергієнко Федір Сергійо
вич, 68 років, селянин. Міо
кардит розлад компенсацій.
Сердюк Євгенія Єфранів

на, 7 років, дитина. 26.08.1933 р.
Дифтерит.
Сердюченко Олнксандра
Михайлівна, 5 місяців, дити
на. 25.09.1932 р. Інтоксикація.
Сердюченко Ганна Григо
рівна, 66 років, утриманка.
14.06.1933 р. Слабкість серця.
Сердюченко
Павло
Олексійович, 60 років,
інвалід. 02.03.1933 р. Порок
серця.
Серебряникова Гіта Аб
рамівна, 86 років, утриманка.
27.07.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Середа Степан [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 11.06.1933 р. Диспен
сияція.
Середа Федір Кондрато
вич, 62 роки, помічник бухгал
тера. 08.01.1933 р. Від пара
ліча серцевої діяльності внас
лідок отруєння.
Середа Яків Максимо
вич, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. 21.06.1933 р.
Серцева слабкість.
Сережкин Яків Потапо
вич, 65 років, [соціальний стан
не вказано]. 09.01.1933 р. Рак
шлунка.
Серженко Петро Тарфі
нов., 42 роки, в’язень.
24.04.1933 р. Ентерокосит, го
стра слабкість серцевої діяль
ності.
Серикова Марфа [по
батькові не вказано], 9 років.
[соціальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано].
Флегмоє правого стегна.
Серих Максим [по бать
кові не вказано], 32 роки.
в’язень. [дату смерті не вказа
но]. Від туберкульозу легенів.
Серобаба Євген Олек
сандрович, вік [не вказано],
дитина. 11.04.1933 р. Недоно
шений.
Серобаба Олег Олексан
дрович, вік 7 місяців, дитина.
12.11.1933 р. Менингит.
Серов Владлен [по бать
кові не вказано], вік [не вка
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зано], дитина. 1.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Сероконєва Н.Я., 55
років, в’язень. 08.04.1933 р.
Наростаюча слабкість сер
цевої діяльності.
Серпенко Федір Сер
гійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Міокардит, розлад з компен
сацією.
Серяк Ірина Михай
л і в н а , 79 років, дитина.
23.08.1933 р. Старечий ма
разм.
Сивков Олексій Васи
льович, 53 роки, 05.05.1933 р.
Гостра слабкість.
Сивконь Федір Макси
мович, 41 рік, в’зень.
26.05.1932 р. Від сипного
тифу.
Сигайлов Василь Васи
льович, вік [не вказано],
22.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Сигда Федір Семено
вич, 14 років, [соціальний
стан не вказано]. 19.07.1932 р.
Нефрит.
Сидельников Карпо Ко
стянтинович, 46 років, тес
ляр. 16.08.1933 р. Деком
пенсований порок серця,
коліт.
Сидельникова Мотря
Трофимівна, 75 років, пен
сіонерка. 27.10.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Сиднєва Алеча Вікторі
вна, 1,2 роки, дитина.
18.10.1933 р. Коліз.
Сидодина Євдокія [по
батькові не вказано], 68
років, утриманка. 21.04.1933 р.
Недофріт.
Сидоренко Моїсей [по
батькові не вказано], 21
рік, [соціальний стан не вка
зано]. 29.04.1933 р. Без
білковий отік.
Сидоренко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 31.08.1932 р.
Спад серцевої діяльності.
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Сидоренко Гргорій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 02.06.1933 р.
Вроджена слабкість.
Сидоренко Дарина Гри
горівна, 36 років, [соціаль
ний стан не вказано].
27.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Сидоренко Євгенія Ге
расимівна, 80 років, утри
манка. 18.03.1933 р. Розлад
серцевої діяльності.
Сидоренко Марія Пав
лівна, 17 років, робітниця.
11.05.1933 р. Від загального
виснаження.
Сидоренко Моїсей Пав
лович, 19 років, робітник.
29.04.1933 р. Виснаження.
Сидоренко Надія Пав
лівна, 17 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. От
руєнна окисом вуглецю.
Сидоренк Федосія Гри
горівна, 75 років, утриман
ка. 11.02.1933 р. Декомпен
сований порок серця.
Сидоренко Марія [по
батькові не вказано], 17
років, [соціальний стан не
вказано]. 11.05.1933 р. Вис
наження організму.
Сидоренко Дорофій
Євжевич, 61 рік, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Від
запалення нирок.
Сидорін Григорій Івано
вич, 37 років, відбірник.
25.11.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Сидоров Максим По
ликарпович, 54 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 18.07.1933 р. Безбілко
вий отік.
Сизов Данило Омеля
нович, 38 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.04.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Сизов’эв Єфрат Ар., 21
рік, [соціальний стан не вка
зано]. 02.05.1933 р. Міокор
дит.
Сизонов Василь Семе
нович, вік [не вказано], в’я

зень. [дату смерті не вказа
но]. Декомпенсація серця.
Сикиренко Миколай
Григорович, 61 років, в’я
зень. [дату смерті не вказа
но]. Токсичний пронос, міо
кардит.
Силирський Костянтин
Олексійович, 56 років, юве
лир. 13.04.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
[Прізвище не вказано]
Сима Федотівна, 3 місяці,
[соціальний стан не вказа
но]. 02.08.1933 р. Виснажен
ня.
Симиненко [ім’я та по
батькові не вказано], 45
років, [соціальний стан не
вказано]. 02.04.1933 р. За
гальне виснаження.
Синелькина Арина Мит
рофанівна, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 19.04.1933 р. Дистрофі
чний пронос.
Синица Дмитро [по
батькові не вказано], 68
років, в’зень. 17.03.1933 р.
Порок серця.
Синицький Василь Єго
рович, 67 років, утриманець.
[дату смерті не вказано].
Язва шлунка.
Синякова Лара [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 17.07.1933 р.
Диспенсія.
Синякова Оксана [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 01.09.1933 р.
Вроджена слабкість.
Сирик Іван Якович, 52
роки, в’язень. [дату смерті не
вказано]. Токсичний пронос,
міокардит.
Сисоєв [ім’я та по бать
кові не вказано], 16 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 21.06.1933 р. Коліт.
Сисоєва Катерина Ва
силівна, 19 років, робітниця.
[дату смерті не вказано].
Г.В.С. легенів.
Ситин Володимир Гав

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
рилович, 38 років, [соціаль
ний стан не вказано].
20.07.1933 р. Виснаження
організму.
Ситник [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 11.07.1933 р. Недо
ношений.
Ситнік Ніна [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
дитина. 18.04.1932 р. Інтокси
кація.
Ситхін Сара Михайлівна,
90 років, пенсіонер. [дату
смерті не вказано]. Плевріт.
Сифронов Микола Фе
дорович, 52 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
12.10.1933 р. декомпенсова
ний порок серця.
Сич Захар Лавренійович,
60 років, в’зень. 26.03.1933 р.
Артеріальнй склероз.
Сичьов Микола Гаврило
вич, 60 років, селянин.
19.04.1933 р. Від поступово
наростаючої слабкості серця.
Сичьова Аграпина Петр
івна, 39 років, утриманка.
29.03.1933 р. Грип.
Сивоконь Павло Дмитро
вич, вік [не вказано], в’язень.
02.02.1932 р. Міокордит.
Скарга Митрофан Яко
вич, 56 років, [соціальний стан
не вказано]. 05.04.1933 р.
Різке виснаження організму
слабкість серцевої діяльності.
Скворцов Яків Федоро
вич, 26 років, [соціальний стан
не вказано]. 30.04.1932 р. Про
нос.
Скворцова Валентина
[по батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний стан
не вказано]. 09.09.1933 р.
Пневмонія.
Скиба Іра Вячеславівна,
10 місяців, дитиан. 20.08.1933 р.
Від пневмонії післі коклюшу.
Скиданенко Григрій Тро
химович, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вказа
но]. Від токсичного проносу.
Скляр Іван Сергійович, 6
років, [соціальний стан не вка

зано]. 14.09.1933 р. Коліз.
Скляренко Володимир
Іванович, 8 років, дитина.
04.08.1933 р. Токсична маля
рія.
Скляренко Марія Андри
янівна, 60 років, пенсіонерка.
16.03.1933 р. Єнтеро коліт.
Скляренко Марфа Петрі
вна, 88 років, пенсіонерка.
14.10.1932
р.
Стареча
дряхлість.
Скляров Василь [по бать
кові не вказано], 6 років,
[соціальний стан не вказано].
27.08.1933 р. Кор, кахектич.
пронос.
Скляров Григорій Олек.,
37 років, [соціальний стан не
вказано]. 19.06.1933 р. Сип
ний тиф.
Скляров Ііван Костянти
нович, 54 роки, [соціальний
стан не вказано]. 12.03.1933 р.
Порок серця.
Скляров Іван Степано
вич, вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Ток
сичний пронос.
Скяров Кіндрат Єгоро
вич, 65 років, П.Т.У. 16.05.1933 р.
Стареча дряхлість.
Скляров Михайло Мар
кович, 63 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснажен
ня спад ил міокардит декомп
нсований.
Скляров Савелій Василь
ович, вік [не вказано], в’язень.
23.03.1932 р. Декомпенсова
ний міокордит виснаження.
Склярова Марія Євдоки
мівна, 18 років, робітниця.
05.06.1932 р. Отруєнна.
Скобед Кариан Михайло
вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
28.02.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Скобелькин Яків Олек
с і й о в и ч , 40 років, П.Т.У.
20.05.1933 р. Виснажливий
пронос.
Скобичевський Володи
мир Васильович, 60 років,
інвалід. 14.03.1933 р. Від при
ступа астми.

Скоблякова Олександра
Марківна, 1,4 роки, диитина.
26.08.1933 р. Від кишечного
отруєння.
Скомякова Лідія Григор
івна, 6 років, дитина. Від ту
беркульозу легенів.
Скорик Авакум [по бать
кові не вказано], 80 років,
в’язень. 18.07.1932 р. Епилеп
сія.
Скорик Іван Якович, 57
років, в’язень. [дату смерті не
вказано]. Виснаження, міо
кардит декомпенсований.
Скориков Омелян Трохи
мович, 64 років, робітник со
безу. 15.07.1933 р. Від деком
песованого порока серця.
Скорикова Клавдія Гри
горівна, 2,3 роки, дитина.
14.10.1932 р. Злокачествен
ное ноовообразование.
Скороход Семен Макси
мович, вік [не вказано], в’я
зень. 02.03.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Скрипник Павло Семено
вич, 1 рік, дитина. 23.07.1933 р.
Інтоксикація.
Скрипник Семен Ники
форович, 58 років, кро
вельщик. 22.05.1933 р. Апоп
лексія.
Скрипник Семен Ники
форович, 58 років, кро
вельщик. 22.05.1933 р. Апоп
лексія.
Скрипник Стефанида
Мартиянівна, 20 років, утри
манка. 02.09.1933 р. Від ту
беркульозу, пораз. хребта.
Скрипниченко [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 10.08.1933 р. Висна
ження.
Скрипниченко Василь
Іванович, 45 років, розсиль
ний. 21.02.1933 р. Язва шлун
ка.
Скрипниченко Володи
мир Васильович, 1,6 років,
дитина. [дату смерті не вказа
но]. Діагноз: [не вказано].
Скрипніченко Іван Пат
рович, вік [не вказано], сто
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рож. 23.09.1932 р. Кровови
лив в мозок рідин в наслідок
удару.
Скрипниченко Митро
фан Федорович, 35 років,
каменяр. [дату смерті не вка
зано]. Вбитий.
Скрипниченко Микола
Васильович, 6 років, дити
на. 09.04.1933 р. Нефрит.
Скрипниченко Петро
Григорович, вік [не вказа
но], сторож. 27.03.1933 р.
Загальна слабкість.
Скрипник Василь Гав
рилович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. [дату смерті не вказано].
Від туберкульозу легень.
Скробова Олексій Оме
лянович, 46 років, [соціаль
ний стан не вказано].
03.05.1933 р. Виснаження.
Скубко Григорій Івано
вич, 36 років, співробітник
ГПУ, 02.01.1932 р. Саркома
тіла та шиї.
Скулин Нестір Григоро
вич, вік [не вказано], черво
ноармієць. 20.05.1932 р. Від
зараження ініекціон. захво
рювань.
Слабоусов Ахтим Анд
рійович, 75 років, в’язень.
09.09.1932 р. Міокорзіт.
Слав’янський [ім’я та
по батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Диспенсія.
Слав’янська Єва [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 02.07.1933 р.
Вроджена слабкість.
Слав’янська Лідія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 09.06.1932 р.
Вроджена слабкість.
Слав’янська Світлана
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 30.08.1932 р.
Пневмонія.
Слав’янський Вячеслав
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], дитина.
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08.06.1932 р. Від запалення
легенів.
Слав’янов Федір Івано
вич, 61 рік, в’зень. [дату
смерті не вказано]. Висна
ження.
Слепец
Митрофан
Дмитрович, 50 років, в’я
зень. 01.03.1932 р. Газова
флегіона міокордит.
Слеполецька Інна Сер
гіївна, 41 рік, чобіиник.
21.11.1932 р. Колиза.
Сслепченко Наталля
Кузьмівна, 65 років, утри
манка. 21.05.1932 р. Від
пневмонії.
Слесарев Павло Олек
сандрович, 5 місяців, дити
на. 25.10.1933 р. Нефрит.
Слишенко Катерина
Семенівна, 11 років, дити
на, статист. 08.11.1932 р. Від
отруєння кислотою.
Сложенщин Дмитро
Григорович, 28 років, [соц
іальний стан не вказано].
01.08.1933 р. Кахектичний
пронос.
Сломинська Хая Нонів
на, 65 років, інвалід.
25.11.1932 р. Запалення ле
генів та нирок.
Слурницький Іван Ларі
онович, 22 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
11.05.1933 р. Слабка серце
ва діяльність.
Слюсаренко Дарина
Григорівна, 76 років, утри
манка 07.07.1933 р. Крова
вий пронос.
Смазна Олександра
Миколаївна, 35 років, утри
манка. 17.03.1933 р. Від ту
беркульозу легенів.
Смайлюк А.С., вік [не
вказано], в’язень. [дату
смерті не вказано]. Міокар
дит.
Смаредин Федір Тимо
фійович, 42 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
28.03.1933 р. Спад серцевої
діяльностиі.
Смертельний Іван [по
батькові не вказано], вік

[не вказано], дитина.
19.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Смирнов Матвій Спири
донович, 50 років, вік [не
вказано], [соціальний стан
не вказано]. 14.04.1933 р.
Різке виснаження.
Смирнова Зюлся [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина. 20.05.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Смирнова Уляна Василів
на, 99 років, утриманка.
23.04.1933 р. Параліч серця.
Смоленська Надія Миї
сеївна, 62 роки, пенсіонер
ка. 09.05.1932 р. Рак шлунка.
Смоленський Григорій
Ілліч, 53 роки, бухгалтер.
[дату смерті не вказано].
Уремія.
Смолін Сергій Йосипо
вич, 25 років, в’зень. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лення легенів.
Снегирьова Лукерія Ко
стянтинівна, 70 років, утри
манка. 10.10.1932 р. Старе
ча дряхлість.
Снегирьова Марія Кос
тянтинівна, 63 роки, утри
манка. 08.01.1932 р. Міокар
дит.
Снисар Федір Свиридо
нович, 34 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Гемороический колит деком
пенсация сердечной дея
тельности.
Сниткіна Тетяна [по
батькові не вказано], 33
роки, утриманка. 27.01.1932 р.
Фиксований загиб уразу.
Сновак Денис Іванович,
53 роки, [соціальний стан не
вказано]. 18.01.1933 р. На
ростаюча слабкість серцевої
діяльності.
Собакін Леонтій Лукіч,
78
років,
селянин.
04.05.1933 р. Черевний тиф.
Соболев Олексій Ми
хайлович, 43 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
13.02.1933 р. Міокардит.
Соболев Єрмолай Ва
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сильович, 20 років, [соціаль
ний стан не вказано].
29.04.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Соболев Гнат Тимофійо
вич, 48 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Безбілковий отік.
Соболев Семен Олексій
ович, 67 років, утриманеь.
14.03.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Соболь Володимир Пи
липович, 31 рік, в’язень.
02.04.1933 р. Слабкість сер
цевої діяльності.
Сокирка Василь Павло
вич, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Виснаження.
Сокол Ревека Григорів
на, 64 роки, [соціальний стан
не вказано]. 03.04.1933 р.
Коліт.
Соколенко Яків Микито
вич, 19 років, в’язень.
24.06.1932 р. Т.В.С. виснажен
ня.
Соколов Денис Костян
тинович, 30 років, [соціаль
ний стан не вказано].
04.08.1933 р. Міокрдит.
Соколовська Агія Павлів
на, 65 років, утриманка.
27.03.1933 р. Отік легенів.
Сократ Тимофій [по
батькові не вказано], 38
років, [соціальний стан не вка
зано]. 20.04.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Солдатченко Василь
Миїсейович, 40 років, [соц
іальний стан не вказано].
04.05.1933 р. Різке виснажен
ня.
Солов’ев Леонід Мико
лайович, 1 рік, дитина.
13.06.1933 р. Коліт.
Солов’ев Олексій Ілліч,
14 дні, дитина. 17.11.1932 р.
Кровавий пронос.
Солов’ев Федір Кондра
тович, 24 роки, [соціальний
стан не вказано]. 12.05.1933 р.
Від сипного тифу.
Солов’ева Віра Кузьмів
на, 12 місяці, дитина.

03.09.1932 р. ХВС міка.
Солодкий Олексій Воло
димирович, 18 років, в лікарні
ПТУ. 27.03.1933 р. ГВС легенів
гостра слабкість серцевої
діяльності.
Солодкий Олексій Івано
вич, 23 роки, [соціальний стан
не вказано]. 10.01.1932 р. Де
компенсований міокардит.
Солодовніков Олексій
Арсентійович, 72 роки, в’я
зень. 05.05.1932 р. Виснажли
вий пронос.
Солонін Федора Єлисеії
вна, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Параліч
серця.
Солос Володимир Пет
рович, 3 неділі, дитина.
11.12.1933
р.
Життєва
слабкість.
Соновцев Олексій Олек
сандрович, 2 роки, дитина.
17.10.1932 р. Дифтерія.
Сонсчкарев Гнат Омеля
нович, 84 роки, утриманець.
15.12.1933 р. Старечий ма
разм.
Сопка Клавдія Іванівна, 6
місяців, дитина. 13.01.1933 р.
Параліч серця.
Сопрунова Груня Омеля
нівна, вік [не вказано], підсоб
ниця. 26.01.1933 р. Вчаділа.
Сорокін Тихін Никифоро
вич,
61
рік,
в’язень.
12.06.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Соркіна Фира Замионів
на, 14 місяців, дитина.
23.07.1932 р. Інтоксикація.
Сорока Володимир Пав
лович, 1 місяців, дитина.
28.03.1933
р.
Серцева
слабкість.
Сорока Федір Агафиє
вич, 17 років, дитина. [дату
смерті не вказано]. Порок сер
ця.
Сорокін Іван Семенович,
27 років, в’язень. 16.01.1933 р.
Різке виснаження серцевої
діяльності.
Соропчан Михайло [по
батькові не вказано], 22

років, [соціальний стан не вка
зано]. 18.04.1933 р. Міокар
дит.
Сорочикец Сильвестр
Антоновій, вік [не вказано],
в’язень. [дату смерті не вказа
но]. Парліч серця.
Сосик Арсентій Григоро
вич, 80 років, утриманець.
23.11.1932 р. Параліч серця.
Сосоєв Іван Олексійо
вич, 32 роки, [соціальний стан
не вказано]. 08.06.1933 р. Від
туберкульозу легенів слабкість
серцевої діяльності.
Сотніков Ілларіон Олек
сійович, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 14.04.1933 р.
Загальне виснаження.
Софель Ася [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
24.01.1932 р. Вроджена
слібкість.
Сочнєв Харитона Марків
на,
46
років,
в’зень.
21.05.1932 р. Сипний тиф.
Сливаков Петро [по
батькові не вказано], 5
місяців, дитина. 19.05.1932 р.
Флегном голови.
Співакова Настя [по
батькові не вказано], 11
місяців, дитина. 05.02.1932 р.
Пневмонія.
Спортая Федосія Сергії
вна, 87 років, утриманка.
22.11.1933 р. Порок серця.
Срібний Максим Федос
ійович, 42 роки, в’язень.
11.06.1932 р. Ентерит.
Селиверсчьов Антон [по
батькові не вказано], 13
місяців, дитина. 26.05.1933 р.
Менингит.
Ставицький Іван Кузь
мич, 28 років, в’язень.
22.02.1933 р. Різке виснажен
ня зі спадом серцевої діяль
ності.
Стариков Валентин Ва
сильович, 1,1 рік, дитина.
01.06.1932 р. Кор з калитом та
пневмонія.
Старко Іван Нестерович,
69 років, мельник. 19.08.1933 р.
Виснаження та туберкульоз
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надгортанника.
Стародубенко Мотря
Євстафович, 85 років, утри
манка.
19.06.1933
р.
Старість.
Старобуюцев Людмила
Григорівна, 34 роки, в’я
зень. 30.06.1932 р. Від ту
беркульозу легенів та енте
рит.
Старожилов Володи
мир Вікторович, 3 роки, ди
тина. 11.08.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Староконь Сергій Саф
ронович, 44 роки, в’язень.
24.03.1933 р. Різке висна
ження.
Старостина Тетяна [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 07.03.1933 р.
Грип.
Старостян Тамара [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 27.06.1933 р.
Диспенсія.
Старун Марко Петро
вич, 72 роки, в’язень.
09.05.1932 р. Порок серця.
Старченко Федір Івано
вич, 41 рік, [соціальний стан
не вказано]. 01.06.1932 р.
Від сипного тифу.
Сташкова Єлизавета
Миколаївна, 25 років, [соц
іальний стан не вказано].
08.06.1933 р. Дизентирія.
Стеблин Калинський
Борис Євгенович, 61 рік,
ю р и с т  к о н с у л ь т а н т.
12.06.1932 р. Розпад важли
вих органів черевн. пол.
Стегайло Ірина Ларио
нівна, 22 роки, селянка.
09.02.1932 р. Гостра жовта
микофія печінки.
Стеженко Устинія Ми
китівна, 50 років, утриман
ка. 11.02.1932 р. Фиброма
урезу (операція).
Степаненко Олексій
Васильович, 50 років,
скляр. 25.04.1933 р. Деком
пенсація серцевої діяль
ності.

178

Степаненко Кузьма Па
насович, 20 років, в’язень.
Від туберкульозу легенів.
Степаненко Неонила
Петрівна, 61 рік, утриманка.
24.08.1932 р. Від запалення
нирок.
Степаненко Петро Пав
лович, 46 років, в’язень.
08.01.1933 р. Знепритом
нення.
Стапаненко Степанида
Тимофіївна, 56 років, сто
ляр. 02.03.1933 р. Порок
серця.
Степанов Григорій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 03.09.1933 р.
Пневмонія.
Степанов Матвій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 21.08.1933 р.
Токсична диспенсія.
Степанов Петро Фили
пович, 58 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.04.1933 р.
Міокардит.
Сстапанов Трохим Мак
симович, 50 років, [соціаль
ний стан не вказано].
05.06.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Степецький Євдоким
Олексійович, 70 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 02.04.1933 р. Хволоба
серця.
Степной Сергій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 04.01.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Стрельцов Анатолій [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 14.03.1933 р.
Грип.
Стефанова Алла Іванів
на, 4 роки, дитна. 24.09.1933 р.
Запалення мозков. оболон
ки.
Стаценко Михайло Ани
симович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. 28.02.1933 р.
Від водянки мозоку.

Стеценко Оксана Євдо
кимівна, 1 рік, дитина.
14.06.1933 р. Дистрофія.
Стаценко Федір Петро
вич, 38 років, в’язень.
02.04.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Стецюра Віра Михайлі
вна, 1,1 рік, дитина.
19.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Стецюра Микола Ники
форович, 1,7 років, дитина.
14.08.1932 р. Комет
Столяревська Калетвія
Іванівна, 57 років, утриман
ка. 18.12.1932 р. Розлад сер
цевої діяльності.
Столяров Вячеслав [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
22.02.1933 р. Пневмонія.
Сторний Микита Петро
вич, 16 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.07.1933 р.
Безбілковий отік.
Стороженко Фаіна Сте
панівна, 2 дні, дитина.
08.09.1932 р. Інтоксикація.
Стоянов Дмитро Лаза
ревич, 67 років, буфетчик.
17.04.1933 р. Від сипного
тифу.
Стоянова Ліза [по бать
кові не вказано], 2 місяці,
дитина. 20.05.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Стребак Володимир
Єфримович, 4,6 років, дити
на. 15.07.1933 р. Кор, запа
лення легенів.
Стрегуловський Волод
мир Дмитрович, 6 місяців,
дитина. 02.08.1932 р. Комет
з їнтоксикацією.
Стрежтов Микола Се
менович, 53 роки, в’язень.
17.05.1932 р. Міокардит.
Стрелин Олексій Пав
лович, 23 роки, чемойдем
щик. 02.08.1932 р. Від тубер
кульзу легенів.
Стрижка Андрій Акимо
вич, 72 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.09.1933 р.
Коліт.
Стойкій Михайло Кон
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фотович, 60 років, [соціаль
ний стан не вказано].
11.02.1933 р. Різке виснажен
ня, серцева слабкість.
Стрюк Василь Абрамо
вич, 60 років, в’язень.
20.05.1932 р. Від сипного
тифу, туберкульозу легенів.
Ступникова Лідія Семе
нівна, 5 років, дитина.
27.01.1932 р. Лит.
Ступніной Валерій Семе
нович, вік [не вказано], утри
манець. 23.11.1932 р. Від
слабкості.
Стягайлова Орина [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не вка
зано]. Мертованароджена.
Сукачьов Федосій Єго
рович, 56 років, [соціальний
стан не вказано]. 04.09.1932 р.
Комет кахексія.
Сукстанський Яків Ізраі
левич, 73 роки, утриманець.
30.03.1933 р. Від паралічу.
Сулимін Григорій Федо
тович, вік [не вказано], в’
[дату смерті не вказано]. Па
раліч серця.
Сундуков Олександр Фе
дорович, 7 місяців, дитина.
10.10.1932 р. Від дизентирії.
Сурсаренко Іван Якович,
51 рік, робітник. 11.04.1933 р.
Крововилив в мозок.
Суси Петро Іванович, 54
роки, сторож. 13.09.1933 р.
Капросчаз.
Сусоєв Іван Гаврилович,
20 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.05.1932 р. Дист
рофічний пронос пастугація.
Сухенький Григорій Да
видович, 56 років, селянин.
28.08.1933 р. Параліч серця.
Сухиня Марія Акимівна,
19 років, [соціальний стан не
вказано]. 22.11.1932 р. Черев
ний тиф.
Суходієв Дем’ян Федо
рович, 21 рік, [соціальний
стан не вказано]. [дату смерті
не вказано]. Коліт.
Сухоставський Іван
Олексійович, вік [не вказа

но], [соціальний стан не вказа
но]. 26.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Счипачьов Андрій Заха
рович, 33 роки, завідуючий
О.Є.Т. 23.03.1932 р. Отік ле
гень септікопиемія.
Сикалов Кирило Василь
ович, 38 років, пенсіонер.
09.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Сипало Анастасія Іванів
на, 11 років, безпризорна.
23.08.1933 р. Ентерит та без
білковий отік.
Ситнік Свиридон Трохи
мович, 41 рік, [соціальний
стан не вказано]. 03.04.1933 р.
Різке виснаження.
Сич Анатолій [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
21.04.1933 р. Наростаюча
слабкість серцевої діяльності.
Табаченко Юрій Мико
лайович, 2 роки, дитина.
29.08.1933 р. Від слабкісті сер
цевої діяльності.
Тагубицький Андрій Пет
рович, 38 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.05.1933 р.
Міокардит.
Таламай Борис Марко
вич, 68 років, утриманець.
16.08.1933 р. Параліч серця.
Талдинова Євдокія Яків
на, 65 років, утриманка.
20.03.1933 р. Розлад серцевої
діяльності.
Тальцекирський Василь
Вікторович, 6 років, дитина.
05.03.1933 р. Занепад серце
вої діяльності.
Тамашевська Зинаїда
Брониславівна, 1,5 років, ди
тина. 20.05.1933 р. Кишечна
інтоксикація.
Таран Авдій Йосипович,
70 років, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Виснаження, міо
кордит декомпенсований.
Тараненко Григорій Сте
панович, 47 років. [соціаль
ний стан не вказано]. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Тараненко Ф. [по бать

кові не вказано], 24 роки,
[соціальний стан не вказано].
08.05.1933 р. Гостра слабкість.
Тарапуров Анктор Власо
вич, 45 років, візник. [дату
смерті не вказано]. Від тубер
кульозу легенів.
Тарасов Олександр Ми
колайович, 2,1 рік, дитина.
03.12.1933 р. Коревой колиз.
Таращец Ар Антипович,
40 років, в’язень. 24.03.1933 р.
Різке виснаження.
Таркай Кирило Іванович,
39 років, в’язень. [дату смерті
не вказано]. Від туберкульозу
легенів слабкість серцевої
діяльності.
Татарчук Петро Назаро
вич, 30 років, в’язень.
27.02.1933 р. Виснажливий
пронос при наростаючій слаб
кості.
Тачкина Анастасія Федо
рівна, 50 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.05.1933 р.
Загальне виснаження.
Тега Григрій Лукіч, 30
років, [соціальний стан не вка
зано]. 08.06.1933 р. Різке вис
наження декомпенсація сер
цевої діяльності.
Тележинський Вяткін
Ілліч, 80 років, пенсіонер.
23.11.1932
р.
Стареча
дряхлість
Телицін Віталій Павло
вич, 1,1 років, дитина.
06.08.1933 р. Кишечна інток
сикація.
Темирязєв Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 27.05.1933 р. Диопси
нос.
Темник Михайло Григо
рович, 10 місяців, дитна.
26.08.1932 р. Коліз з інтокси
кацією.
Темченко Сергій Кирило
вич, 66 років, в’язень.
03.05.1932 р. Параліч серця.
Тенхрев Андрій Андрійо
вич, 50 років, в’язень.
14.01.1933 р. Різке виснажен
ня.
Терещенко Анастасія
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Павлівна, 60 років, утри
манка. 17.09.1932 р. ГВС
міокорзіт.
Терещенко Іван Пота
пович, 20 років, в’зень.
14.02.1933 р. Від наростаю
чої слабкості загальне вис
наження.
Тержиненський Микита
Васильович, 58 років, [соц
іальний стан не вказано].
15.03.1933 р. Пезоріз.
Терковська Марія Гнат
івна, 28 ркоів, робітниця.
14.06.1933 р. Декомпенсо
ваний порок серця.
Тернишов Яків Васильо
вич, 31 рік, П.Т.У. 23.04.1933 р.
Наростаюча слабкість сеце
вої діяльності.
Терновський Кирило
Григорович, вік [не вказа
но], моторист. 22.05.1932 р.
Від утоплення.
Тесленко Іван Макси
мович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 04.05.1933 р. Язва голо
ви.
Тесленко Марія Іванів
на, 95 років, утриманка.
03.08.1933 р. Розлад серце
вої діяльності.
Тесленко Микола Пав
лович, 22 роки, [соціальний
стан не вказано]. 08.05.1933 р.
Від сипного тифу.
Тетерева Людмила [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 02.08.1933 р.
Грип.
Тимофіїв Віктор Гаври
лович, 35 років, секретар.
16.03.1932 р. Т.Б.Ц.
Тимофіїв Іван Іванович,
56 років, інвалід. 20.10.1932 р.
Рак сечового міхура.
Тимофіїв Федір [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 10.02.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Тимошевський Василь
Дем’янович, 36 років, П.Т.У.
15.04.1933
р.
Гостра
слабкість.
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Тимощенко Тимофій
Григорович, 21 рік, в’язень.
18.01.1933 р. Непритомний.
Тимхин Федір Андрійо
вич, 29 років, в’язень.
24.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Тимченко Лідія Олек
сандрівна, 22 роки, утри
манка. 26.07.1932 р. Від про
носу.
Тимченко Петро Степа
нович, 68 років, інвалід.
[дату смерті не вказано]. По
рок серця.
Тимченко Степан Івано
вич, 70 років, селянин.
05.07.1932 р. Порок серця.
Тирин Володимир [по
батькові не вказано], 2
неділі, дитина. 03.12.1933 р.
Вроджена слабкість.
Титоренко
Григорій
Максимович, 55 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 16.05.1933 р. Від сипно
го тифу.
Титченко Іван Павло
вич, 56 років, робітник.
03.05.1933 р. Від сипного
тифу.
Тихень Яків Петрович,
36 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.6.1933 р. Вис
нажливий пронос гостра
слабкість серцевої діяль
ності.
Тишаков Василь Івано
вич, 40 років, П.Т.У.
16.05.1933 р. Коліт.
Тишаков Филип Михай
лович, 39 років, в’язень.
13.03.1933 р. Виснажливий
пронос зі спадом серцевої
діяльності.
Тищенко Валентина
Петрівна, 2 роки, дитина.
14.11.1932 р. Післякоревий
коліз.
Тищенко Євдокія Семе
нівна, 70 років, утрмианка.
03.04.1933 р. Параліч серця.
Тищенко Гнат Олексійо
вич, 89 років, утрманецб.
30.05.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Тищинін Іван Леонійо

вич, 54 роки, в’язень.
14.03.1932 р. Токсичний про
нос.
Ткаленко Архип Костян
тинович, вік [не вказано], ут
риманець. [дату смерті не
вказано]. Параліч серця.
Ткач Олександр Архи
пович, 24 роки, в’язень.
27.02.1932 р. Гостре висна
ження.
Ткач Юрій Павлович, 3
рки, дитина. 25.08.1933 р.
Запалення легенів, токсич
ний коліт.
Ткаченко Андрій Ми
хайлович, 70 років, інвалід.
23.08.1932 р. Порок серця.
Ткаченко Антон Митро
фанович, 23 роки, П.Т.У.
25.04.1933 р. Гострий енте
рит.
Ткаченко Василиса Ва
силівна, 27 років, утриман
ка. 12.06.1932 р. Склероз
серця.
Ткаченко Василь Трохи
мович, 50 років, [соціальний
стан не вказано]. 01.06.1933 р.
Декомпенсований міокор
дит.
Ткаченко Віталій Івано
вич, 1,4 роки, дитина.
03.08.1933 р. Дизентирія.
Ткаченко Володимир
Іванович, 3 місяці, дитиан.
23.09.1933 р. Дистрофія.
Ткаченко Данило Дем’
янович, вік [не вказано], в’я
зень. 04.02.1932 р. Токсич
ний енопоріт.
Ткаченко Іван Олексійо
вич, 35 років, робітник.
27.05.1933 р. Міокард.
Ткаченко Костянтин Та
расович, 23 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
09.09.1933 р. Безбілковий
отік.
Ткаченко Кор. Тимофій
ович, 61 рік, в’язень.
14.04.1933 р. Слабка серце
ва діяльність.
Ткаченко Марія Петрів
на, 72 роки, утриманка.
13.03.1933 р. Склероз серця.
Ткаченко Марія Ісаків
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на, 15 років, дитина.
19.11.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Ткачьова Василиса Іва
нівна, 60 років, утриманка.
13.03.1933 р. Порок серця.
Токарев Василь Макси
мович, 63 роки, інвалід.
19.03.1933 р. Правостороннє
запалення легень.
Токарев Кузьма [по бать
кові не вказано], 57 років, ро
бітник. [дату смерті не вказа
но]. Загноєння легенів.
Токарева Оксана Іванів
на, 70 років, безпритульна.
18.04.1933 р. Міокардит.
Токаршин Ілля Григович,
55 років, в’язень. 23.02.1933 р.
Міокардит.
Толкачьов Аркадій Йоси
пович, 61 рік, [соціальний
стан не вказано]. 04.03.1933 р.
Менингит гнойний.
Толстоганов Іван Трохи
мович, 70 років, сторож.
17.10.1932
р.
Стареча
дряхлість.
Толтогієва Неля [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. [дату смерті не
вказано]. Грипозна інтоксика
ція.
Топовенко Захар Антоно
вич, 63 роки, в’язень.
08.02.1933 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Топчієв Леонід [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 17.08.1932 р.
Пневмонія.
Торчук Єлизар Михайло
вич, 35 років, в’язень.
03.03.1933 р. Виснажливий
пронос зі спадом харчування.
Точкина Варвара Кири
лівна, 80 років, інвалід.
04.03.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Травинина Серафима Ге
оргіївна, 23 роки, технік.
21.08.1933 р. Тропична маля
рія після пологів.
Требунев Петро Степа
нович, вік [не вказано], ПТУ.
13.05.1933 р. Слабка серцева
діяльність.

Трегубенко Домна Петр
івна, 82 роки, утриманка.
02.08.1933 р. Слабка серцева
діяльність.
Треллюлец Микола Ми
хайлович, 30 років, [соціаль
ний стан не вказано].
13.05.1933 р. Різке виснажен
ня.
Трембач Діомід Михай
лович, 50 років, робітник.
19.03.1932 р. Інтоксикація.
Третяков Сергій Василь
ович, вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Па
раліч серця.
Третяк Леонтій Карпо
вич, 50 років, [соціальний стан
не вказано]. 18.05.1933 р. По
рок серця.
Трехлебов Іван Вікентій
ович, 61 рік, пастух.
06.07.1933 р. Цистит.
Трьохлебов Іван Льво
вич, 30 років, безробітній.
13.07.1933 р. Безбілковий отік
коліт.
Трбохлебова Ольга Се
менівна, 13 років, [соціальний
стан не вказано]. 07.06.1933 р.
Безбілковий отік.
Тригубенко Василь [по
батькові не вказано], 8 рокі
в,[соціальний стан не вказа
но]. 05.09.1933 р. Пронос.
Трикоза Михайло Федо
рович, вік [не вказано], робіт
ник. 13.02.1933 р. Непроходи
мость кишок.
Тркадєва Дарина Антоні
вна, вік [не вказано], лікар.
23.11.1932 р. Склероз серця.
Тронина Авдотія Іванів
на, 83 роки, [соціальний стан
не вказано]. 19.08.1933 р.
Старість.
Трот Дмитро Іванович, 68
років, крестунін. [дату смерті
не вказано]. Порок серця.
Тротова [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 21.10.1932 р. Недоно
шений.
Трофименко Євген Кузь
мич, 40 років, печатник.
08.07.1933 р. Порок серця.

Трофимов Андрій Кузь
мич, вік [не вказано], ПТУ.
28.04.1933 р. Різке виснажен
ня.
Трохимов Петро Семе
нович, 12 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Виснаження.
Троянський Захар Івано
вич, 72 роки, сторож.
05.03.1933 р. Декомпенсова
ний міокардит.
Троянський Андрій Іва
нович, 52 роки, чобітник.
29.08.1933 р. Общая отеч
ность.
Трубачьов Павло Федо
рович, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.04.1933 р.
Параліч серця.
Трупов Арсентій Михай
лович, 19 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Пневмонія
крупозія гастрит.
Трусов Платон Архипо
вич, 80 років, інвалід.
20.05.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Тукалов Петро Хомич, 58
років, селянин. 20.06.1933 р.
Слабкість серця.
Тупова Валентина [по
батькові не вказано], 8
місіців, дитина. 13.07.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Тур Зиновій Корнілович,
54 роки, [соціальний стан не
вказано] . 02.05.1933 р. Різке
виснаження.
Турлаков Іван Миколайо
вич, 5 років, дитина.
26.03.1933 р. Від корі.
Туров Степан Михайло
вич, 48 років, П.Т.У. 22.05.1933 р.
Різке виснаження.
Туролос Іван Іванович, вік
[не
вказано],
в’язень.
18.03.1933 р. Виснажливий
пронос.
Турусова Олександра
Яківна, 9 місяців, дитина.
09.10.1933 р. Інтоксикація.
Турчинин Петро Івано
вич, 77 років, [соціальний стан
не вказано]. [дату смерті не
вказано]. Слабкість серцевої
діяльності.
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Тюленєв
Михайло
Олексійович, 65 років, ут
риманець. 28.02.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Тюпин Володимр Ники
форович, 9 місяців, дитина.
10.05.1933 р. Інтоксикація.
Тютюников Шура, [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 26.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Тяглин Костянтин, [по
батькові не вказано], 16
років, [соціальний стан не
вказано]. 25.01.1932 р. Зарі
заний потягом.
Уваров Федір Павло
вич, 22 роки, в’язень.
18.05.1932 р. Черевний тиф.
Удовенко Марій Тимо
фіївна, 18 років, [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1932 р.
Черевний тиф.
Удовіченко Костянтин,
[по батькові не вказано],
60 років, інвалід. 08.08.1933 р.
Міокардит.
Удовіченко Опанас Ар
хипович, 50 років, колгосп
ник. 09.07.1933 р. Саркома.
Удовіченко Василь [по
батькові не вказано], 86
років, [соціальний стан не
вказано]. 12.08.1933 р. Ста
речий маразм.
Удовіченко Віктор Яко
вич, 82 роки, [соціальний
стан не вказано]. 23.02.1933 р.
Порок серця.
Удовіченко Марія Кузь
мівна, 52 роки, утрмианка.
15.12.1933 р. Міокардит.
Удовіченко Петро Іва
нович, 48 років, [соціальний
стан не вказано]. 20.04.1933 р.
Наростаюча слабкість сер
ця. Загальне виснаження
організму.
Удовченко Трохим Йо
сипович, 47 років, [соціаль
ний стан не вказано].
10.06.1933 р. Рак шлунку.
Удовіченко Ген. Олекс.,
вік [не вказано], приби
ральниця. 16.04. 1933 р.
Пневмонія.

182

Удовіченко Митрофан
Ілліч, 2 місяці, дитина.
11.10.1932 р. Інтоксикація.
Удовіченко Силай Гри
горович, 66 років, в’язень.
[дату смерті не вказано].
Виснаження онтеріт, міокор
дит.
Узеркевіч Станіслав
Йосипович, 8 місяців, дити
на. 26.05.1932 р. Пронос та
рвота.
Український Платон
Петрович, 68 років, счето
вод. 29.09.1932 р. Міокардіз.
Українцев Вас. Касья
нович, 46 років, [соціальний
стан не вказано]. 16.03.1933 р.
Різкий спад серцевої діяль
ності.
Улянов Яків Маркович,
77
років,
пенсіонер.
26.08.1933 р. Крововилив в
мозок.
Улітка Андрій Юзович,
40 років, [соціальний стан не
вказано]. 14.04.1933 р. Міо
кардит.
Ульченко Ахімія Петрів
на, 88 років, утриманка.
05.05.1933 р. Стареча
слабкість.
Ульченко Віктор Нико
нович, 10 місяців, дитина.
26.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Ульянова Зоя [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. 03.08.1932 р.
Деспексія.
Уманадзинов Киян [по
батькові не вказано], 45
років, сторож. 03.04.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Уманська Віра Михайлів
на, 59 років, пенсіонерка.
19.10.1932 р. Дизентирія.
Умирающая Маня [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Пневмонія.
Ундинов Лейба Георгій
ович, 74 роки, утриманка.
28.10.1932 р. Від старості.
Унова Ніна Пилипівна,
35
років,
утриманка.

17.11.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Усатий Мардари [по
батькові не вказано], 69
рорків, [соціальний стан не
вказано]. 26.05.1933 р. Від
запалення легенів.
Усатов Павло [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], в’язень. 24.08.1932 р.
Від туберкульозу легенів.
Усенко Аким Федоро
вич, 90 років, утриманець.
09.08.1933 р. Параліч серця.
Усенуо Андрій Васильо
вич, 34 рорки, каменяр.
[дату смерті не вказано].
Вбитий в полі.
Усенко Антон Васильо
вич, 72 роки, інвалід.
08.05.1932 р. Порок серця.
Усенко Микола Власо
вич, 66 років, колгоспник.
14.08.1933 р. Безбілковий
отік, коліт.
Усенко Олександр Ва
сильович, 60 років, чобіт
ник. 28.02.1932 р. Від ста
рості.
Усенко Федір Андрійо
вич, 89 років, утриманець.
05.07.1933 р. Від старості.
Усенко Федора Моржа
нівна, 22 роки, селянка.
17.10.1932 р. Черевний тиф.
Усинко Леонід Олек
сандрович, 1,3 роки, дити
на. 05.08.1933 р. Кишечна
інтоксикація.
Усов Павло Прокопо
вич, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 17.09.1933 р. Міокордіз.
Усова Валентина Федо
рівна, 8 місяців, дитна.
09.03.1932 р. Недоношений.
Уськов Микола Григо
рович, 80 ркоів, [соціальний
стан не вказано]. 26.04.1933 р.
Слабкість серця.
Учивель Хана Йосипів
на, 60 років, утриманка.
25.04.1933р. Від запалення
легенів.
Ушакова Ганна Федорі
вна, 3 місяці, дитина.
11.01.1933 р. Менигит.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Ушевський Андрій Тро
химович, 17 років, в’язень.
17.07.1932р. Токсичний про
нос.
Ушкалов Сергій Василь
ович, 20 років, в’язень.
13.03.1932 р. Токсичний про
нос.
Фадієва Олена [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 06.07.1933 р. Вроджена
слабкість.
Фазанова Наталка Івані
вна, 27 років, утриманка.
16.08.1932 р. Вбита гродой.
Фалаков Григорій Степа
нович, вік [не вказано], в’я
зень. [дату смерті не вказано].
Запалення нирок, катар верх
івок легенів.
Феан Кузьма Гнатович,
вік [не вказано], в’язенью.
23.03.1933 р. Різке виснажен
ня.
Февралин Семен [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Дис
пенсияція.
Феготин Юхим Карно
вич, 55 років, утиманець.
06.05.1933 р. Параліч серця.
Федін Василь Михайло
вич, 36 років, слюсар.
11.03.1932 р. Параліч серця.
Федореко Калин. Андрій
ович, 70 років, утриманець.
19.03.1933 р. Параліч.
Федореко Параска Лукіч
на, 45 років, [соціальний стан
не вказано]. 24.05.1933 р.
Коліт.
Федоров Василь Серти
пович, 57 років, селянин.
23.04.1932 р. Параліч серця.
Федоров Григорій Івано
вич, 3 роки, дитина.
27.10.1932 р. Від запалення
нирок.
Федоров Іван Іванович,
70
років,
утриманець.
17.05.1933 р. Декомпенсова
ний міокардит.
Федоров Ф.Д., 23 дня,
дитина.
23.03.1933
р.
Слабкість серцевої діяльност.

Федорова Варя Лукічна,
75
років,
утриманка.
20.08.1933 р. Міокардит.
Федорова Наталля Ми
хайлівна, 34 роки, утриманка.
21.01.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Федосіїв Михайло Семе
нович, 57 років, кравець.
08.08.1933 р. Параліч серця.
Федосіїва Надія Олек
сандрівна, 45 років, утриман
ка. 19.11.1932 р. Рак матки.
Федченко Анастасія Іва
нівна, 50 років, інвалід.
25.12.1932 р. Старечий ма
разм.
Федченко Зинаїда Мико
лаївна, 4 місяці, дитиан.
27.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Федченко Федір [по
батькові не вказано], 40
років, [соціальний стан не вка
зано]. 24.01.1933 р. Загальне
виснаження.
Фелиленко Андрій Ми
хайлович, 57 років, в’язень.
[соціальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано]. Ток
сичний пронос, міокардит.
Фель Володимир Лукіч,
39 років, [соціальний стан не
вказано]. 10.08.1933 р. Черев
ний тиф.
Феофилова Пелагея Ти
хонівна, 5 років, дитина. [дату
смерті не вказано]. Ентерит.
Фетгерова Ганна Ізраїлі
вна, 57 років, утриманка.
12.10.1933 р. Порок серця.
Фефилов Тихін Іванович,
46
років,
кровельщик.
23.08.1933 р. Струсок мозоку.
Фиготин Блий Мироно
вич, 6 місяців, дитина.
07.07.1932 р. Коліт з інтокси
кацією.
Фикова [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 10.06.1933 р. Інтоксика
ція.
Филатов Михайло Анд
риянович, 18 років, в’язень.
22.07.1932 р. Ентерит, Т.Б.С.
легенів.

Філвтов Юрій [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 21.11.1932 р.
Диспансія.
Филимонов Іван Михай
лович, 10 місяців, дитина.
08.07.1932 р. Шлунково ки
шечна інтоксикація.
Филин Валентина Вікто
рівна, 3 неділі, дитина.
27.03.1933 р. Вроджена
слабкість.
Филин Олександр На
умович, 29 років, кладовщик.
05.02.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Філін Станіслав Самой
лович, 3 роки, дитина.
06.03.1933
р.
Серцева
слабкість, загальне виснажен
ня.
Филипенко Влад Васи
льович, 24 роки, інвалід.
28.05.1933 р. Коліт.
Фильдман Абраш Яко
вич, 34 роки, перукар.
19.09.1932 р. Сипний тиф.
Финтикишко
Фаня
Львівна, 7 років, дитина.
06.01.1932 р. Дифтерія.
Фіола Данило[по бать
кові не вказано], 2 місяці,
дитина. 12.05.1932 р. Інтокси
кація.
Фирсов Венеамін Вален
тинович, 2 місяці, дитина.
30.05.1933 р. Дизентирія.
Фокіна Марія Семенівна,
15 років, дитина. 17.05.1932 р.
Від удушення внаслідок по
вішання.
Фоменко Ганна Гнатівна,
18 років, пакувальниця.
20.03.1933 р. Самоповішення.
Фоменко Герасим Івано
вич, 50 років, в’язень.
11.05.1932 р. Токсичний про
нос.
Фоменко Дмитро Радио
нович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
14.07.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Фоманенк Єгор Логвино
вич, 67 років, в’язень.
08.02.1933 р. Міокардит при
різкому виснаженні.
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Фомичьов Павло Григо
рович, 31 рік, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Пневмо
нія лівостороння та гнойний
плевріт.
Франдлаід Рувим Іса
кович, 60 років, утриманець.
28.03.1933 р. Міокардит.
Францкзов Яків Григо
рович, 72 роки, [соціальний
стан не вказано]. 11.04.1933 р.
Параліч серця.
Фридман Леонід Пет
рович, 6 місяців, дитина.
10.07.1933 р. Від дистрофії.
Фролов Віктор Сидоро
вич, 1,5 років, дитина.
22.11.1933 р. Диртерий но
сова кросотеча.
Фролов Митрофан Іва
нович, 38 років, в’язень.
27.03.1932 р. Токсичний про
нос бронхіт виснаження.
[Прізвище не вказано]
Фроня [по батькові не вка
зано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 10.07.1933 р. Коліт.
Фрошин Йосип Василь
ович, 68 років, сторож.
17.04.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Фулонова Євдокія Ва
силівна, 25 років, робітниця.
31.07.1933 р. Від розможенія
головної кооз.
Фурдилов Петро Івано
вич,
1
рік,
дитина.
07.06.1933 р. После коревой
пневмонии.
Фурман Радіон Дани
лович, 48 років, стрілочник.
27.03.1933 р. Від сипного
тифу.
Фурсаєв Микола Анд
рійович, вік [не вказано],
дитина. 29.06.1933 р.
Слабкість.
Фурсаєва
Пелагея
Дмитрівна, 3 роки, дитина.
22.07.1933 р. Дизентирія.
Фурсаєва Валенина Ан
дріївна, 1 місяць, дитина.
10.07.1933 р. Недоношена.
Фурсеіва Неля Андріїв
на, 1,6 років, дитина.
01.08.1933 р. Від дистрофії.
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Фурсов Кузьма Сергій
ович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
07.02.1933 р. Задушений.
Ходасова Зинаїда [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 08.07.1933 р.
Інтоксикація.
Халашневський Андрій
Васильович, 20 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 20.03.1933 р. Від запа
лення легенів.
Халимов Петро [по
батькові не вказано], 21
рік, в’язень. 02.02.1932 р.
Малокровіє.
Халмова Євдокія Григо
рівна, 55 років, утриманка.
01.10.1933 р. Порок серця.
Хамлова Зоя Герасимі
вна, 1,5 років, дитина. [дату
смерті не вказано]. Від запа
лення легенів.
Ханагина
Налалка
Олексіївна, 48 років, приби
ральниця. 04.02.1933 р. Сип
ний тиф.
Хандрикін Євген Ланд
ракович, 75 років, утрима
нець. 14.03.1933 р. Параліч
серця.
Ханина Єлизавета Гри
горівна, 48 років, утриман
ка. 23.07.1932 р. Крововилив
в мозок внаслідок повішен
ня.
Харин Пилип Павлович,
62 роки, в’язень. 16.02.1933 р.
Міокордиз при різкому вис
наженні.
Харлам [ім’я та по бать
кові не вказано], 81 рік,
[соціальний стан не вказа
но]. 10.10.1932 р. Старечий
маразм.
Хармащ Раїса Берков
на, 70 років, утримнка.
30.12.1932 р. Стареча
дряхлість.
Харченко [ім’я та по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 06.05.1932 р.
Недоношений.
Харченко Олександра

Пилипівна, 1 рік, дитина.
04.08.1933 р. Коклюш.
Харченко Іван [по бать
кові не вказано], 5 років,
дитина. 15.08.1933 р. Кор
(запалення легенів).
Харченко Кирило Мої
сейович, 33 роки, П.Т.У.
17.04.1933 р. Ентерокаліт.
Харченко Лукерія Павл
івна, 80 років, утриманка.
20.07.1933 р. Від декомпен
сорованого пороку серця.
Харченко Люба [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
30.07.1932 р. Вроджена
слабкість.
Харченко Марія Свири
донівна, 46 років, утриман
ка. 10.09.1933 р. Порок сер
ця та пронос.
Харченко Петро Юхи
мович, 1,6 років, дитна.
21.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Харченко Петро Федо
рович, 80 років, сторож.
15.12.1932 р. Ущемление
гриппа.
Харченко
Параска
Дмитрівна, 28 років, утри
манка. [дату смерті не вказа
но]. Пухлина мозоку.
Харченко Филип Григо
рович, 28 років, селянин.
15.08.1933 р. Удушений пет
лею через самоповішення.
Харьковський Олексій
Йосипович, 25 років, [соц
іальний стан не вказано].
21.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Хвалинська Олена [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 30.07.1933 р.
Інтоксикація.
Хваставецький Василь
Миколайович, 70 років,
кравець. 03.04.1933 р. Інток
сикація.
Хвиленко Григорій Ми
колайович, 12 років, без
притульний. 03.04.1933 р.
Сипний тиф.
Хворостний Іван Григо
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рович, 27 років, [соціальний
стан не вказано]. 18.08.1932 р.
Септична флегмона правого
серця.
Хворостян Андрій Івано
вич, 60 років, в’язень.
27.03.1932 р. Токсичний про
нос міокордит.
Хворостов Микола [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 14.08.1933 р. Врод
жена слабкість.
Хврвєе Кузьма Григоро
вич, 80 років, утриманець.
22.06.1933 р. Від старості.
Хивренко Костянтин Ма
карович, 53 роки, робітник.
17.07.1933 р. Рак шлунку.
Хилько Єлисей Тимофій
ович, 50 років, в’язень.
20.08.1932 р. Г.В.С. легенів.
Хлебнікова Параска Ми
хайлівна, 80років, утриманка.
06.02.1933 р. Міокардит ста
реча дряхлість.
Хлиня Михайло Сергійо
вич, 18 років, [соціальний стан
не вказано]. 26.07.1933 р. Ди
зентирія.
Хлопойша Віра М., вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Інток
сикація внаслідок опіку.
Хлопонін Василь Рома
нович, 61 рік, [соціальний
стан не вказано]. 26.04.1933 р.
Отік всього тіла.
Хлопонін Євген Михай
лович, 5 років. дитина.
227.04.1933 р. Отік всього
тіла.
Хлопянина Марія Андрії
вна, 1,9 років, дитина.
17.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Хмара Петро Федоро
вич, 36 років, [соціальний стан
не вказано]. 31.05.1933 р.
Коліт, серцева недостача.
Хмеленко Сендорей Іва
нович, 53 роки, в’язень.
05.05.1932 р. Токсичний про
нос.
Хмелинський Микола [по
батькові не вказано], 3 роки,
дитина. 10.08.1933 р. Кор (за

палення легенів).
Хмелинська Перла [по
батькові не вказано], 78
років, інвалід. 23.05.1932 р.
Від старечого виснаження.
Хмельська Серафима
Анатолівна, 90 років, безпри
зорна. 07.09.1933 р. Параліч
серця.
Хнеіх Ханна Юдовна, 80
років, [соціальний стан не вка
зано]. 26.10.1932 р. Серцева
астма.
Холодов Вадим Костян
тинович, 4 місяці, дитина.
09.07.1932 р Шлунковоки
шечна інтоксикація.
Хоменео Михайло Олек
сійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
07.05.1933 р. Коліт.
Хомяков Олексій Михай
лович, 42 роки, завідуючий
складом. 28.11.1933 р. Порок
серця та язва шлунка.
Хорушевський Іван Кор.,
50 років, [соціальний стан не
вказано]. 15.07.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Христич Іван Никондро
вич, 55 років, робітник.
20.05.1932 р. Виснаження
спад сил.
Христосов Іван Єгоро
вич, 34 роки, копчак.
24.10.1933 р. Загальне висна
ження.
Хромихін Влас Федосій
ович, 68 років, робітник.
08.09.1933 р. Розлад серцевої
діяльності.
Хромихін Денис Харито
нович, 55 років, вантажник.
08.07.1933 р. Параліч серця.
Хромихіна Людмила Ко
стянтинівна, 2,2 роки, дити
на. 02.09.1933 р. Скарлотина.
Хромова Тамара Леон
тіївна, 1 місяць, дитина.
09.07.1932 р. Вроджена
слабкість.
Хрянкова Ким Сергійо
вич, вік [не вказано], в’язень.
[дату смерті не вказано]. Па
раліч серця.
Цадкін Георгій Аронович,
83 роки, [соціальний стан не

вказано]. 19.03.1933 р. Старе
ча дряхлість.
Цветаш Дмитро Федоро
вич, 33 роки, в’язень.
25.03.1932 р. Ніфріт, міокар
дит, гастрит, отік легенів.
Цветкова Люся [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 09.06.1933 р. Коліт.
Цеврюк Василь Тимо
фійович, 57 років, в’язень.
15.12.1932 р. Міокардит де
компенсований.
Цеховський Микита Ва
сильович, 78 років, утрима
нець. 14.12.1932 р. Міокардіз.
Цибульнокова Ганна
Максимівна, 21 рік, робітни
ця. 28.10.1932 р. Післяполого
вий сепсис.
Циганов Павло Єтихвіч,
31 рік, в’язень. 15.03.1933 р.
Різке виснаження.
Цикоза Ілля Антонович,
25 років, в’язень. 20.03.1933 р.
Різке виснаження спад серце
вої діяльності.
Цимак Іван Карлович, вік
[не вказано], в’язень. [дату
смерті не вказано]. Від тубер
кульзу легенів слабка серцева
діяльність.
Цимбал Степан Тихоно
вич, 50 років, інструктор.
16.03.1933 р. Сипний тиф.
Цодиков Михайло Ізраї
левич, 2 роки, дитина.
22.08.1933 р. Після кровавого
токсичного коліта.
Циганкова Людмила [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Грип
пневмонія.
Цимєр Еміль [по батькові
не вказано], 21 рік, [соціаль
ний стан не вказано].
28.06.1932 р. Дистрав. про
нос, малокровіє, плеврит.
Цюруна Єгор Федоро
вич, 70 років, [соціальний стан
не вказано]. 01.05.1933 р.
Сипний нер.
Цюрупа Федір Васильович,
21 рік, в’язень. 25.03.1933 р.
Виснажливий пронос, різке
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виснаження.
Чабан Микита Олексійо
вич, 22 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсич
ний пронос, виснаження.
Чадимов Володимир
Іванович, 52 роки, двірник.
29.03.1933 р. Від загального
отіку внаслідок виснаження.
Чаєв Микита Сазор., вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 24.04.1933 р.
Флегмона правої руки.
Чайка Борис Федоро
вич, 1,8 років, дитина.
08.04.1933 р. Від спазмат
препадка.
Чайкина Людмила [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
31.05.1932 р. Пронос та рво
та.
Чайковський Олек
сандр Іванович, 20 років,
в’язень. 05.06.1932 р. Від
проносу.
Чалін Денис Васильо
вич, 48 років, в’язень.
04.04.1933 р. Різке висна
ження зі спадом сил серце
вої діяльності.
Чаплін Анатолій Панте
леймонович, 3 роки, дити
на. 26.06.1932 р. Скарлоти
на.
Чаплін Тихін Васильо
вич, 60 років, утриманець.
31.07.1933 р. Від загального
отіку.
Чаплин Трохим Івано
вич, 44 роки, робітник. [дату
смерті не вказано]. Отік ле
генів.
Чаплинов Іван Гаврило
вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
02.03.1932 р. Міокардит.
Чарданова Аіда Антоні
вна, 52 роки, в’язень.
19.05.1932 р. Токсична скар
латина, кор.
Чародій Раїса Петрівна,
вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
19.05.1932 р. Недоношена,
вроджена слабкість.
Часів’ярська Таїсія [по
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батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 07.06.1933 р.
Пневмонія.
Чеботарєв Василь Ілла
ріонович, 36 років, курсант.
31.03.1933 р. Сипний тиф.
Чеботенко Меланія На
зарівна, 21 рік, продавець.
14.11.1932 р. Параліч серця.
Черкашова Марія Анд
ріївна, 36 років, утриманка.
20.06.1933 р. Сипний тиф.
Чемоданова Лідія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 10.01.1932 р.
Диспенсія.
Чеплева Пелагея Івані
вна, 47 років, утриманка.
17.01.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Чепурковський Олек
сандр Антонович, 89 років,
сторож. 09.03.1933 р.
Слабкість серця.
Черванев Степан Пет
рович, 40 років, чобітник.
26.11.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Червинок Олександр
[по батькові не вказано],
вік [не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 12.05.1933 р.
Пневмонія.
Червинська Світлана
Володимирівна, 1,2 роки,
дитина. 25.09.1933 р. Ток
сичний коліз.
Чергова Євгенія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Диспепсія.
Черевак Іван Олексійо
вич, 53 роки, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Виснаж
ливий пронос міокордит де
компенсований.
Череватенко
Олек
сандр Матвійович, 1 рік,
дитина. 31.07.1933 р. Від го
строї діспенсії.
Череднічекно А.М., 85
років, інвалід. 01.03.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Чередніченко Іван Пет
рович, 63 роки, в’язень.

20.05.1932 р. Заворот ки
шек.
Черенко Марія Лавр.,
56 років, [соціальний стан не
вказано]. 07.05.1933 р.
Старість.
Черешнев Віктор Сер
гійович, 5 місяців, дитина.
28.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Черкасов Олексій Пи
липович, 61 рік, в’язень.
[дату смерті не вказано]. Від
токсичного проносу, висна
ження.
Черкаський Феоктіс
Сергійович, 41 рік, в’язень.
21.11.1932 р. Нефрит та це
компенсир порок серця.
Черкашин Аким Івано
вич, 43 роки, робітник.
09.06.1932 р. Спад серцевої
діяльності.
Черкашин Василь [по
батькові не вказано], 29
років, [соціальний стан не
вказано]. 01.03.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Черкашенко Іван Пав
лович, 45 років, [соціальний
стан не вказано]. 05.04.1933 р.
Загальне виснаження організ
му.
Черкашенко Федір Се
менович, 80 ркоів, утрима
нець. 08.04.1933 р. Параліч
серця.
Чорна Марія Григорів
на, 8 місяців, дитина.
23.03.1932 р. Від запалення
легенів.
Чорна Меня [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 18.09.1933 р. Че
ревний тиф.
Черненко Михайло [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 23.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Черников Устим [по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не
вказано]. 03.05.1933 р. За
гальне виснаження.
Чернишов Григорій Сте
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панович, 6 років, дитина.
16.07.1933 р. Від паралічу серця.
Черніков Єеген Георгійо
вич, 9 місяців, дитина.
05.07.1932 р. Ентероеолит.
Черноус Іван Васильо
вич, 48 років. [соціальний стан
не вказано]. 04.09.1932 р.
Хронічне запалення нирок при
проносі.
Чернук Іван [по батькові
не вказано], 9 місяців, дити
на. [дату смерті не вказано].
Від запалення легенів.
Чернуха Микита [по
батькові не вказано], 63
роки, в’язень. 13.03.1932 р.
Флегмона правої голені отік
легені декомпенсація правого
серця.
Чернишев Федір Степа
нович, 7 років, дитина.
13.07.1933 р. Параліч серце
вої діяльності.
Чернявський Дмитро Па
насович, 26 років, [соціаль
ний стан не вказано].
07.05.1933 р. Коліз.
Черняк Мая [по батькові
не вказано], 20 днів, дитина.
30.04.1932 р. Вроджена
слабкість.
Черняк Фома Григоро
вич, 69 років, [соціальний стан
не вказано]. 22.10.1932 р. Де
компенсований міокордіз.
Чертомаз Григорій Пан
телеймонович, 52 роки,
[соціальний стан не вказано].
22.11.1932 р. Декомпенсова
ний порок серця.
Чесчеренко Олександра
Павлівна, 9 місяців, дитина.
08.07.1933 р. Дизентерія.
Чигиринський Моїсей
Аронович, 47 років, кассир.
24.05.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Чигринський Микола Анд
рійович, 3 роки, дитина.
23.08.1932 р. Злокачет право
образ глаз.
Чикатізова Ганна Юхимі
вна, 85 років, утриманка.
[дату смерті не вказано]. Де
компенсація серцевої діяль
ності.

Чиков Іван Семенович,
вік [не вказано], червоно
армієць. 31.10.1932 р. Від кро
вовиливу серця.
Чистоклетов Петро Ва
сильович, 82 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
04.01.192 р. Декомпенсова
ний міокардіт.
Чичкало Фирсан Фир
сович, 70 років, в’язень.
17.03.1933 р. Різке виснажен
ня.
Чмиль Тимофій Дорофій
ович, 62 роки, в’язень.
10.05.1932 р. Ентерит слабо
серц.
Чмирев Іван Андрійович,
35 років, [соціальний стан не
вказано]. 13.04.1933 р. Ки
шечний колі.
Чоботов Тихін Михайло
вич, 55 років, П.Т.У. 26.04.1933 р.
Виснаження.
Чорай Володмир [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 18.04.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Чорбанев [ім’я та по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 24.08.1932 р.
Мертвонароджений.
Чорна Настя Іллівна, 47
років, утриманка. 15.10.1933 р.
Декормпенсація серця, каліт.
Чубатая Марія Павлівна,
62 роки, утрманка. 14.08.1933 р.
Порок серця.
Чубатова Олександра
Яківна, 85 років, інвалід.
20.05.1933 р. Старече висна
ження.
Чубатова Марія Павлів
на, 62 роки, утримнка.
20.08.1933 р. Порок серця.
Чубучний Яків Васильо
вич, 90 років, утриманець.
20.08.1932 р. Від старості.
Чубучий Юрій Іванович,
вік [не вказано], дитина.
03.05.1933 р. Недоношений.
Чудненко Микита [по
батькові не вказано], 75
років, робітник. 22.01.1933 р.
Стареча дряхлість.
Чудний Іван Михайлович,

50 років, в’язень. 02.06.1932 р.
Пронос.
Чуєва Валентина [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Пнев
монія.
Чуйка Олександр Григо
рович, 74 років, [соціальний
стан не вказано]. 04.11.1932 р.
Стареча дряхлість.
Чумак Надія Андріїв
н а , 70 років утриманка.
21.06.1932 р. Гострий енете
рит з колітом.
Чумакова Марія Борисів
на, 35 років, [соціальний стан
не вказано]. 10.04.1933 р. Від
електроструму.
Чумакова Марфа Семен
івна, 34 роки, утриманка.
10.02.1933 р. Крупозне запа
лення легенів.
Чупарин Михайло Нико
нович, 55 років, кладовщик.
19.04.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Чуприн Йосип Григоро
вич, 67 років, [соціальний стан
не вказано]. 02.04.1932 р.
Міокардій, розлад компен
сацій.
Чупринова Єфросинія
Яківна, 70 років, утримнака.
06.04.1933 р. Старість.
Чура Герасим Савелійо
вич, 36 років, в’язень.
31.05.1932 р. Від сипного
тифу.
Чуркін Василь Миколай
ович, 28 років. робітник.
24.05.1933 р. Загальне висна
ження.
Чутнік Іван Іванович, 5
років, дитина. 22.10.1933 р.
Черевний тиф.
Чучула Дорофей Івано
вич, 63 роки, огородник.
30.03.1933 р. Сипний тиф.
Шабельська Євдокія За
харівна, 82 ркои, утриманка.
01.04.1933 р. Міокардит.
Шавернева Марія Тимо
фіївна, 32 роки, [соціальний
стан не вказано]. 19.04.1933 р.
Параліч серця.
Шалімова Неоніла Васи
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лівна, 50 років, утриманка.
[дату смерті не вказано].
Крововилив в мозок.
Шамрай Анатолій Ми
колайович, 13 років, дити
на. 08.10.1933 р. Коліт.
Шандивавлина Дем’ян
[по батькові не вказано], 6
років, дитина. 10.11.1933 р.
Міокардит.
Шаниро Єва Юхимівна,
23
роки,
утриманка.
24.08.1933 р. Параліч серця.
Шаповалов Данило [по
батькові не вказано], 19
років, [соціальний стан не
вказано]. 07.05.1933 р. Ка
хексія.
Шаповалов Жорж [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 12.01.1932 р.
Запалення легенів.
Шаповалов Микола Во
лодимирович, 10 рокі, ди
тина. 06.09.1933 р. Диспен
сія.
Шаповалов Петро Мар
кович, 19 років, робітник.
28.08.1932 р. Туберкульоз
легень.
Шаповалов Федір Ар
хипович, 42 роки, чобітник.
20.05.1933 р. Від паралічу
серця.
Шаповалова Антоніна
Лук’янівна, 21 рік, утрман
ка. 12.08.1933 р. Диспенсія.
Шапошеікова Паша [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Диспенсія.
Шапошников Арсеній
Григорович, 42 роки, [соц
іальний стан не вказано].
06.08.1933 р. Виснаження
організму.
Шарип [ім’я та по бать
кові не вказано], 43 роки,
[соціальний стан не вказа
но]. 30.04.1932 р. Дизенти
рія.
Шатахин [ім’я та по
батькові не вказано], 30
років, [соціальний стан не
вказано]. 09.08.1933 р. Вис
наження.

188

Шатилов Аверсян Сте
панович, 52 роки, робітник.
29.05.1933 р. Серцева
слабкість.
Шатров Василь Ілліч, 44
роки, [соціальний стан не
вказано]. [дату смерті не
вказано]. Круп. запалення
легенів.
Шаховський Роман Пав
лович, 74 роки, [соціальний
стан не вказано]. 05.06.1933 р.
Стареча слабкість.
Шверов Роман [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
22.11.1932 р. Онемія.
Шверова Ніна [по бать
кові не вказано], 5 місяців,
дитина. 02.02.1932 р. Коліт.
Швецов Герасим Кос
тантинович, 72 роки,
інвалід. 08.04.1933 р.
Старість.
Шевкопляс Костянтин
Григорович, 39 років,
[соціальний стан не вказа
но]. 22.04.1933 р. Виснажли
вий пронос слабкість серце
вої діяльності.
Шевцов Авета Семено
вич, 35 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Різке виснаження та спад сил
серцевої діяльності.
Шевцов Олексій Мико
лайович, 42 роки, в’язень.
28.03.1933 р. Виснажливий
пронос слібкість серця.
Шевцова Ольга Дмит
рівна, 4 роки, [соціальний
стан не вказано]. 13.06.1933 р.
Слабкість серця внаслідок
виснаження організму.
Шевченко Антон Гаври
лович, 40 років, [соціальний
стан не вказано]. 28.07.1933 р.
Виснаження.
Шевченко Василь Іва
нович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
09.06.1933 р. Пневмонія.
Шевченко Єлифан Іва
нович, 87 рків, утриманець.
22.08.1932 р. Від старості.
Шевчекно Зинаїда [по
батькові не вказано], 6

місяців, дитина. 10.02.1933 р.
Дифтерія.
Шевченко Іван Архипо
вич, 35 років. [соціальний
стан не вказано]. 10.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Шевчекно Микола [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.06.1933 р.
Міокардит.
Шевченко Ксенія Федо
рівна, 90 років, утриманка.
25.05.1933 р. Стареча
слабкість.
Шевченко Марія Петрів
на, 81 рік, утриманка.
02.03.1933 р. Виснаження
серця.
Шевченко Мифодій Ілліч,
66 років, в’язень. 13.03.1933 р.
Порок серця.
Шевченко Мирон Сте
панович, 56 років, конюх.
23.03.1933 р. Слабкість серця.
Шевченко Павло Пет
рович, 5 місяців, дитина.
17.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Шевченко Тарас [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 27.06.1933 р.
Пневмонія.
Шевченко Тетяна Тимо
фіївна, 85 років, утриманка.
02.07.1933 р. Параліч серця.
Шевченко
Тимофій
Епифонович, 59 років, ка
меняр. 16.10.1932 р. Заріза
ний потягом.
Шевченко Тинова Сер
гійович, вік [не вказано], ко
стильщик. 03.11.1932 р. Яв
ление асфикации от удушия
петлей.
Шевчекно Трохим Сте
панович, 45 років, робітник.
22.06.1933 р. Параліч серця.
Шевченко Федір Мико
лайович, 54 роки, бондарь.
21.05.1933 р. Гонгрена ле
генів.
Шейка Михайло Ди
омін., 63 роки, в’язень.
09.03.1933 р. Різке висна
ження.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Шейкін Павло Григоро
вич, 67 років, в’язень. [дату
смерті не вказано]. Токсичний
пронос, упадок сил.
Шейко Маня [по батькові
не вказано], вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
16.07.1933 р. Астрофія.
Шелар Андрій [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 27.07.1933 р. Врод
жена слабкість.
Шенц Артур Андрійович,
1,3 роки, дитина. 03.08.1933 р.
Кишечна інтоксикація.
Шепель Афанасій Олек
сійович, 21 рік, сторож.
06.04.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Шепель Віктор Миколай
ович, 2,4 роки, дитина.
17.05.1932 р. Менингит.
Шепель Жанна Григорів
на, 1,9 років, 28.10.1932 р. Во
дянка.
Шепика Михайло Ми
хайлович, 50 років, П.Т.У.,
20.05.1933 р. Коліз.
Шереєва Тетяна Дмитрі
вна, 70 років, утриманк.
24.10.1932 р. Декомпенсиро
ваний міокардит.
Шерекин Антон Францо
вич, 4 місяці, дитина.
13.02.1932 р. Менингит.
Шерман [ім’я та по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не
вказано]. 26.09.1933 р. Недо
ношений.
Шерсток Єгор Михайло
вич, вік [не вказано], в’язень.
22.11.1932 р. Міокордіз де
компенсований анемія при
появі наростаючій слабкості
серцевої діяльності.
Шершнев Іван Пантелей
ович, вік [не вказано], [соц
іальний стан не вказано].
09.04.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Шеткин Іван Гаврилович,
3 роки, дитина. 16.07.1932 р.
Коліт з інтоксикацією.
Шехтер Клара Борисів
на, 98 років, утриманка.

15.03.1932
р.
Стареча
слабкість.
Шеянов Іван [по бать
кові не вказано], 19 років,
[соціальний стан не вказано].
08.03.1933 р. Від туберкульзу
легенів.
Щибаєва Світлана Сергіїв
на, 10 місяців, 26.06.1932 р.
Кишечна інтоксикація.
Шигаков Серафим Ми
ронович, 20 років, в’язень.
13.03.1933 р. Різке виснажен
ня.
Шезвис [ім’я та по бать
кові не вказано], 35 років,
[соціальний стан не вказано].
[дату смерті не вказано]. Вис
наження.
Шикарев Василь Кири
лович, 21 рік, робітник.
22.08.1933 р. Дизентирія та
виснаження.
Щилов Петро Сергійо
вич, 50 років, в’язень.
24.02.1933 р. Міокардит
комб., при наростючій слаб
кості серцевої діяльності.
Шилов Роман Семено
вич, 44 роки, вантажник.
27.05.1933
р.
Серцева
діяльність внаслідок загально
го виснаження.
Шилова Людмила Васи
лівна, 4 роки, дитина.
29.08.1933 р. Від післякоклюш
пневмонії.
Шинкаренко Роман Іва
нович, вік [не вказано], в’я
зень. 02.05.1932 р. Токсичний
пронос.
Шинкаренко Трохим Ва
сильович, 77 років, чобітник.
18.05.1933
р.
Серцева
слібкість.
Шинкаренко Федір вік
[по батькові не вказано], 4
роки, [соціальний стан не вка
зано]. 25.08.1933 р. Коліт та
виснаження.
Шираєвський Антон Ва
сильович, 88 років, утрима
нець. 21.03.1933 р. Спад сер
цевої діяльності.
Шистко Генадій Андрійо
вич, 1,3 роки, дитина.
12.07.1932 р. Кор з колитом.

Шистко Марія Петрівна,
вік [не вказано], утрима
нець. 01.07.1932 р. Нефрит
загальне виснаження.
Шифрин Семен Абрамо
вич, 9 років, дитина.
30.09.1932 р. Дизентирія.
Шифрина Тема Ян., 147
років, утриманець. 21.02.1933 р.
Порок серця.
Шишацька Зинаїда Фе
дорівна, 3 роки, дитина.
16.09.1933 р. Коліт.
Шишлов Володимир [по
батькові не вказано], 2
місяці, дитина. 13.05.1932 р.
Інтоксикація.
Шиян Михайло Семено
вич, 60 років, [соціальний
стан не вказано]. 22.05.1933 р.
Загальне виснаження.
Ширяєв Євлампій Саве
лійович, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. 02.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Шкабура Моїсей Степа
нович, 38 рків, в’язень.
12.04.1933 р. Декомпенсація
серця.
Шкавро Степан Мусіє
вич, 8 місяців, дитина.
09.06.1932 р. Пневмонія.
Шкилова Лариса Васи
лівна, 1,4 роки, дитина.
02.11.1933 р. Коліт.
Шкирятов Володимир
[по батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний стан
не вказано]. 25.08.1933 р.
Інтоксикація.
Шкроголь Кирило Олек
сійович, 22 роки, в’язень.
11.12.1932 р. ГВС легенів, ни
рок, загальне виснаження
організму.
Шкурат Олексій [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], в’язень [дату смерті
не вказано]. Виснажливий
пронос, слабкість.
Шкутаров Федір Анд
рійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказа
но]. 08.06.1933 р. Загальне
виснаження, спад серцевої
діяльності.
Шкуренко Василь Івано
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вич, вік [не вказано], в’я
зень. 28.02.1933 р. Різке
виснаження.
Шкуренко Зіна Іванів
на, 2 роки, дитина. [дату
смерті не вказано]. Коклюш
та запалення легенів.
Шкурін Гнат Іванович,
72 роки, [соціальний стан не
вказано]. 20.04.1933 р. Гос
тра слабкість серцевої діяль
ності. Ентероколіт.
Шмакіна Федосія Фи
липівна, 90 років, утрманка.
31.05.1933 р. Слабкість сер
ця.
Шмакін Кирило Івано
вич, 53 роки, в’язень.
24.02.1932 р. Міокардит.
Шматько Лідія Трохимів
на, 5 неділь, дитина.
20.01.1933 р. Ангіна.
Шметько Тетяна Павлі
вна, 24 роки, утриманка.
25.09.1932 р. Епілепсія.
Шевченко Мотря Анд
ріївна, 70 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.06.1933 р.
Ослаблення серцевої діяль
ності загальне виснаження
організму.
Шнеєр Євгеній Ісако
вич, 11 місяців, дитина.
05.08.1933 р. Токсичний
коліт.
Шнейдман Рахиль Пин
хонівна, 60 років, утриман
ка. 02.03.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Шниц Борис Шмуїло
вич, 78 років, утрмианець.
11.08.1933 р. Розлад серце
вої діяльності.
Шобелевська Дуся [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
10.07.1933 р. Вроджена
слабкість.
Шолкоплясова Уляна
Опанасівна, 39 років, в’я
зень. 11.12.1932 р. Від гос
трого запалення середини
вуха.
Шортикова Олександ
ра Дмитрівна, вік [не вказа
но], дитина. 18.01.1933 р.
Недоношена.
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Шпаченко Варвара Іва
нівна, 100 років, інвалід.
08.05.1933 р. Розлад серце
вої діяльності.
Шпаченко Іван [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], дитина. [дату смерті
не вказано]. Мертвонарод
жений.
Шпаченко Іван Павло
вич, вік [не вказано], дитина.
12.02.1932 р. Мертвонарод
жений.
Шпаченко Марко Сергій
ович, 60 років, [соціальний
стан не вказано]. 22.03.1933 р.
Порок серця.
Шпаченко Петро Кири
лович, 7 років, дитина.
11.09.1933 р. Від удару.
Шпендерович Мордух
Мордухович, 55 років, палі
турник. 29.03.1933 р. Пере
покиз.
Шпонька Сергій Семе
нович, 68 років, слюсар.
05.11.1933 р. Одна голова.
Шпуренко Зіна Олек
сандрівна, 1,6 років, дити
на. 31.08.1933 р. Пневмонія.
Шрунт Ізраїль Ілліч, 44
роки, бухгалтер. 20.07.1932 р.
Рак печінки.
Шталькова Катерина
Михайлівна, 7 років, дити
на. 26.09.1933 р. Дифтерія.
Штейн Шуня Йосипівна,
2,2 роки, дитина. 02.09.1933 р.
Диспенсія.
Штепа Олексій Дмит
рович, 61рік, в’язень.
01.01.1933 р. Декомпенсо
ваний порок серця.
Штеровський [ім’я та
по батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
11.10.1932 р. Диспепсія.
Шмитова Василиса Ос
тапівна, 55 років, [соціаль
ний стан не вказано].
03.06.1933 р. Серцева
слабкість.
Штогер Максим Єгоро
вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
18.04.1933 р. Декомпенсація
серця.

Шуба Афанасій Якович,
38 років, в’язень. 24.03.1932 р.
Ентерит внаслідок висна
ження.
Шлуменко Степан Ти
мофійович, вік [не вказа
но], [соціальний стан не вка
зано]. 11.01.1933 р. Спад
серцевої діяльності.
Шуленко Володимр [по
батькові не вказано], 25
років, [соціальний стан не
вказано]. 15.10.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Шульга Григорій [по
батькові не вказано], 36
років, [соціальний стан не
вказано]. 24.12.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Шульгиєнко Андрій Ти
мофійович, 23 роки, [соціаль
ний стан не вказано].
12.05.1933 р. Наростаюча
слабкість серця.
Шупляков Іван Ісаєвич,
21 рік, в’язень. 08.03.1933 р.
Різке виснаження.
Шульман Леонід [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], дитина.
20.02.1933 р. Грип.
Шусмасова Меланія [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 11.10.1932 р.
Недержан. сечі. Кахаксія.
Шустер Разиль Лазеро
вич, вік [не вказано], утри
манець. 09.01.1932 р. Врод
жена слабкість.
Шустер Соня Лазарів
на, вік [не вказано], утри
манка. 08.01.1932 р. Врод
жена слабкість.
Шустер Явдина Самуї
лівна, 1,9 років, дитина.
23.12.1932 р. Параліч серця.
Шуто Іван Федорович,
37 років, [соціальний стан не
вказано]. 08.06.1933 р. Де
компенсований порок серця.
Щебликін Семен Ваку
лович, 50 років, конюх.
12.03.1933 р. Слабкість сер
ця.
Щевцов Аврам Савелій
ович, 21 рік, в’язень.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
14.01.1933 р. Кровавий про
нос, виснаження.
Щелковська Пелагея Па
ровна, 86 років, утиманка.
13.10.1933
р.
Стареча
слабкість.
Щепетильникова Єфро
синія Антонівна, 56 років, ут
риманка. 22.04.1933 р. Порок
серця.
Щербак Іван Павлович,
45 років, [соціальний стан не
вказано]. 14.07.1933 р Висна
ження організму.
Щербак Терентій Семе
нович, 68 років, сторож. Асф
ікація. Від удушення петлею.
Щербін Олексій Федоро
вич, 53 роки, столяр.
28.05.1933 р. Порок серця та
тек всього тіла.
Щербин Василь [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 21.09.1933 р. Вроджена
слабкість.
Щербина Зінаїда Мико
лаївна, 1 рік, дитина.
18.09.1933 р. Від запалення
легенів.
Щербина Федосія Ми
хайлівна, 34 роки, утриманка.
06.10.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Щербина Яким Григоро
вич, 30 років, [соціальний стан
не вказано]. 21.04.1933 р.
Виснаження, спад серцевої
діяльності.
Щербина Люся [по бать
кові не вказано], вік [не вка
зано], [соціальний стан не вка
зано]. 08.06.1933 р. Пневмо
нія.
Щеткін Антон Тимофійо
вич, вік [не вказано], в’язень.
22.01.1933 р. Гнойний коліт.
Щубин Никарер Степа
нович, 26 років, в’язень.
03.03.1933 р. Анемія випадін
ня прямої кишки виснаження
при наростаючій слабкості
серцевої діяльності.
Щукін Василь Євментій
ович, 55 років, в’язень.
16.02.1933 р. Міокордит.
Щутський Іван Петрович,

35 років, робітник. 17.05.1933 р.
Лимфосаркома.
Енгель Микола Іванович,
35 років, [соціальний стан не
вказано]. 21.03.1933 р. Сип
ний тиф.
Ергардт Володимир [по
батькові не вказано], 1,9
років, дитина. 28.07.1932 р.
Кор та запалення легень.
Ерлих Моїсей Олександ
рович, 9 місяців, дитина.
07.02.1932 р. Перелом хребта.
Юдин Єгор Гаврилович,
54 роки, конюх. 29.06.1933 р.
Ентероколит.
Юнкер Клавдія Яківна, 11
місяців, дитина. 21.06.1933 р.
Порок серця.
Юрченко Олександра
Григорівна, 26 років, [соц
іальний стан не вказано].
03.06.1933 р. Крововилив в
грудну полость.
Юрченко Василь Гаври
лович, 2 роки, дитина.
03.12.1933 р. Коліт.
Юрченко Катерина Юсир.,
12 років, дитина. 13.05.1933 р.
Сипний тиф.
Юрченко Зинаїда Митро
фанівна, 6 місяців, дитина.
05.02.1933 р. Від отруєнна
окисю вуглецю.
Юрченко Іван Іванович,
68 років. столяр. 10.07.1933 р.
Безбілковий отік.
Юсунова Ніна Савелівна,
32
роки,
утриманка.
27.04.1933 р. Дизентирія.
Явнель Віра Ісаківна, 83
роки, утриманка. 22.01.1932 р.
Міокардит.
Якирев Федір Акимович,
43 роки, [соціальний стан не
вказано]. 22.09.1932 р. Де
компенсація серця.
Якобштат Геля Юхимів
на, 70 років, пенсіонерка.
04.02.1933
р.
Стареча
дряхлість.
Яковель Кирило Федоро
вич, вік [не вказано], П.Т.У.
29.04.1933 р. Затрудительное
дихание. Упадок сил.
Яковенко Ефросинія Ани
симівна, 60 років, утриманка.

07.05.1933 р. Сипний тиф.
Яковенко Іван [по бать
кові не вказано], 70 років, ут
риманець. 24.04.1933 р. По
рок серця.
Яковенко Іван [по бать
кові не вказано], 24 роки,
[соціальний стан не вказано].
10.03.1933 р. Спад серцевої
діяльності.
Яковлев Олександр [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 24.02.1933 р.
Пневмонія.
Яковлев Григорій О., 40
років, в’язень. 23.03.1933 р.
Різке виснаження.
Яковлев Максим Михай
лович, 57 років, [соціальний
стан не вказано]. 26.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Яковлев Петро Іванович,
21 рік, в’язень. 15.02.1933 р.
Від туберкульозу легенів при
малокровії.
Яковлев Петро Інисимо
вич, 38 років, в’язень.
24.02.1933 р. Порок серця отік
всього організму.
Яковлева Марія Гераси
мівна, 2 місяці, дитина.
27.08.1933 р. Дистрофія.
Якущенко Никифір Іва
нович, 55 років, сторож.
22.04.1933 р. Запалення сер
цевої діяльності.
Ялинський Олександр
Васильович, 6 днів, дитина.
20.05.1933 р. Від слабкості
серцевої діяльності.
Ялисеєва Ганна [по бать
кові не вказано], 57 років,
[соціальний стан не вказано].
08.01.1932 р. Рожа кишок.
Ялоцький Олександр
Олексійович, 74 роки, [соц
іальний стан не вказано].
21.02.1933 р. Параліч серця.
Ялшиєвський Йосип Пет
рович, 95 років, в’язень.
20.02.1933 р. Виснаження
спад серцевої діяльності.
Январський Ілля [по
батькові не вказано], вік [не
вказано], дитина. 18.04.1932 р.
Коклюш.
Яневська Марія Яківна,
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18 років, [соціальний стан не
вказано]. 12.06.1932 р. Че
ревний тиф.
Яненко Софія Єфимів
на, 83 роки, утриманка.
19.01.1932 р. Ємфіз легень
Янжик Ірина Іванівна,
60
ркоів,
утриманка.
29.09.1933 р. Аполексія.
Янковський Антон [по
батькові не вказано], 20
років, в’язень. 05.03.1933 р.
Від запалення легень.
Янченко Тихін Івано
вич, 67 років, [соціальний
стан не вказано]. 08.08.1933
р. Декомпенсований міо
кардит.
Яреско Іван Семенович,
49 років, П.Т.У. 16.05.1933 Р.
Виснажливий пронос.

Ярова Марина Федорі
вна, 50 років, утриманка.
31.08.1932 р. Міокордій де
компексований комет.
Яровий Володимир [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 04.02.1933 р.
Інтоксикація.
Яровий Гаврило Дани
лович, вік [не вказано], в’я
зень. 01.03.1933 р. Різке вис
наження зі спадом сил сер
цевої діяльності.
Яромихін Павло Олек
сандрович, 7 днів, дитина.
14.07.1932 р. Нежиттездатний.
Ярхо Михайло Леонтій
ович, 58 років, пенсіонер.
21.01.1932 р. Від туберкуль
зу легенів.

Ярченко Олександр
Петрович, 20 днів, в’язень.
18.11.1932 р. ГВС легенів на
ростаюча слабкість серцевої
діяльності.
Ясельна Людмила [по
батькові не вказано], вік
[не вказано], [соціальний
стан не вказано]. 07.01.1932 р.
Диспенсія.
Ятченко Тетяна Кузьмі
вна, 59 років, утриманка.
05.07.1933 р. Міокардит.
Яученко Михайло Афа
насійович, 27 років, бухгал
тер. 22.09.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Яценко А.І., 7 місяців,
дитина. 25.07.1933 р.
Коліт.

МалоІллінівська сільська рада (Артемівської міської ради)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р6828, оп. 1, спр. 17)
Адатовський Василь
Якович, 65 років, робітник.
20.05.1933 р. Від старості.
Андрійченко Степан
Семенович, 54 роки, пенсі
онер. 24.07.1933 р. Від хво
роби легенів.
Андрющенко Зинаїда
Федорівна, 90 років, утри
манка. 17.06.1933 р. Від ста
рості.
Артюхов Володимр
Якович, 4 роки, дитина.
16.06.1932 р. Від туберкуль
озу.
Артюхов Олена Пили
півна, 40 років, утриманка.
30.01.1933 р. Завжди була
хвора.
Артюхов Пилип Григо
рович, 80 років, утрима
нець. 16.02.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Базалій Лукурія Мико
ліївна, 88 років, утриманка.
17.05.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Берков Володимир Лу
к’янович, 11 місяців, дити
на. 05.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
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Бідюков Іван Федоро
вич, 61 рік, колгоспник.
28.09.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Бідюкова Ксенія Олексіїв
на, 58 років, член колгоспу.
05.04.1932 р. Від туберкуль
озу.
Білицький Олексій Іва
нович, 40 років, робітник.
10.04.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Білицький Микита Ва
сильович, 77 років, пенсіо
нер. 08.11.1933 р. Від ста
рості.
Бондаренко Кирило
Григорович, 57 років, член
партії. 01.12.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Борисенко Борис Яко
вич, вік [не вказано], дитина.
26.12.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Борисенко Іван Бори
сович, 75 років, пенсіонер.
07.04.1933 р. Від старосіт.
Борисекно
Микола
Павлович, вік [не вказано],
дитина. 31.07.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].

Борико Віктор Олексій
ович, 3 місяці, дитина.
31.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Бритченко Петро Серг
ійович, 59 років, пенсіонер.
29.10.1933 р. Від паралічу
серця.
Волошин Олександр
Олександрович, вік [не вка
зано], дитина. 12.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Гаврильченко Антон Ан
дрійович, 50 років, дорожній
майстер. 20.05.1933 р. Від
паралічу серця.
Гаранжина Мотря Ники
форівна, 105 років, утри
манка. 21.10.1932 р. Від ста
рості.
Гонсаров Анатолій Іва
нович, 3 місяці, дитина.
06.03.1932 р. Грижа.
Гончаренко Дмитро
Степанович, 67 років, утри
манець. 12.02.1933 р. Від
раку шлунка.
Гончарова
Єфросія
Митрофанівна, 13 років,
дитина. 18.10.1932 р. Від
зпалення легенів.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Гончарова Зинаїда Тихо
нівна, 10 місяців, дитина.
21.06.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Гончаренко Валентина
Федорівна, вік [не вказано],
дитина. 02.08.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Горюатенко Микола Ва
сильович, вік [не вказано],
дитина. 20.04.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Горбачьов Павло Андрій
ович, 72 роки, пенсіонер.
07.04.1933 р. Від старості.
Горбачьова Єфросинія
Федорівна, 80 років, пенсіо
нерка. 18.04.1933 р. Від ста
рості.
Горобець Галина Семенів
на, 32 роки, утриманка.
22.09.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Друнова Параска Кирилів
на, 105 років, інвалід.
10.08.1932 р. Від старості.
Еременко Марія Олексіїв
на, 55 років утриманка.
15.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Карталова Олена Ларіо
нівна, 80 років, утриманка.
05.05.1933 р. Від старості.
Кіркченко Яків Йосипо
вич, 74 роки, пенсіонер.
24.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Коваленко Наталля Ми
колаївна, 61 рік, пенсіонерка.
04.05.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Ковальов Микола Анто
нович, вік [не вказано], дити
на. 28.01.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Ковальова Надія Степан
івна, 90 років, утриманка.
25.07.1933 р. Від старості.
Ковальова Параска Іван
івна, 56 років, утриманка.
07.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кориньов Лідія Гаврилів
на, 2,6 років, дитина.
30.01.1932 р. Кір.
Котик Захар Антонович,
58 років, член колгоспу.

06.05.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кравченко Олексій Пав
лович, 1 місяць, дитина.
28.08.192 р. Діагноз: [не вка
зано].
Кравченко Ярмолай Ти
хонович, 77 років, утрима
нець. 19.6.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Кучма Валентина Іванівна,
9 років, учениця. 06.08.1932 р.
Від запалення кишок.
Ландирьов Пенитузо
Григорович, 2,6 років, дити
на. 25.07.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Липовенкова Арина Анд
ріївна, 62 роки, утрманка.
29.06.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Литвинов Анатолій [по
батькові не вказано], 55
років, робітник. 20.06.1932 р.
Підірвався.
Лошакина Марія Єфимі
вна, 3 місяці, дитина.
11.09.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Лук’янов Віктор Івано
вич, 3 місяці, дитина.
14.07.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Лупяков Петро Трохимо
вич, вік [не вказано], дитина.
28.02.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Львова Ганна Карпів
н а , 48 років, утриманка.
22.03.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Макаров Олексій Михай
лович, 63 роки, інвалід.
20.08.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Малевський Захар Гри
горович, 50 років, робітник.
01.10.1933 р. Вбився на авто
мобілі.
Машкова Настя Петрівна,
6 років, дитина. 16.12.1932 р.
Вчаділа.
Мельников Павло Мико
лайович, 20 років, діловод.
30.01.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Моїсеєва Марія Олексіїв

на,
14
днів,
дитина.
05.03.1933 р. Погоріло.
Морозов Антон Гнато
вич, 52 роки, сторож.
26.05.1933 р. Вбився з потягу.
Немченко Валентина [по
батькові не вказано], 3 роки,
дитина. 27.06.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Нещеретний Євдокій
Федорович, 68 років, пенсіо
нер. 20.03.1933 р. Від ста
рості.
Оленіков Семен Кузь
мич, 87 років, інвалід.
25.03.1933 р. Вбитий.
Олійник Агапія Герасимі
вна, 75 років, утрмианка.
26.10.1933 р. Від старості.
Ольхова Валентина Си
дорівна, 3 місяці, дитина.
[дату смерті не вказано]. Від
туберкульозу.
Петренко Горпина Тимо
фіївна, 56 років, утриманка.
31.05.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Петрученко Одарка Йо
сипівна, 19 років, учениця.
28.10.1933 р. Від туберкульо
зу.
Полтавець Лідія Федорів
на, вік [не вказано], дитина.
02.08.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Полтавець Людвик Фе
дорович, 5 років. дитина.
12.12.1933 р. Дизентирія.
Полтавець Юлія Павлів
на, 20 років, робітниця.
15.02.1932 р. Від тифу.
Понасівина Тамара Фе
дорівна, 2 роки. дитина.
14.06.1932р. Діагноз: [не вка
зано].
Поспелова Неля Микиті
вна, вік [не вказано], дитна.
10.06.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Поспелова Олена Мики
тівна, вік [не вказано], дити
на. 08.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Пріхно Микола Петро
вич, вік [не вказано], дитина.
16.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
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Равлика Анастасія Ми
хайлівна, 75 років, член кол
госпу. 08.04.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Рева Ладмир Іванович,
3 місяці, дитина. 23.02.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Рева Марія Михайлів
на, вік [не вказано], дитна.
05.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Рева Тамара Петрівна,
1,2 роки, дитина. 24.09.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Росточило Явдоха Іван
івна, 90 років. інвалід.
14.03.1933 р. Від старості.
Руденко Гриць Якович, 68
років, утриманець. 16.12.1933
р. Від крововиливу.
Руденко Марфа Йосип
івна, 42 роки, робітник.
23.03.1933 р. Від старості.
Сажек Тимофій Івано
вич, 76 років, пенсіонер.
01.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Сергеєнко
Долина
Кузьмівна, 75 років, пенсіо
нерка. 21.07.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Скрипник Григорій Са
велійович, 67 років, рахів
ник. 04.02.1933 р. Порок
серця.
Славков Михайло Іва
нович, 49 років, утрима
нець. 13.04.1933 р. Від раку.
Солодніков Микола Іва
нович, 48 років, сторож.
10.06.1933 р Від повного
спаду серцевої діяльності.
Ткачекно
Михайло
Максимович, 65 років, ро
бітник. 10.11.1933 р. Від по
бою хуліганів.
Удовіченко Федір Пан

телеймонович, 35 років,
кладовщик. 28.05.1932 р. Від
туберкульозу.
Удовіченко Марія Го
локтіонівна, 25 років,
пенсіонерка. 04.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Уманцев Іван Кіндрато
вич, 57 років, робітник. [дату
смерті не вказано]. Діагноз:
[не вказано].
Уманцев Яків Кіндрато
вич, 54 роки, член колгоспу.
18.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Фоменко Антон Семе
нович, 45 років, робітник.
17.02.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Фоменко Микола Анто
нович, 2 роки, дитина.
29.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Фоменко Петро Анто
нович, 16 років, робітник.
20.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Хизуп Кирило Андрійо
вич, 63 роки, колгоспник.
30.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Холодна Тетяна Олек
сіївна, 38 років, домогоспо
дарка. 14.09.1932 р. Від ту
беркульозу.
Хомешевський Іван Си
дорович, вік [не вказано],
дитина. 12.08.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Чернявський Віктор Іва
нович, 5 місяців, дитина.
30.08.1932 р. Залишився без
матері.
Черткова Віра Іванівна,
90 років, інвалід. 03.04.1933 р.
Від старості.
Чехлишин Захар Дмит

рович, 52 роки, слюсар.
01.11.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Чорний Тарас Семено
вич, 52 роки, робітник.
14.12.1932 р. Зарізаний по
тягом.
Чорнявська Зинаїда
Петрівна, 32 роки, утриман
ка. 28.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Шаповал Володимир
Михайлович, 2 місяці, дити
на. 28.10.1932 р. Від рвоти.
Шаповалов Петро Ми
хайлович, 71 рік, робітник.
08.05.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Шаталова Раїса Тимо
фіївна, 1 рік, дитина.
14.04.1932 р. Від двухсто
роннього запалення ле
генів.
Шервуд Володимир
Іванович, 74 роки, утрима
нець. 16.06.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Шинкаренко Владис
лав Іванович, 1 рік, дитина.
24.09.1932 р. Від опіку.
Шишатський Михайло
Іванович, 50 ркоів, робітник.
16.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Шльомова Варька Іва
нівна, вік [не вказано], ди
тина. 14.12.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Ярошенко Зинаїда
[по батькові не вказа
но], 23 роки, машиністка.
07.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Ярошенко Клара Іванів
на, вік [не вказано], дитина.
19.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].

ЧасівЯрська селищна рада (Артемівської міської ради)
Мартиролог укладений на підставі даних Книги актів реєстрації цивільного стану (Державний архів
Донецької області, Ф. Р6828, оп. 1, спр. 16, 35)
Авдіїв Олександр Серг
ійович, 2 роки, дитина.
16.07.1933 р. Від корі.
Адамов Віталій Мико
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лайович, 10 днів, дитина.
15.05.1933 р. Вроджена
слабкість.
Александрова
Рая

Викторівна, 2 місяці, дити
на. 08.01.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Александрова Тамара

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Георгіївна, 7 років, дитина.
09.04.1933 р. Від серцевої
слабкості.
Анисимова Валентина
Романівна, 1,6 років, дитина.
03.06.1933 р. Від запалення
легенів.
Аницирин Іван Лукич, 65
років, утриманець. 14.01.1932 р.
Від раку шлунка.
Анищенко Наталя Степа
нівна, 6 років, дитина.
21.09.1932 р. Від запалення
легенів.
Бабенко Федір Тимофій
ович, 71 рік, сторож.
18.02.1923 р. Кровавий про
нос, запалення легенів.
Багачьо Віктор Федоро
вич, 1,5 ркоів, дитина.
06.07.1933 р. Від корі.
Бамбит Іван Петрович, 40
років, кладовщик. 08.05.1933 р.
Від сипного тифу.
Бундурина Людмила
Ілларионівна, 9 місяців, ди
тина. 19.09.1933 р. Від запа
лення легенів.
Барашко Семен Андрійо
вич, 25 років, слюсар.
09.07.1933 р. Від сипного
тифу.
Батраченко Федір Про
копович, 2 роки, дитина.
28.03.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Безкорський Микола Ни
кифорович, вік [не вказано],
дитиина. 07.04.1933 р. Мерт
вонароджений.
Белик Ілларіон Андрійо
вич, вік [не вказано], робіт
ник. 24.01.1932 р. Перелом
правой плечевой локтевой ко
сти и побой черепа.
Белянський Микола Іва
нович, 11 місяців, дитина.
09.10.1933 р. Токсична сис
лепсія.
Бережанський Вячеслав
Семенович, 6 років, дитина.
02.07.1933 р. Від кровавого
проносу.
Бережинський Воло
димр Семенович, 2 роки. ди
тина. 07.07.1933 р. Кор запа
лення легенів.

Бережна Олена Іванівна,
18 ркоів, прачка. 27.10.1932 р.
Черевний тиф.
Берман Адольф Абрамо
вич, 23 дня, дитина.
21.06.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Биндаренко Тимофій Те
рентійович, 52 роки, сторож.
25.04.1933 р. Черевний тиф.
Богданов Ульян Іванович,
60 років, коваль. 07.07.1933 р.
Порок серця.
Богунов Анатолій Радио
нович, 1,1 рік, дитина.
12.05.1933 р. Від кровавого
проносу.
Божен Іван Михайлович,
21 рік, електрик. 06.11.1933 р.
Від ушибу.
Боженар Галина Леонтіїв
на, 2 місяці, дитина.
28.05.1932 р. Без огляду ліка
ря.
Боленко Карпо Пилипо
вич, 44 роки, грабар.
16.02.1933 р. Черевний тиф.
Бондарева Ніна Єфимів
на, 2 роки, дитина. 15.04.1933 р.
Кор, ускладення менингит.
Бондаренко Віра Васил
івна, 4 роки, дитина.
05.10.1933 р. Менингит.
Бондаренко Раїса Іванів
на, 8 місяців, дитина.
23.11.1932 р. Коклющ та запа
лення.
Борисенко Володимир
Тимофійович, 3 роки, дити
на. 03.12.1932 р. Від запален
ня легенів.
Боряк Анатолій Григоро
вич, 1,7 років, дитина.
14.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Боховець Федір Романо
вич, 82 роки, утриманка.
08.11.1932 р. Від старості.
Бритмн Максим Климен
тійович, 50 років, сторож.
07.03.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Брословець Марія Сте
панівна, 84 роки, утриманка.
26.05.1933 р. Від старечої
слабкості.
Бублик Андрій Гаврило

вич, 68 років, сторож.
26.10.1932 р. Від запалення
легенів.
Бублик Віктор Григоро
вич, 18 років, утриманець.
24.01.1933 р. Дискенсія.
Бумаков Василь Івано
вич, 55 років, пічник.
09.02.1932 р. Порок серця.
Бут Амросій Євдокимо
вич,
71
рік,
сторож.
08.11.1932 р. Повісився.
Бут Лідія Федорівна, 3
місяці, дитина. 27.02.1933 р.
Від дистрофії.
Буценко Федір Михайло
вич, 2 місяці, дитина.
08.03.1933 р. Диспенціядис
трофія.
Бичкова Улана Сергіївна,
51 рік, утриманка. 10.01.1933 р.
Рацидив рака матки.
Вакуленко Надія Микси
мівна, 1,1 рік, дитина.
27.06.1933 р. Коклюш – запа
лення легенів.
Вакуленкова Лідія Іванів
на, 4 місяці, дитина.
03.08.1932 р. Дискенсія.
Вемштейм Вадим Ро
файлович, 5 годин, дитина.
07.04.192 р. Слабонародже
ний.
Верюицький Микола Ми
ронович, 26 років, кочегар.
03.03.1933 р. Від туберкульо
зу легенів.
Верхов Пилип Кузьмич,
55
років.
формовщик.
10.07.1933 р. Сипний тиф.
Власенко Володимир
Маркович, 1 місяц, дитина.
04.05.1933 р. Від дистрофії.
Власенко Єлизавета
Арестовна, 2 роки, дитина.
02.03.1932 р. Від запалення
нирок після скарлатини.
Власенко Олександр
Маркович, 6 місяців, дитина.
26.03.1932 р. Від грипу.
Вобликов Євген Сергійо
вич, 1 рік, дитина. 24.09.1932 р.
Від запалення легенів, серце
ва слабкість.
Вовчекно Лідія Олексан
дрівна, 6 місяців, дитина.
07.02.1933 р. Запалення ле
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генів.
Вовченко
Максим
Кіндратович, 70 років, сто
рож. 10.02.1933 р. Від запа
лення легенів.
Водоласький Іван Сте
панович, 5 років, дитина.
15.08.1932 р. Спондиміт.
Всавенко Віктор Мико
лайович, 1 рік, дитина.
18.06.1933 р. Кір.
Вискубенко Євдокія
Григорівна, 1 рік, дитина.
10.02.1933 р. Запалення ле
генів.
Висначенко Аксита Йо
сипівна, 18 років, формов
щиця. 04.09.1932 р. Черев
ний тиф.
Висниченко Володи
мир Михайлович, 5 місяців,
дитина. 29.08.1932 р. Від за
палення легенів.
Гаргуца Дмитро Анд
рійович, 22 роки, тесляр.
28.05.1933 р. Сипний тиф.
Гарман Каленик Ники
форович, 66 років, сторож.
13.03.1933 р. Параліч серця.
Гарбкая Олена Волод
мирівна, 5 місяців, дитина.
28.08.1932 р. Від простуди.
Герасименко Анатолій
Федорович, 1,5 років, дити
на. 08.09.1932 р. Серцева
слабкість.
Глущенко [ім’я не вка
зано] Григорович, вік [не
вказано], дитина. Мертвона
роджений.
Гнездилов Ілля Івано
вич, 28 років, сторож.
28.03.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Годзь Олександр Федо
рович, 2 роки, дитиан.
03.07.1933 р. Кор.
Годзь Андрій Іванович,
59 років, тесляр. 02.04.1933 р.
Порок серця.
Головань Андрій Мат
війович, 32 роки, сторож.
19.05.1933 р. Сипний тиф.
Головатий Іван Якович,
27
років,
степовод.
18.03.1933 р. Черевний тиф.
Гоманова Ірина Степа
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нівна, 70 років. утриманка.
02.04.1933 р. Стареча
слабкість.
Гончаров Віталій Васи
льович, 3 місяці, дитина.
17.12.1932 р. Від заплення
мозоку.
Гончарова Ганна Оме
лянівна, 10 місяців, дитина.
20.05.1933 р. Явление сер
дечной слабости.
Гончарова Марія Васи
лівна, 22 роки, фінансист.
05.01.1933 р. Порок серця.
Горбачьов Борис Яко
вич, 55 років, каменяр.
25.05.1933 р. Сипний тиф.
Горбаченко Раїса Васи
лівна, 2,6 років. дитина.
18.07.1933 р. Корзапалення
легенів.
Горбунова Марія Петрі
вна, 7 місяців, дитина.
22.10.1932 р. Гострошлунк.
Катир.
Гордієнко Мотря Тимо
фіївна, 45 років, домогоспо
дарка. 04.03.1932 р. Діагноз:
[не вказано].
Гордиєнкова Христина
Іванівна, 56 років, утриман
ка. 10.07.1932 р. Декомпен
сований порок серця.
Горобейников Микола
Михайлович, 22 роки, ко
мерційний
директор.
20.03.1933 р. Сипний тиф.
Городецький Віктор
Николайвич, 11 місяців, ди
тина. 08.02.1932 р. Від запа
лення легенів.
Горская Світлана Гнаті
вна, 1,5 років, дитина.
15.08.1932 р. Від запалення
кишечника.
Грезодубова Ганна Іва
нівна, 1,5 років, дитина.
18.07.1933 р. Від запалення
нирок.
Гризогуб Олександр [по
батькові не вказано], 20
років, сценщик.29.10.1932 р.
Вбитий.
Гриненко Андрій Васи
льович, 41 рік, завідуючий
бригадой. 12.02.1933 р. Від
туберкульозу легенів.

Грунинев Акуліна Мико
лаївна, 82 роки, утриманка.
08.04.1933 р. Стареча
слабкість.
Грунський Петро Ми
хайлович, 3 роки дитина.
08.06.1933 р. Від кровавого
проносу.
Гулаєв Володимир Ро
манович, 6 місяців, дитиан.
30.08.1932 р. Бронхит.
Гулакова Тетяна Іванів
на, 46 років, робітниця.
06.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Гудило Людмила Мак
симівна, 1 день, дитина.
08.11.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Дакулина Акулина Кар
півна, 38 років утриманка.
25.01.1932 р. Від туберкуль
зу легенів.
Дегтярьов Валентин
Трохимович, 3 роки, дити
на. 23.11.1932 р. Від тубер
кульзу хребта.
Дем’яненко Іван Мики
тович, 77 років, сторож.
10.09.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Демченко Віра Омеля
нівна, 3 роки, дитиан.
22.01.1932 .Від запалення
легенів.
Денисенко Іван Корніє
вич, 7 днів, дитина.
09.06.1932 р. Утоп.
Деркач Анатолій Федо
рович, 1 день, дитина.
12.06.1933 р. Недоношений.
Дехтярьов Андрій Іва
нович, 62 роки, сторож.
17.05.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Диброва Василій Васи
льович, 1 день, дитина.
21.09.1932 р. Недоношений.
Диброва Уляна Епифан
івна, 24 роки, робітниця.
04.10.1932 р. Від родів.
Дмитриєв Микола Ар
сентійович, 2 роки, дитина.
04.11.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Докаленко Григорій
Сергійович, 7 місяців, дити
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на. 28.03.1933 р. Менингит.
Докунин Анатолій Аксен
тійович, 8 місяців, дитина.
30.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Докунина Єфросинія
Опанасівна, 67 років, [соціаль
ний стан не вказано].
03.03.1932 р. Декомпенсова
на водосерця інфаркт стере
ча.
Дроботенко Яків Семе
нович, 90 років, утриманець.
09.10.1932 р. Від старості.
Друц Ніна Олексіївна, 7
місяців, дитина. 30.03.1932 р.
Від запалення легенів.
Дубова Марія Григорів
на, 21 рік, утриманка.
31.03.1933 р. Явление сердеч
ной слабости.
Дудкина Раїса Максимів
на, 1,9 років, дитина.
14.04.1933 р. Явление сердеч
ной слабости.
Дьяченко Олександр Фе
дорович, 6 місяців, дитина.
28.05.1933 р. Від запалення
легенів.
Дедюра Марія Сели
верст., 52 роки, утриманка.
30.05.1932 р. Від запалення
нирок.
Єрмаков [ім’я не вказа
но] Михайлович, 3 дні, дити
на. 21.04.1932 р. Вроджена
слабкість.
Єрохин Федір Семено
вич, 21 рік, викидальщик.
22.02.1933 р. Від спаду серце
вої діяльності.
Єфранов Микола Єгоро
вич, вік [не вказано], [соціаль
ний стан не вказано].
26.03.1932 р. Мертвонарод
жений.
Жевновал Степан Павло
вич, вік [не вказано], складач
печей. 27.08.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Жерняк Василь Олексій
ович, 21 рік, молотобійник.
14.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Журавльов Юхим Леонійо
вич, 50 років, асанизатор.
07.07.1933 р. Сипний тиф.

Журавльов Микола Пет
рович, 26 років, робітник.
21.04.1933 р. Сипний тиф.
Журавльов Павло Мико
лайович, 1,1 рік, дитина.
13.02.1932 р. Слабонародже
ний.
Журавльов Леонтій Ани
симович, 65 років, селянин.
22.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Журба Валентин Павло
вич, 1,3 роки, дитина.
27.07.1933 р. Кор запалення
легенів.
Жученко Тамара Іванів
на, 1 рік, дитина. 20.08.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Забела Наталля Іванівна,
26
років,
конторщиця.
28.10.1932 р. Порок серця.
Заверюшин Микола Н., 2
роки, дитина. 04.09.1933 р.
Рак голови.
Задніпровський Євген
Олександрович, 2 роки, ди
тина. 22.01.1932 р. Менингит.
Зайцєв Сергій Матвійо
вич, 12 днів, дитина.
01.07.1932 р. Вроджена
слабкість.
Зайчина Олександра
Олексіївна, 85 років. утри
манка. 29.12.1933 р. Від ста
рост, порок серця.
Закужякин Андрій Ми
хайлович, 37 років. пожеж
ник. 18.05.1932 р. Крововилив
серця.
Залезняк Даний [по
батькові не вказано], 65
років, сторож. 31.05.1933 р.
Порок серця.
Захаровський Євген Яко
вич, 2,6 років, дитина.
16.06.1933 р. Кор.
Зиновський Іван Семено
вич, 22 роки, робітник.
10.04.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Злобина Ольга Григорів
на, 3 роки, дитина. 18.09.1932 р.
Від зараження крові.
Зобов Василь Ісаєвич, 72
роки, завідуючий банею.
23.01.1932 р. Ст. декомпенсо
ваної хвороби серця.

Зорецький Володимир
Іванович, 43 роки, бухгалтер.
02.05.1933 р. Від ууберкульо
за горла легенів.
Зубенко Уляна Антонів
на, 20 років, домогосподарка.
10.10.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Іваненко Юхим Васильо
вич, 23 роки, механік.
02.01.1933 р. Черевний тиф.
Іляшенко Іван Васильо
вич, 8 місяців, дитина.
17.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Ісаков Яків Маркович, 45
років, сторож. 12.06.1933 р.
Порок серця.
Іскра Валентина Яківна,
1 рік, дитина. 18.09.1933 р.
Грип, кровавий пронос.
Іщенко Андрій Дмитро
вич, 30 років, тесляр.
19.02.1933 р. Черевний тиф.
Іщенко Надія Максимів
на, 2 місяці, дитна. 30.07.1932 р.
Від менингиту.
Кававченко Олександр
Андрійович, 3 роки, дитина.
05.04.1932 р. Скарлатина.
Каркачев Анисим Опана
сович, 62 роки, бондарь.
04.09.1932 р. Порок серця та
легень.
Карман Іван Іванович, 45
років, селянин. 20.04.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Корманов Володимр
Лаврентійович, 1 рік, дитан.
11.07.1933 р. Від запалення
кишечника.
Карман Микола Ілліч, 21
рік, службовець. 01.09.1933 р.
Від туберкульозу легенів.
Карпушкина Тамара Анд
ріївна, 11 місяців, дитина.
30.09.1933 р. Явление сердеч
ной слабости.
Кириленко Ніна Іванівна,
1 рік, дитина. 05.08.1932 р.
Отік легенів.
Клещевникова Тиїсія Се
менівна, 5 місяців, дитина.
22.07.1932 р. Ленингит, дитя
чий пронос.
Крипак Віра Олексіївна,
1,3 роки, дитина. 25.10.1932 р.
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Дистрофія.
Клищеникова Ольга
Семенівна, 3 роки, литина.
03.10.1932 р. Від запалення
кишек.
Кобзар Іван Степано
вич, 12 днів, дитина.
15.01.1932 р. Слобонарод
жений.
Ковальов Роман [по
батькові не вказано], 65
років, [соціальний стан не
вказано]. 07.07.1933 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Кобалев Брис Яко
в и ч , 10 місяців, дитина.
08.08.1932 р. Дитячий літній
пронос.
Ковальова Раїса Андріїв
на, 3 роки, дитина.
14.06.1932 р. Від запалення
мозоку.
Коваленко Олексій Іва
нович, 2,8 років, дитина.
20.05.1932 р. Дитячий па
раліч.
Коваленко Віктор Ти
мофійович, 3,1 роки, дити
на. 26.08.1932 р. Дизенти
рія.
Коваленко Володимир
Пилипович, 16 років, утри
манець. Діагноз: [не вказа
но].
Коваленко Іван Івано
вич, 23 дні, дитина.
20.06.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Коваленко Іван Петро
вич, 10 місяців, дитина.
11.07.1932 р. Диспенсія.
Коваленко
Сергій
Олексійович, 3 роки, дити
на. 10.11.1932 р. Від запа
лення мозоку.
Коваленко Віктор Пав
лович, 2 місяці, дитина.
20.01.1933 р. Коліт.
Коваль
Олександр
Дмитрович, 2 роки, дитина.
16.09.1932 р. Туберкульоз
легенів.
Ковтун Віра Степанів
на, 15 років, дитина.
21.05.1932 р. Від запалення
легенів.
Козаченко Олександр
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Дмитрович, 11 місяців, ди
тина. 08.07.1933 років. Від
запалення мозоку.
Козаченко Лідія Федор
івна, 5 місяців, дитина.
01.05.1933 р. Миненгитяв
ление сердечно слабости.
Козенкова Віра Антоні
вна, 10 місяців, дитина.
22.09.1932 р. Черевний тиф.
Козлов Володимир Ти
хонович, 6 місяців, дитина.
02.07.1932 р. Від запалення
кишечника.
Колінченко Зінаїда Анд
ріївна, 1 рік, дитина.
24.06.1932 р. Від запалення
легенів.
Коломийчук Анатолій
Дмитрович, 1,2 років, дити
на. 24.09.1932 р. Гострий
шлунковий катар.
Колотова Зінаїда Мико
лаївна, 23 дня, дитина.
25.01.1932 р. Как преждев
ременное рождение.
Коляденкова Олена Іва
нівна, 27 років, утриманка.
09.06.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Кондієв Жорж Дмитро
вич, 2 роки, дитина.
18.03.1933 р. Нефрозонефрит.
Конивець Марфа Васи
лівна, 82 роки, утриманка.
19.11.1932 р. Старцева
слабкість.
Конівець Антон Павло
вич, 82 роки, утриманець
12.01.1932 р. Старцева
слабкість.
Конотопкина Валенти
на Іванівна, 1 рік, дитина.
18.06.1933 р. Корзапалення
легенів.
Коржов Олександр Іва
нович, 1,4 років. дитина.
25.04.1933 р. Корзапалення
легенів.
Корнієнко Василь Пар
фентійович, 65 років, робі
тник. 09.09.1932 р. Від
старісті.
Коровін Ілля Никифоро
вич, 40 років, пред. завкома,
20.12.1932 р. Від туберкуль
озу.

Костиря Павло Єфре
мович, 68 років, робітник.
08.08.1932 р. Старість,
дряхлість.
Коцугуб Раїса Андріївна,
2 дні, дитина. 13.06.1932 р. Го
стра кишкова інтоксикація.
Кравцов Олександр
Якович, 24 роки, арматур
щик. 30.10.1932 р. Черевний
тиф.
Кравченко Антон Лав
рентійович, 22 роки, робіт
ник. 22.07.1933 р. Черевний
тиф.
Кравченко Василь Ва
сильович, 6 місяців, дитина.
28.10.1932 р. Від запалення
мозоку.
Кравченко Наталля Фе
дорівна, 4 роки, дитина.
28.10.1932 р. Від зараження
крові.
Крамаренко Марфа Да
нилівна, 3 роки, дитина.
22.03.1933 р. Крупозне запа
лення легенів.
Кранцевич Володимир
Романович, 1 рік, дитина.
02.08.1933 р. . Діагноз: [не
вказано].
Красножен Олександр
Іванович, 5 років, дитина.
31.08.1933 р. Водяний рак.
Кривошапка
Марія
Олександрівна, 32 роки, ут
риманка. 22.06.1932 р. Від
туберкульозу легенів.
Кривощеєв Леонтій Іва
нович, 1,6 років. дитина.
04.03. 1933 р. Приступ
спазм.
Кривуля Лідія Яківна, 9
років. дитина. 23.07.1932 р.
Від запалення мозкової обо
лочки.
Криса Анатолій Петро
вич, 2 місяці, дитина.
16.07.1932 р. Младенческая.
Криса Іван Захарович,
52 роки, сторож. 24.05.1933 р.
Спад серцевої діяльності.
Криса Федір Васильо
вич, 50 років, формавщик.
18.08.1932 р. Від туберкуль
оз легенів.
Кузьменко Олександр
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Павлович, 2 роки, дитина.
10.12.1932 р. Від запалення
нирок.
Кузьменко Іван Іванович,
1 рік, дитина. 22.03.1932 р. Від
кишечної інтоксикації.
Кукоби Віра Михайлівна,
1,2 роки, дитина. 07.01.1932 р.
Дисп.
Куличенко Іван Іванович,
65 років, сторож. 07.02.1933 р.
Розлад серцевої діяльності.
Купин Анатолій Федоро
вич, 9 років, дитина.
02.03.1933 р. Кор з ускладен
нням менингита.
Куприєв Володимир Фе
дорович, 1,3 роки, дитина.
15.09.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Кур’янов Клавдія Микиті
вна, 1 рік, дитина. 25.01.1933 р.
Явление сердечной слабости.
Кутиш Олексій Іванович,
1,4 роки, дитина. 11.09.1932 р.
Явление сердечной слабости.
Лавренко Яків Андрійо
вич, 62 роки, сторож.
24.05.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Лаврент’єва Юлія Васи
лівна, 5 місяців, дитина.
12.06.1933 р. Від грипу.
Лагосшина Лідія Гераси
мівна, вік [не вказано], утри
манка. 02.01.192 р. Від запа
лення кишек.
Лазарева Наталля Тимо
фіївна, 31 рік, утриманка.
02.03.1933 р. Черевний тиф,
запалення легенів.
Лактионов Борис Івано
вич, 1 місяць, дитина.
29.07.1932 р. Від дитячого
проносу.
Ламакіна Мотря Василів
на, 67 років. утриманка.
02.09.1933
р.
Серцева
слабкість.
Лашко Никонор Дмитро
вич, 32 роки, сторож.
17.09.1933 р. Десиминовн. ос
лабл. серц.
Лєв Віулєн Матвійович,
1,6 років, дитина. 18.06.1933 р.
Кор запалення легень.
Левко Микола Никифо

рович, 6 років, дитина.
19.05.1932 р. Непроходимость
кишечника , глисты.
Левченко Микола Олек
сійович, 7 місяців, дитина.
11.06.1933 р. Рахіт.
Леганкіна Антоніна Івані
вна,
2
роки,
дитина.
06.07.1933 р. Корзапалення
легенів.
Лесна Євдокія Іванівна,
18
років,
робітниця.
16.11.1932 р. Черевний тиф.
Липинський Володмир
Іванович, 45 років, лікар.
14.12.1932 р. Від запалення
черева.
Лисецький Яків Михай
лович, 45 років, робітник.
02.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Лісничий Віктор Івано
вич, вік [не вказано], утри
манець. 12.11.1932 р. Мертво
народжений.
Литвиненко Федір Івано
вич, 3 години, дитина.
19.03.1932 р. Передчасні по
логи.
Литвинова Валентина
Петрівна, 9 місяців, дитна.
27.07.1933 р. Коклюш.
Лук’янова Алла Олексан
дрівна, 3 місяці, дитина.
01.08.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Луний Тимофій Тихоно
вич, 36 років, машиніст.
31.03.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Лунякин Іван Андрійович,
57 років, конюх. 02.06.1933 р.
Від спаду серцевої діяльності.
Лунякина Марія Павлів
на, 55 ркоів, утрманка.
04.06.1933 р. Від спаду серце
вої діяльності.
Луцев Володмир Трифо
нович, 8 місяців, дитина.
14.09.1932 р. Дискенсія, по
ява серцевої слабкості.
Лютенко Іван Іванович,
90 років, конюх. 22.09.1932 р.
Від старісті.
Люц Роза Яківна, 49 років,
[соціальний стан не вказано].
04.04.1932 р. Рак матки.

Максюта
Катерина
Дмитрівна, 72 роки, утрман
ка. 28.09.1933 р. Порок серця.
Малайшев Віктор Воло
димирович, 1 рік, дитина.
22.07.1933 р. Коклюшзапа
лення легенів.
Малахін Григорій Федо
рович, 65 років, сторож.
04.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Малишевський Євген
Степанович, 8 місяців, дити
на. 16.03.1932 р. Коклюш.
Малигін Олексій Василь
ович, 32 роки, робітник.
17.08.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Малихін Микола Федо
тович, 3 роки, дитина.
09.04.1932 р. Від дизентирії.
Малькова Ганна Артемів
на, 24 роки, робітниця.
04.09.1932 р. Від роносу.
Маргена Надія Денисів
на, 5 років, дитина. 30.09.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Маркіна Лідія Василівна,
7 місяців, дитина. 30.071932 р.
Дискенсія.
Марудин Михайло Юхи
мович, 22 роки, робітник.
23.12.1932 р. Від запалення
нирок.
Маслов Олександр Ми
китович, 1 місяць, дитина.
03.07.1932 р. Від дизентирії.
Маслов Микола Олек
сандрович, 22 роки, технік.
23.04.1933 р. Від сипного
тифу.
Матузко Петро Арсентій
ович, 78 років, сторож.
05.09.1933 р. Міокардит.
Мацкевич Валентина
Адамівна, 1,2 роки, дитина.
25.04.1933 р. Кірзапаленн ле
генів.
Мащенко ва Надія Васи
лівна, 4 роки, дитина.
26.06.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Мащенкова Надія Василів
на, 4 років, дитина. 26.07.1933 р.
Кір.
Милаєнко Валентина
Юрівна, 9 місяців, дитина.
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28.07.1933 р. Коклюш ди
зентирія.
Миланін Лідія Леонідів
на, 1,5 років, дитина.
05.09.1933 р. Від кровавого
проносу.
Мирка Марія Власівна,
1,6 років. дитина. 14.04.1933 р.
Коклюш явление сердечной
слабости.
Мирошніченко Ганна
Антонівна, 50 років, утри
манка. 03.02.1932 р. Діаг
ноз: [не вказано].
Мишкіна Лілія Іванівна,
1,2 роки, дитина. 18.08.1933
р. Діагноз: [не вказано].
Мишунін Іван Михайло
вич, 9 років, дитина.
19.07.1933 р. Втопився.
Мушустий Сергій Ми
хайлович, 23 роки, робіт
ник. 10.04.1933 р. Від тубер
кульоу.
Мищенко Петро Івано
вич, 30 років, вигрузчик пе
чей. 24.12.1932 р. Від тубер
кульозу легенів.
Мищенков Борис Пет
рович, 2 роки, дитина.
21.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Могила Віктор Федоро
вич, 2 місяці, дитина.
25.06.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Моор Георгій Георгійо
вич, 11 місяців, дитина.
21.07.1932 р. Слабкість ле
гень.
Назаренко Валентина
Семенівна, 1 рік, дитина.
18.09.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Найденко [ім’я не вка
зано] Іванович, вік [не вка
зано], 04.07.1932 р. Мертво
народжнена.
Нелюба [ім’я не вказа
но] Дмитрівна, 2 дні,
23.05.1932 р. Вроджена
слабкість.
Ненцек Трохим Моїсей
ович, 19 років, робітник.
06.12.1931 р. Впав з автомо
біля.
Насмешна Настя Гордіїв
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на, 60 років, утриманка.
05.02.1933 р. Порок серця.
Новіков Анатолій Мико
лайович, 5 років, дитина.
08.05.1933 р. Вбитий авто
мобілем.
Новікова Лариса Іванів
на, 9 місяців, дитина.
06.07.1933 р. Коклюш.
Новодран Іван Данило
вич, 4 роки, дитина.
17.06.1932 р. Вбитий елект
рострумом.
Носенко Павло Семе
нович, 1 рік, дитина.
25.08.1933 р. Від проносу.
Носова Тамара Ники
форівна, 1,8 років, дитина.
05.02.1933 р. Крупозне запа
лення легенів.
Нужний Микола Петро
вич,
1
рік,
дитина.
29.07.1933 р. Коклюшнеза
палення легень.
Оберемкова Марія Гав
рилівна, 70 років, утриман
ка. 08.09.1933 р. Упадок сер
ця.
Овчаров Борис Степа
нович, 1 рік, дитина.
05.07.1932 р. Кишечна інток
сикація.
Огородний Зоя Аркаді
вна, 3 роки, дитина.
14.06.1933 р. Від туберкуль
озу.
Оленченко Юхим Фе
дорович, 46 років, бійщик.
08.06.1933 р. Від запалення
нирок.
Олешко Василій Воло
димирович, 1,1 роки, дити
на. 21.06.1932 р. Дизенкти
рит, менингит.
Омельченко Зинаїда
Павлівна, 5 місяців, дитина.
30.07.1932 р. Від кишечної
інтоксикації.
Омельченко Іван Федо
рович, 1,8 роки, дитина.
15.03.1933 р. Від запалення
легенів.
Онищенко Тимофій
Григорович, 29 років, секре
тар. 25.11.1932 р. Туберкуль
оз кістки.
Оріхов Аким Кіндрато

вич, 54 роки, сторож магази
ну. 30.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Оришкова Зинаїда Іва
нівна, 1,6 років, дитина.
29.04.1933 р. Від корі.
Осадча Валентина Іван
івна, 4 роки, дитина.
05.03.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Осипенко Тетяна Іванів
на, 18 років, робітниця.
18.09.1933 р. Від параліча
серця.
Павлов Анатолій Семе
нович, 1,2 роки, дитина.
19.09.1933 р. Від малярії.
Павловська Віра Тимо
фіївна, 60 років, утриманка.
22.02.1932 р. Від запалення
легенів.
Пагтєв Микита Захаро
вич, 75 років, сторож.
24.08.1932 р. Від старечої
слабкісті.
Пазушкина Олександра
Миколаївна, 2 місяці, дити
на. 07.03.1933 р. Від дист
рофії.
Палкіна Марія Василів
на, 31 рік, рахівник.
27.01.1932 р. Ембол. при ро
дов.
Пономаров Олексій
Карпович, 21 рік, робітник.
16.02.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.
Панчукова Єфросинія
Іванівна, 48 років, робітни
ця. 21.05.1933 р. Від спаду
серцевої діяльності.
Пархоменко Федір Сте
панович, 52 роки, сторож.
08.06.1933 р. Від спаду сер
цевої діяльності.
Пащенко Ганна Петрів
на, 19 років, утриманка.
12.12.1932 р. Від туберкуль
озу кістки.
Пащенк Іван Михайло
вич, 20 днів, дитина.
20.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Перасенко Василь Іва
нович, 3 дні, дитина.
17.04.1932 р. Від вродженої
слабкості.

РОЗДІЛ 1. МАРТИРОЛОГ
Переванвина Олександр
Зиновійович, 58 років, при
биральник. 04.09.1933 р.
Онифрит.
Перец Антон Данило
вич, 19 років, кошторисник.
18.08.1932 р. Від туберкульо
зу легенів.
Перцева Олександра
Іванівна, 1 рік, дитина.
25.08.1932 р. Від дитячого
проносу.
Петрусев Іван Андрійо
вич,
21
рік,
студент.
12.02.1932 р. ГВС. Ровжан.
Пилипець Адольф Івано
вич, 7 місяців, дитина.
23.06.1933 р. Від запалення
легенів.
Плахтий Раїса Іванівна, 4
місяці, дитина. 30.06.1932 р.
Кишкова інтоксикація.
Подчасов Анатолій Гри
горович, 34 роки, інспектор.
16.09.1932 р. Кишкова інток
сикація.
Познавська Марія Ми
хайлівна, 38 років, домогос
подарка. 27.04.1932 р. Від
виснаження.
Полозов Микола Матв
ійович, вік [не вказано],
[соціальний стан не вказано].
16.04.1932 р. Слабонародже
ний.
Попова Людмила Іванів
на, 3 роки, дитина.
25.06.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Прибоська Олександра
Іванівна, 3 роки, дитина.
03.06.1933 р. Від коклюшу.
Прибонський Володи
мир Іванович, 4 роки, дитина.
09.06.1933 р. Проноспрояв
лення серцевої слабкості.
Присин Анатолій М., 1 рік,
дитина. 01.06.1933 р. Від кро
вавого проносу.
Приходько Іван Тихоно
вич, 22 роки, машиністекско
ватор.03.04.1933 р. Вбитий
електрострумом.
Приходько Наталля Тро
химівна, 45 років, домогоспо
дарка. 16.10.1932 р. Запален
ня сечового міхура.

Прозоров Віктор [по
батькові не вказано], 1 рік,
дитина. 07.07.1933 р. Коклюш.
Прохоренко Надія Іванівна,
9 місяців, дитина. 23.10.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Процько
Володимир
Матвійович, 1 місяц, дитина.
Від проявлення серцевої слаб
кості.
Резніченко Іван Андрійо
вич, 22 роки, машиніст.
25.02.1933 р. Від черевного
тифу.
Рожков Олексій Якович,
56 років, строж. 07.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Романова Зая Степанів
на, 2 роки, дитина. 10.10.1932 р.
Кор та запалення легень.
Романюк Ганна Кузьмів
на, 22 роки, прибиральниця.
22.03.1932 р. Запалення ни
рок, з розладом серцевої
діяльності.
Роменський Михайло
Васильович, 35 років, робіт
ник. 06.09.1932 р. Порок сер
ця.
Руденкова Серафима
Степанівна, 1,6 років, дитина.
12.08.1932 р. Від дитячого
проносу.
Русаненко Микола Івано
вич, 1,6 років, дитина.
23.07.1933 р. Від судорги.
Рибалка Олександр Ми
колайович, 1,4 роик, дитина.
04.07.1933 р. Від запалення
нирок.
Рябикіна Лідія Анбрик.,
вік [не вказано], утриманка.
14.01.1932 р. Від грипу.
Савенко Петро Карпо
вич, 36 рокиів, завідуюча
їдальнею. 22.09.1932 р. Зарі
зало потягом.
Савкевич Олександр За
харович, 13 років, дитина.
03.03.1933 р. Від запалення
нирок.
Савокова Ніка Терентіїв
на, 1 рік, дитина. 13.07.1933 р.
Від запалення легень.
Савченко Гаврило Яко
вич, 68 років, сторож.
29.07.1932 р. Декомпенсова

ний атеросклероз.
Савченкова Тамара Ки
рилівна, 7 років, дитина.
15.06.1932 р. Від запалення
мозоку.
Саєнко Іван Лукіч, 59
років, робітник. 27.01.1932 р.
Від черевного тифу.
Салатський Сергій Пет
рович, 4 роки, дитина.
24.06.1933 р. Від запалення
легенів.
Сальник Костянитин Де
нисович, 1 місяць, дитина.
04.03.1932 р. Від грипозного
менингита.
Самохвалов Тихін Юхи
мович, 19 років, робітник.
29.06.1933 р. Непрохо
димість.
Сапожнік Петро Степа
нович, 27 років, водій.
02.12.1932 р. Рак шлунку.
Сарженкова Ганна Ми
хайлівна, 1,4 роки, дитина.
05.04.1932 р. Від запалення
легенів.
Сахань Віктор Кузьмич, 1
місяці, дитина. 12.07.1932 р.
Недоношений.
Свичкарьов Віктор Фе
дотович, 4 місяці, дитина.
[дату смерті не вказано]. Діаг
ноз: [не вказано].
Семибратський Федот
Іванович, 50 років, візник гли
ни. 09.12.1932 р. Від черевно
го тифу.
Сербин Василь Олексій
ович, 3 роки, дитина.
12.08.1932 р. Менингит.
Сергієнко Василь Єгоро
вич, 1,7 років, дитина.
18.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Сердук Петро Васильо
вич, 85 років, пенсіонер.
05.01.1933 р. Від старості.
Сердюков Віктор Федо
рович, 4 місяці, дитина.
16.03.1933 р. Від дистрофії.
Сидоренко Олександр
Архипович, 2,6 років, дитина.
04.01.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Сидоренко Омелян Пет
рович, 60 років, столяр.
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07.04.1933 р. Кома.
Сизонов Микола Івано
вич, 52 роки, утриманець.
07.02.1932 р. Порок серця.
Симонов Олександр
Денисович, 6 місяців, дити
на. 14.05.1933 р. Диспенсія.
Синица Ганна Андріївна,
1,7 років, дитина. 17.06.1933 р.
Від запалення легенів.
Скиба Іван Михайло
вич, 3,6 роки, дитина.
21.09.1932 р. Отік легенів.
Скрипкі Володимир
Степанович, 1 мясяць, ди
тина. 14.01.1932 р. Окл. сла
бост.
Скрипка
Михайло
Дмитрович, 1,1 рік, дитина.
23.06.1933 р. Корзапалення
легенів.
Слесаренко Ілля Тито
вич, 5 років, дитина.
12.07.1933 р. Від кровавого
пороносу.
Слобоус Петро Федо
рович, 65 років, утрима
нець. 11.07.1933 р. Діагноз:
[не вказано].
Соколова Ніна Акимів
на, 9 місяців, дитина.
07.12.1932 р. Діагноз: [не
вказано].
Соловйов Павло Петро
вич, 89 років, утриманець.
28.05.1933 р. Від старості.
Соловйов Іван Павло
вич, 52 роки, інвалід.
24.07.1933 р. Від раку шлун
ка.
Співак Костянтин Васи
льович, 1,8 років, дитина.
16.08.1932 р. Від дитячого
проносу.
Співа Марія Мусіївна,
36 років, домогосподарка.
06.09.1933 р. Від черевного
тифу.
Стеркалова Олександ
ра Архипівна, 22 роки, офі
ціантка. 11.02.1933 р. Від за
палення легенів.
Стец Павло Петрович,
55 років, строж. [дату смерті
не вказано]. Від удару соки
ри в чоло.
Ступка Анистра Петрів
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на, 61 рік, строж. 02.05.1933 р.
Від дизентирії.
Суприненко
Филип
Степанович, 31 рік, секре
тар. 10.09.1933 р. Від тудер
кульозу легенів.
Суржиков Сергій Анто
нович, 54 роки, робітник.
24.04.1932 р. Від раку шлун
ка.
Сусой Віктор Данило
вич, 1,6 років, дитина.
05.03.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Сусой Іван Данилович,
16 років, дитина. 15.02.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Сябро Мина Арсентіїв
на, 3,3 роки, дитина.
05.05.1933 р. Кор.
Сябро Роза Арсентіїв
на, 1,9 років, дитина.
30.04.1933 р. Кор.
Таєракая Пелагея Пет
рівна, 50 років, міліціонер.
15.12.1932 р. Порок серця.
Танцюра Тетяна Олексіїв
на, 10 місяців, дитина.
05.07.1933 р. Коклюш.
Тарасенко Борис Григо
рович, 1 день, дитина.
31.12.1932 р. Слабонарод
жений.
Тарасенко Дмитро Ар
хипович, 71 рік, робітник.
17.07.1933 р. Стареча
слабкість.
Тарасова Зоя [по бать
кові не вказано], 6 днів, ди
тина. 09.12.1932 р. Від дист
рофіїдиспенсії.
Тарасов
Митрофан
Єфримович, 50 років, робі
тник. 05.04.1932 р. Від запа
лення легенів.
Тарусина Валентина
Іванівна, 11 місяців, дитина.
06.07.1933 р. Від коклюшу
запалення легенів.
Терещенко Віра Григо
рівна, 7 років, дитина.
19.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Тернов Микола Степа
нович, 9 місяців, дитина.
07.08.1932 р. Від дезентирії.
Терновій Наталя Євдо

кимівна, 23 рки, утриманка.
01.07.1933 р. Порок серця.
Тильний Лідія Петрівна,
1,1 рік, дитина. 18.04.1933 р.
Від прояви серцевої слаб
кості.
Тимофеєва Марія Гри
горівна, 22 роки, маляр.
09.08.1932 р. Від самопові
шання.
Тимошенко Степан Іва
нович, 72 роки, сторож.
24.06.1933 р. Від старечої
слабкості.
Тимченко Іван Трохи
мович, 25 років, майстер.
21.03.1933 р. Від отруєння.
Титарекно Василь Кузь
мич, 1,6 років, дитина.
10.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Титова Варвара Яківна, 9
місяців, дитина. 29.07.1932 р.
Діагноз: [не вказано].
Тихая Раїса Миколаїв
на, 1,3 років. дитина.
02.07.1933 р. Від запалення
легенів.
Тишина Любов Василів
на, 1 місяць, дитина.
23.04.1933 р. Від дистрофії.
Тищаков Петро Хомич,
1 рік, дитина. 04.09.1932 р.
Від проносу.
Ткалія Тихін Денисович,
55 років, мастильник.
11.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Ткаченко Акилина Сте
панівна, 20 років, робітниця.
25.02.1933 р. Від туберкуль
оза легенів.
Ткачекно Параска Яків
на, 50 років, стророж.
08.06.1933 р. Бекомпесиро
ваний міокардит.
Ткачьов Яків Гаврилович,
23 дні, дитина. 03.06.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Топалова Ольга Яківна,
24 діні, робітниця. 02.01.1933 р.
Від паралічу серця після пе
релома плеча.
Трифанов Борис Сергій
ович, 11 місяців, дитина.
28.06.1932 р. Від кишечної
інтоксикації.
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Третяков Яків Григоро
вич, 80 років, утриманець.
16.10.1932 р. Від старечої
слабкості.
Убейвалк Іван Андрійо
вич, 55 років, кладовщик.
28.07.1932 р. Діагноз: [не вка
зано].
Удовенко Анатолій Олек
сійович, 1 рік, дитина.
20.04.1933 р. Рахит.
Удовенко Володимир
Іванович, 2 години, дитина.
09.04.1932 р. Слабонародже
ний.
Уперенко Іван Іванович, 9
місяців, дитина. 13.12.1932 р.
Від черевного тифу.
Уперенко Федір [по бать
кові не вказано], 4 роки, ди
тина. 29.11.1932 р. Від запа
лення нирок.
Фираєв Анатолій Мико
лайович, 2 роки, дитина.
20.07.1933 р. Від туберкульо
зу.
Фураєв Віктор Петрович,
5,2 роки, дитина. 22.02.1932 р.
Від запалення легенів.
Фуранченко Анатолій
Маринович, 10 місяців, дити
на. 21.08.1933 р. Від проносу.
Хабарова Віра Іванівна,
1,5 років, дитина. 27.09.1933 р.
Дифтерит.
Хизенко Олександр Іва
нович, 33 роки, службовець.
04.09.1932 р. Від туберкульо
за легенів хребта.
Хлопов Сергій Іванович,
32 роки, візник. 26.07.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Ходикін Іван Якович, 53
роки, пічник. 28.05.1933 р.
Діагноз: [не вказано].
Ходикіна Катерина [по
батькові не вказано], 7 рокв,
дитина. 28.03.1933 р. Від че
ревного тифу.
Хохлова Олена Іванівна,
4 дні, дитина. 03.04.1932 р. Від
менингиту.
Худорба Тамара Фомів
на, 1,3 роки, дитина.
17.09.1932 р. Від запалення
кишечника.
Цирупа Василь Лукіч, 12

днів, дитина. 22.05.1933 р. Від
туберкульоза легенів.
Чинакал Іван Адрійович,
72 роки, конюх. 06.11.1932 р.
Від порока серця.
Черевань Дмитро Павло
вич, 61 рік, сторож. 19.10.1932 р.
Від черевного тифу.
Чередніченко Анатолій
Захарович, 2 місяці, дитина.
07.04.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Черкін Іван Антонович, 5
місяців, дитина. 06.10.1932 р.
Екзема.
Черневець Ксенія Григо
рівна, 64 роки, утриманка.
18.04.1933 р. Від запалення
легенів.
Чернига Микола Васильо
вич, 9 місяців, дитина.
12.09.1932 р. Від кишечної
інтоксикації.
Черникова Федора Сте
фанівна, 42 роки, утриманка.
04.02.1933 р. Отік легенів.
Чьорний Іван Тимофійо
вич, 13 років, дитина.
06.12.1932 р. Від черевного
тифу.
Чернишев Анатолій Гри
горович, 2 роик, дитина.
14.09.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Чижевська Олемпіада
Олексіївна, 72 роки, утриман
ка. 06.05.1933 р. Від порока
серця.
Чинкунова Наталля Мар
ківна, 19 років, домогоспо
дарка. 29.12.1932 р. Від запа
лення мозкової оболочки.
Чиора Параска Сидорів
на, 38 років, колесник.
01.01.1933 р. Від рака матки.
Чипкунова Марія Іванів
на, 3 дні, дитина. 06.02.1932 р.
Вроджена слабкість.
Чудневцев Василь Ми
хайлович, 13 років, дитина.
08.08.1932 р. Зарізало потя
гом.
Чунгуй [ім’я та по бать
кові не вказано], 21 рік, пен
сіонерка. 25.03.1932 р. Сро
дов. слабость.
Чунгуй Іван Олександро

вич, 7днів, дитина. 24.03.1932 р.
Від виснажливого проносу, ту
беркульоз легенів.
Чуприкат Гордій Івано
вич, 45 років, сторож.
12.07.1933 р. Діагноз: [не вка
зано].
Шакалова Оксана Петрі
вна, 25 років, годинникар.
05.04.1932 р. Від септичного
оборту.
Шамина Любов Петрів
на,
20
днів,
дитина.
27.01.1933 р. Від проявлення
серцевої слабкості.
Шандрика Микола Дмит
рович, 1,7 років, дитина.
27.01.1933 р. Від вродженої
слабкості.
Шаповалов Евген Андрійо
вич, 23 роки, робітниця.
09.09.1932 р. Від серцевої
слабкості.
Шаповалов Юхим Пет
рович, 36 років, робітниця.
06.11.1932 р. Від черевного
тифу.
Шапошникова Надія
Павлівна, 48 років, утриман
ка. 16.07.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Шахматенко Павло Ти
мофійович, 19 років, слюсар.
03.09.1933 р. Відкритий ту
беркульоз.
Шахматенко Тетяна Фе
дорівна, 3 роки, дитина.
29.08.1933 р. Від виснаження
та випадіння прямої кишки.
Шваргун Віктор Василь
ович, 7 місяців, дитина.
18.09.1932 р. Від менингиту.
Шевченко Павло Пана
сович, 20 років, роібтник.
29.08.1933 р. Вбитий елетрич
ним струмом.
Шлєпін Ніна Матвіївна,
2,6 роки, дитна. [дату смерті
не вказано]. Від проявлення
серцевої слабкості.
Шестирко Олександр
Костянтинович, 1,6 років, ди
тина. 29.11.1932 р. Від запа
лення.
Шиганський Анатолій Ти
мофійович, 7 місяців, дитина.
07.03.1932 р. Від запалення
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легенів.
Шкарупа Яків Михайло
вич, 37 років, робітник.
05.05.1933 р. Від туберкуль
озу легенів.
Шкрибец Іван Йосипо
вич, 2 роки, дитина.
02.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Шлянов Галина Степа
нівна, 1 рік, дитина.
07.04.1933 р. Від гною сто
ломах кашель, бронхит.
Шокалов Іван Аникимо
вич, 66 років, сторож.
18.04.1933 р. Від старечої
слабкості.
Шульга Дем’ян Івано
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вич, 49 років, вантажник.
20.06.1933 р. Від сипного тифу.
Щербаков Владислав
Олексійович, 2,2 роки, ди
тина. 28.06.1933 р. Від запа
лення мозкової оболочки.
Щербакова Віра Іванів
на, 1,5 ріків, дитина.
16.08.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Щертина Григорій Кузь
мич,
4 дні, дитина.
08.03.1933 р. Від вродженої
слабкості.
Явтушенко Катерина
Миколаївна, 1 рік, дитина.
22.02.1932 р. Від туберкуль
озу легенів.

Яковенко Олександо
Петрович, 1,9 років, дитина.
14.02.1933 р. Від проявлен
ня серцевої слабкості.
Якубенко Валентина
Іванівна, 1,8 рік, дитина.
08.10.1933 р. Від пневмонії.
Янюк Альвина Панте
леймонівна, 1,8 рік, дити
на. 17.07.1933 р. Від дист
рофії.
Яценко Микола Трохи
мович, 4 місяці, дитина.
25.06.1933 р. Діагноз: [не
вказано].
Яшенкова Людмила Яків
на, 4
роки,
дитина.
07.09.1932 р. Від дифтерії.
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Документ № 1
Лист секретаря Рубіжанського РПК Шумилова секретареві Донецького
обкому КП(б)У Акулову про випадки вживання в їжу дохлої скотини

Державний архів Донецької області (далі ДАДО). – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 2.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 2
Доповідна записка секретаря Біловодського РПК Перегуди Донецькому
обкому КП(б)У (особисто Акулову) про випадки в районі голодної смерті

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 2.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 3
Доповідна записка секретаря Біловодського РПК Перегуди
Донецькому обкому КП(б)У (особисто Акулову) з конкретними даними про випадки
в районі голодної смерті та аналізом настроїв селян перед весняною сівбою

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 3.
(Продовження на стор. 209)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 208)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 4.
(Продовження на стор. 210)
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(Продовження, початок на стор. 208)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк.5.

210

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ

Документ № 4
Спеціальне повідомлення заступника районного уповноваженого ГПУ
по Новопсковському району начальникові підрозділу Донецького
обласного відділу ГПУ про випадок в районі канібалізму на грунті голоду

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк.6.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Документ № 5
Доповідна записка секретаря Новоайдарського РПК Торби та уповноваженого
обкому партії Верминського секретареві Донецького обкому КП(б)У
Акулову про факти голоду та політичний стан в районі

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 7.
(Продовження на стор. 213)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 212)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 8.
(Продовження на стор. 214)
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 212)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 9.
(Продовження на стор. 215)
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(Продовження, початок на стор. 212)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 10.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Документ № 6
Доповідна записка голови Ровенецької ККРСІ Кузьміна
голові Донецької обласної ККРСІ Перекатову про голод в районі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 11.
(Продовження на стор. 217)
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(Продовження, початок на стор. 216)

ДАДО. – Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 12.
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Документ № 7
Доповідна записка члена президії Донецької міськради Аграновича
голові Сталінської міськради Ананченку про перевірку скарг про голод у
с. Олександрівці б/Селидівського району

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 13.
(Продовження на стор. 219)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Початок на стор. 218)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк.
(здвоєний з арк. 14).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 8
Доповідна записка секретаря Новопсковського МПК Полстяного секретареві
Донецького облпарткому Саркісу про масові випадки голоду

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 14.
(Продовження на стор. 221)
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(Продовження, початок на стор. 220)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 15.
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Документ № 9
Доповідна записка секретаря Макіївського МПК Карпова секретареві
Донецького обкому КП(б)У Саркісу про випадки масового голоду
в селах СлюсароШурупівської та ЄХопровської сільрад

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 16.
(Продовження на стор. 223)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 222)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк.
(здвоєний з арк. 17).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 10
Лист заступника секретаря Марківського РПК Ігнатова секретареві
Донецького обкому КП(б)У Саркісу про випадок канібалізму у с. Розсоховатому

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 17.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 11
Лист секретаря Донецького обкому КП(б)У Саркіса до ЦК КП(б)У з інформацією
про перевірку фактів голоду в районах області, а також прохання допомогти
продовольством Донбасу, зокрема Старобільщині та Маріупольщині

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 18.

225

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 12
Довідка Донецького обласного відділу ГПУ, надіслана до ГПУ УСРР,
про прояви голоду та смертельні випадки в Донецькій області

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 19.
(Продовження на стор. 227)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 226)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 20.
(Продовження на стор. 228)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 226)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 21.
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Документ № 13
Лист секретаря Міловського РПК Стражева Донецькому
обкому партії (Акулову) про продовольчі труднощі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 22.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Документ № 14
Доповідна записка заступника секретаря РПК та голови райвиконкому
Марківського району Донецькому обкому КП(б)У та облвиконкому
про поширення голоду та прохання використати продовольчі резерви

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 23.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 15
Доповідна записка секретаря партколегії Рубіжанського ККРСІ Бабакова
секретареві РПК Варшавському про смертність від голоду в с. Чабанівка

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 24.
(Продовження на стор. 232)

231

КНИГА

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 231)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 24.
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Документ № 16
Лист секретаря Рубіжанського РПК Варшавського секретареві
Донецького обкому КП(б)У про покарання тих, хто розповідає про голод

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 25.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 17
Лист секретаря Старокаранського РПК Кочергіна секретареві Донецького
обкому КП(б)У Вайнову про голод в районі,самогубство, вживання в їжу собак тощо

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 26.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 18
Доповідна записка секретаря НовопсковськогоРПК Повстяного секретареві Донецького
обкому КП(б)У Саркісу про голод в районі із зазначенням сільрад,а також про канібалізм

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 27.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 19
Лист секретаря Рубіжанського РПК Варшавського секретареві
Донецького обкому КП(б)У Акулову про випадок людоїдства в районі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 28.
(Продовження на стор. 237)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 236)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 29.
(Продовження на стор. 238)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 236)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 29.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 20
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Полстяного
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу про посівну
насіннєву позику, про охорону посівного матеріалу

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 30.
(Продовження на стор. 240)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 239)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 31.
(Продовження на стор. 241)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 239)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 32.
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Документ № 21
Доповідна записка секретаря Ровенецького РПК Коровченка
та голови райвиконкому Кузьміна секретареві Донецького
обкому КП(б)У Акулову та голові облвиконкому Іванову
про голод у Павлівській, Н.Красновській та інших сільрадах району

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 33.
(Продовження на стор. 243)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 242)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 34.
(Продовження на стор. 244)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 242)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 34.
(Продовження на стор. 245)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 242)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 34.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 22
Лист секретаря Рубіжанського РПК Варшавського секретареві
Донецького обкому КП(б)У Акулову про голод в районі
та організацію гарячого харчування на час проведення сівби

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 35.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 23
Доповідна записка секретаря Артемівського ГПК Перегуди
Донецькому обкому КП(б)У (особисто Акулову) про факти голодування в колгоспах

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 36.
(Продовження на стор. 248).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 247)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 37.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 24
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Полстяного
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу про випадок канібалізму
в районі та організацію продовольчої допомоги в. с. Булавинівка

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 38.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 25
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Полстяного
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу про випадок канібалізму
в районі та організацію продовольчої допомоги колгоспу с. Лізине

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 39.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 26
Уцілілий фрагмент доповідної записки
секретаря Новопсковського РПК Полстяного
про голод в районі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 40.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 27
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Полстяного
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу
про новий випадок канібалізму в районі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 41.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 28
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Полстяного
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу
про випадки канібалізму в. с. Рогове та про політичні заходи в селі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 42.
(Продовження на стор. 254).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 253)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 42.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 29
Інформація секретаря Новопсковського РПК Коровченка
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу
про факти трупоїдства у селі Бончуківка та організацію допомоги колгоспу

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 43.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 30
Доповідна записка секретаря Марківського РПК Перегуди секретареві
Донецького обкому КП(б)У Акулову «Про стан продовольства в Марківському районі»

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 44
(Продовження на стор. 257)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 256)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 45
(Продовження на стор. 258)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 256)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 46.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 31
Інформація начальника політвідділу Донецького обласного земельного відділу
секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу про голод і його наслідки
в господарствах Білокуракинської, Старобільської, Осинівської МТС

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 47.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 32
Доповідна записка секретаря Новопсковського РПК Коровченка
секретареві Донецького обкому КП(б)У Акулову та секретареві ЦК КП(б)У Косіору
про жахливі наслідки голоду в селах району

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 48.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 33
Інформація помічника прокурора Міловської дільниці
Донецькому облпрокурору
та копія Генеральному прокурору республіки
про людоїдство в районі

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 49.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Документ № 34
Інформація дільничного прокурора Волноваської дільниці
Донецькому облпрокурору про розслідування політичного змісту
людоїдства у с. Гринталь Старокаранського району
та повідомлення прокурора обласного відділу ГПУ Райхенштейна
про завершення слідства та направлення справи
до судтрійки ГПУ УСРР для розгляду

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 50.
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
Документ № 35
Доповідна записка бригади оргвідділу Донецького обкому КП(б)У
«Про результати перевірки випадків голодування
у Верхньотеплянському та Новоайдарському районах»
(матеріали вибіркового обстеження)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 51.
(Продовження на стор. 264).

263

КНИГА

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 52.
(Продовження на стор. 265).
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 53.
(Продовження на стор. 266).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 54.
(Продовження на стор. 267).
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 55.
(Продовження на стор. 268).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 56.
(Продовження на стор. 269).
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 57.
(Продовження на стор. 270).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 56.
(Продовження на стор. 271).

270

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 57.
(Продовження на стор. 272).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 58.
(Продовження на стор. 273).
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 59.
(Продовження на стор. 274).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 60.
(Продовження на стор. 275).

274

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 61.
(Продовження на стор. 276).
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 62.
(Продовження на стор. 277).
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 263)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 63.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Документ № 36
Лист секретаря Новопсковського РПК Коровченка секретареві ЦК КП(б)У Косіору
та секретареві Донецького обкому КП(б)У Саркісу
про випадок канібалізму у с. Пеньківка
та смертність від голоду у багатьох колгоспах району

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 64.
(Продовження на стор. 279)
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РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТИ
(Продовження, початок на стор. 278)

ДАДО.– Фп326, оп. 1, спр. 130, арк. 65.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

Жебрацька натуроплата за трудодні. Фото М.М. Желєзняка.

Члени спеціальної комісії відкривають склад
Єнакіївської МТС, яким завідував син «куркуля». Фото М.М. Желєзняка.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Голод 33го у спогадах свідків
(на матеріалі Східної України)
У пам’яті людей найдовше зберігаються ті
важливі епохи і події, які мали вплив на їх життя
і розвиток. Одним з таких фактів є жахливі сто&
рінки історії нашого народу, довго замовчувані,
старанно приховувані владою, та й до сьогодні
не всіма визнані. Йдеться про голодомор 32&33
років, спрямований на винищення українсько&
го народу, в першу чергу – українського селян&
ства, яке було і залишається носієм національ&
ної свідомості, а отже, всієї української нації.
«Голодомор 1932&1933 років за своєю суттю не
був випадковим чи унікальним епізодом у долі
українського народу. Настав час до кінця усві&
домити раз і назавжди, що це був лише один з
найближчих до нас, уцілілих і нині сущих ук&
раїнців, етап планомірного викорінення
української нації, неприйняття існування якої
глибинно закладене в нащадків північних пле&
мен, яким наш народ дав свою віру, культуру,
цивілізацію і навіть імення» (1, 188).
Але факт залишається фактом. Усні опові&
дання&спогади людей&старожилів, свідків того
страхіття, переконливо доводять, що проти ук&
раїнського народу вчинено нечуваний злочин.
На Великий Голод 30&х років в Україні було на&
кладене політичне табу – наявність його відки&
далася і ретельно замовчувалася. Сама лише
згадка про голод кваліфікувалася як злісна
антирадянщина. Зрозуміло, що довгий час
люди приховували глибоко в душі ті події, але
тепер, нарешті, з вуст свідків часто можна по&
чути неймовірну кількість даних. Саме жертви
голоду, дивом уцілілі, найправдивіше і найви&
черпніше можуть донести до нас правду тих
часів. Найважливіше те, що всі матеріали взає&
мно підтверджуються. «Можна раз, і вдруге, і
втретє переписувати історію – на догоду дик&
таторові чи скороминущому ідеологічному бож&
кові. А з пам’яттю народу нічого не вдієш. Після
заборон, утисків, принижень вона оживає,
відроджується – що б там не було (8, 179). І далі:
«Народна пам’ять – найдостовірніше історич&
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не джерело». (8, 187). Насправді ж наш народ
ніколи не плазував перед мучителями. Досить
пригадати літературні твори, присвячені цій
темі, зокрема «Марію» Уласа Самчука та «Жов&
того князя» Василя Барки. Довгий час носіями
пам’яті про голод 1932&33 років були кобзарі,
за що переслідувалися і знищувалися владою.
Так, Єгор Мовчан створив «Думу про голод» і
виступав з нею у Харкові на базарі. Він згаду&
вав, що за це його ледь не запроторили у в’яз&
ницю: «Як заграв її, то мене якийсь агент ухо&
пив за руку і почав тягти в міліцію. Спасибі,
люди відбили. Хтось видер мене з його рук і
швидко потяг з базару у город. Потім співав у
селах по хатах, там свої, не видадуть. Плакали
жінки, слухаючи думу, бо в ній була свята прав&
да» (11, 51). Народ, трощений великими сталі&
ністами, не мовчав, а говорив слова моторош&
ної правди, сповнені скорботою і болем. Як не
намагалися приховати від нащадків правду,
нищили її в людській пам’яті, але слово болю і
гніву народного, перемігши всі перешкоди і
час, все ж відлунилося у нашім сьогоденні. Те&
пер багато прояснилося, але й до сьогодні
свідки тих жахливих подій бояться навіть дум&
ками повертатися в ті роки. «Спогади про го&
лод на Україні передавалися з уст в уста від
одного покоління до другого. Жахлива драма
народу знайшла відображення у фольклорі» (4,
35). Із спогадів Конончук Марії Лук’янівни, ро&
дом з Донбасу, нині живе в м. Житомирі: «... у
1939 р. я закінчила педшколу, поїхала до Льво&
ва, там працювала і вчилась в учительському
інституті. Хтось мені дав місцеву газету за 1933
рік, де писалося, що в Радянському Союзі го&
лод. Люди людей їдять, а їхня пшениця у нас
коштує півтора злотих пуд (тоді це була тери&
торія Польщі).
Я прочитала, прийшла додому (жила у сес&
три) і розповіла сестриному чоловікові. Він мені
відповів: «Ти цієї газети не бачила і не читала».
Так, люди добрі, я цієї газети «не бачила» і «не
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читала» – аж до нашої гласності. А тепер настав
час правди, хоч яка та правда буває гірка, а вона
нам потрібна» (2, 221).
Документальних даних про той злочин існує
вражаюча кількість: це різні постанови, укази, ли&
сти, звіти. На жаль, більшість з них досліджувала&
ся закордонними вченими. Саме за межами Ук&
раїни ця тема породила величезну історіографію
та публіцистику, там видано чимало спогадів і до&
кументів. Найважливішим є те, що всі першодже&
рельні матеріали взаємно підтверджуються, що
свідчить про широкомасштабність штучного голо&
домору. Закордонний історик Роберт Конквест
зазначає: «...чи то було в підвалах, де страчували
безневинних, чи у таборах примусової праці, чи в
селах, де вмирали з голоду, – це було свідоме
винищення мільйонів індивідуумів, з яких склада&
лася нація» (6, 304).
Точних даних про кількість померлих від голо&
ду немає, адже в книгах запису актів громадянсь&
кого стану було заборонено записувати «помер
від голоду». Писали або «вибув», або вказували
якусь іншу причину. «Лікарі, будучи по суті
державними службовцями, за наказом згори
всіляко приховували дійсні причини смертності,
вказуючи різноманітні хвороби, найчастіше ди&
зентерію, посилаючись на «старечу слабість»
тощо. А наприкінці 1932 р. свідоцтва про смерть
припинили виписувати взагалі» (6, 281). Жертва&
ми Великого Голоду в Україні за різними даними
стало від 7 до 10 мільйонів українців. «Це дорів&
нює числу разом узятих найбільших геноцидів XX
століття: вірменського, єврейського, камбод&
жійського» (12, 36), або, за підрахунками С.В.
Кульчицького «... на чисельності сільських жи&
телів, народжених до 1934 р., голодомор позна&
чився сильніше, ніж втрати під час Великої Вітчиз&
няної війни» (3, 66). Куромія Гіроакі у своїй роботі
доходить висновку, що «... умисний геноцид,
особливо українців, був політичною метою голо&
домору» (7, 243). Людей винищували, а їхні бу&
динки, засоби для існування залишалися непош&
кодженими, отже, ці території влада могла засе&
ляти переселенцями «із Совєтської Росії». Таким
чином на межі Росії і України з’явився своєрід&
ний «санітарний кордон» прибульців з іншою мен&
тальністю, традиціями, людей іншої національ&
ності. І, що головне, – це були люди, які не підтри&
мували ідею створення незалежної, самостійної
Української держави» (16, 5).
Матеріалів про голод у Донбасі збереглося по&
рівняно небагато. Це пояснюється глухою завісою
секретності навколо трагічних подій 1932&33 років
на Україні. Тотальне замовчування цього лиха не&
гативно відбилося на стані збереження першод&

жерел. Вони залишилися на сьогодні у незначній
кількості і були, як кажуть, за сімома замками. За
словами Валентина Дубравіна: «Народні твори
такої теми часто не записувалися збирачами, а
якщо й записувалися, то в незначній кількості» (4,
35). Нами на Донеччині зафіксовано понад сто
фольклорних зразків спогадів людей про ті роки.
В основному це спогади самих свідків подій або
оповіді молодшого покоління з посиланням на
свідків, від яких чули про Голодомор. «Зняття табу
з історичної правди про 1932&33 рр. відкрило не&
вигойні рани в душах очевидців, на чию долю ви&
пало скалічене дитинство, втрати найрідніших,
незабуті враження мученицьких смертей, зіткнен&
ня з антилюдським явищем канібалізму. Народна
пам’ять воскресила найболючіші спогади про
тяжкі страждання в роки геноциду проти цілого на&
роду, відбивши їх у народних поетичних та прозо&
вих творах» (6, С.З). Кожне оповідання, яке відоб&
ражає життя того часу, не обмежується достовір&
ною інформацією про факти, констатацією досто&
вірних подій. Оповідачі, як правило, звертаються
у своїх спогадах до попередніх подій – це часи на&
сильницької колективізації, «розкуркулення», ви&
силки селян у Сибір. «Спогад із особистого життя,
оповідь про виняткові події реального життя іноді
надзвичайно глибоко сягає у суть явища,
характеризує людей з такою всепроникливістю, на
яку не завжди здатен художній вимисел. Найбільш
наочно це спостерігається у періоди значних сус&
пільних зрушень та катаклізмів» (9, 46).
За змістом народні спогади про голодомор
поділяються на кілька тематичних груп:
1. Ті, в яких відбивається проведення в Україні
хлібозаготівельної по&літики, показують включен&
ня репресивного механізму викачування зерна з
уже напівголодного українського села.
2. Про наростання продовольчих труднощів,
широкомасштабного голоду, масової смертності,
випадків канібалізму.
3. Оповідання про політичні настрої селянства,
окремі повстання.
За своїм змістом оповідання відзначаються
історичною вірогідністю описуваних подій, вірною
трактовкою причин і наслідків голоду, а також ви&
явлення його винуватців. У цих спогадах, за&
писаних у східних регіонах України, справедливо
засуджуються доносництво, обмови. З пам’яті
свідків видобуваються імена лиходіїв, виконавців
злої волі наставників. Так, із спогадів Козинця
Олександра Івановича 1926 р. н., проживає в Хар&
кові: «Я вчився в третьому класі. Пам’ятаю, як ди&
ректор школи зібрав нас усіх, прочитав з газети
про героїчний учинок Павлика Морозова. Потім,
уже своїми словами, закликав дослухатись до роз&
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
мов батьків удома чи сусідів, запам’ятовувати,
чи не кажуть вони чогось поганого про владу або
про Сталіна. Про все почуте доносити йому,
директорові, усно сам на сам або письмово –
листівкою (без підпису). «Педагогічні» настано&
ви директора не зійшли намарне: в декого з
наших учнів забирали батьків, про їхню долю
донині нічого не відомо» (2, 466).
Так, наприклад, із спогадів Жирнової Ксенії
Пилипівни 1921 р.н., яка мешкає в селі Ма&
нуйлівці Шахтарського району Донецької об&
ласті: «...настали часи колективізації. Хто не
йшов до колгоспу, в того все забрали, і вони
приречені були умирати з голоду. Там я вперше
в житті побачила, як люди, як людей висилали
до Сибіру. Ой, в село збіглися всі селяни до цьо&
го двору, де стояла підвода і повно було міліції,
щоб вивезти їх до Сибіру. У них не було теплої
одежі. Жінка була вся розпатлана, тримала на
руках малу дитину і страшно кричала. Тягнули й
інших дітей на бричку. Всі кинулися на захист,
особливо жінки не витерпіли і почали кусати
міліції руки. До цього часу в моїй пам’яті стоїть
ця жахлива картина».
Це оповідання розвивається у психологічній
сфері. Оповідачка під час розповіді плаче, мова
її збивчата, вона часто вдається до повторів, що
свідчить про її переживання та психологічну на&
пруженість.
Схожа подія відбилася і в пам’яті жительки
міста Донецька Бережної К.М. 1930 р. н.: «Ой,
тридцять третій год, тоже зробили такоє, таке,
людей розкуркулювали, вивозили. Там у нас
Михайлівка, а там Українка село, і воно міжду
Михайлівкой і Українкой була річка, і туту горе
таке було. Ото приїдуть, як воно називається,
як то називала мамка, но я його забулася, при&
їдуть, заберуть усе на світі, посадять на, на, ну,
на бричку, вивезуть у степ, бросять. Вони ото
собі там ямки якісь покопають, що напросять,
ото ходять по деревнях просять. На другий день
приїжджають, забирають. Там тоже померло
народу страшне» (Од. зб. 874).
Як бачимо, у цих творах часто зустрічаються
слова «страшне», «жахливо», «горе велике», що
свідчить про дійсність тих фактів, які зафіксо&
вані не лише в людській пам’яті, а й в історії ук&
раїнського народу, про співчуття і співпережи&
вання за долю тих людей, які стали жертвами, а
також подано народну оцінку пережитим
подіям.
Слід зауважити, що свідчення про факти го&
лодомору побутують в народі в основному на
рівні чуток і поголосок. Як правило, дуже рідко
називаються конкретні особи і прізвища, а роз&
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повсюджена форма типу: «у якомусь селі...» або
«розказували, що дуже часто їли людей...»
тощо.
Як зазначав Куромія Гіроакі, «Голод часто
руйнував сім’ї. Жінки, традиційна опора сімей&
ного життя, не могли витримати звірств, скою&
ваних проти сім’ї. Все життя стало божевіль&
ним, і обставини змушували жінок руйнувати
сім’ї з розпачу чи божевілля. Принаймні такою
була загальна думка. Якщо моє враження, що
жінок частіше, ніж чоловіків, описують у ролі
канібалів, слушне, то це може бути пов’язане з
народними уявленнями про жінку, що закида&
ють їй відьомство» (7, 253). Так, дійсно, у
більшості випадків саме жінки здійснюють цей
злочин, але це пов’язано швидше не з народ&
ними уявленнями, а з суто політичними й еко&
номічними проблемами, адже достовірно відо&
мо, що в першу чергу чоловіків висилали в
Сибір, як «куркулів», «...селяни проривалися до
міст, де просили милостиню у робітників, за&
безпечуваних пайками» (13, 129), саме чолові&
ки у пошуках хліба найчастіше відправлялися в
міста на заробітки або були міняйлами – носи&
ли на базари одяг, хатні речі в обмін на продук&
ти, а жінки залишалися вдома на господарстві,
тому саме на їхніх очах конали опухлі від голо&
ду діти. Іноді, в надії врятувати дитину від
смерті, батьки відвозили її в місто і на базарі
залишали. Декого дійсно забирали люди, але
основну масу підбирала міліція, і далі слід цих
дітей губився. Наприклад, Дука Анастасія Іва&
нівна, 1920 р. н., жителька села Устимівка За&
чепилівського району Харківської області зга&
дує: «Меншому братові було сім рочків. Сказа&
ла мама, щоб я його одвезла на станцію і кину&
ла. Повезла я. У нас багато відвозили малих.
Ану як виживуть. Бо тут, у селі, їм доля одна –
померти. Відвезла я його, а покинути не змог&
ла. Не можу од нього одійти; біжить за мною,
за юбку держиться, і плаче: не кидай мене, я
не буду їсти просить, тихо сидітиму, тільки не
кидай. За шию хапається рученятами, як коше&
нятко, й не одірвеш. Й так я привезла його до&
дому. А їсти в нас – нічого немає, всі п’ятеро
дітей попухли. Такої біди наша сім’я ніколи не
знала...» (2, 491).
Фізичний жах голоду, приреченість на непе&
рервну агонію призвели до поступової дегра&
дації суспільства. Жорстокість не мала своїх
меж. Доведені голодом до відчаю, люди йшли
на страшні злочини. Вони втрачали людську
подобу. Траплялися випадки, коли навіть на&
півживих людей разом з мертвими ховали, не
дочекавшись, коли вони помруть. Дехто, ско&
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риставшись нагодою, найнявшись визбирувати
померлих від голоду, у такий спосіб заробляв собі
на прожиття. Ці люди, як правило, втрачали
людські почуття, стали черствими до страждань
інших, відзначалися байдужістю до оточуючих.
Честь, мораль, закон пристосовувались до поточ&
них потреб дня. Сталінські діяння роз’єднали сус&
пільство, деморалізували його. Доведені до
відчаю люди здатні були на будь&які злочини, аби
вижити. Булаховська Любов Арсентіївна 1928 р. н.,
мешкає в м. Макіївка (од. зб. 998) згадує про та&
кий випадок: «Кого на підводу викинув, одного&два
чоловіка, а кого за ногу, та й поволокли на клад&
бище. Оце такі події. Я запомнила навсегда, цьо&
го не забувається». Але, незважаючи на все, у
більшості своїй, голодуючі зберігали почуття лю&
дяності, співпереживання, були чутливими до
чужої біди і страждань, хоча й самі ледь рухалися,
поопухали від голоду і холоду, стали знесилени&
ми хворобами, і як могли, підтримували одне
одного, ділилися останнім: склянкою молока,
юшкою з підошви черевика чи борщем з лободи
та кропиви, картопляними очистками.
Усі твори відзначаються поетичністю текстів,
глибиною емоційного вислову у відображенні
скорботного стану людини, тонким відбиттям по&
рухів душі. Як бачимо, кожне оповідання&спогад
супроводжується емо&ційним коментуванням зоб&
ражуваного. І хоча не кожен з респондентів був
свідком тих подій, а дізнався про них від когось із
старших рідних, вони сприймаються слухачами як
реальні події, які оповідач пережив, і не втрача&
ють своєї вартості і правдивості. Як зазначає Ми&
шанич С. В.: «Побутова практика формує тематич&
не коло подій, які набувають суспільного резонан&
су, виходять за межі приватних інтересів окремих
родин і стають значимими, характерними для цілої
соціальної групи або й для ряду со&ціальних груп»
(10, 239).
Як бачимо з оповідей тих, хто пережив голодо&
мор, колективізацію, кожний спогад – це трагедія,
вираження болю, страждань, які ніколи не ущух&
нуть, а сума цих спогадів дає широкопанорамну
епічну картину геноциду. «Увага фіксується насам&
перед на зображенні становища персонажів під
час переживання голоду в емоційно&драматично&
му осмисленні його, таким чином підтверджуєть&
ся генеза народних оповідань, що пояснюється
внутрішньо психологічними чинниками оповідача»
(6, 12). Моменти особистого і суспільного життя,
почерпнуті з тієї страшної для україн&ського на&
роду реальності, складають основу оповідань про
голодомор.
Цілою енциклопедією тогочасного життя є роз&
повідь Зубицького Миколи Семеновича 1942 р. н.,

який мешкає в селі Мар’їнка Донецької обл. (од.
зб. 1033). Оповідач посилається на розповідь
своєї бабусі, зазначаючи, що всі свідчення отри&
мав від неї, а вона була безпосереднім учасником
тих подій. Перед нами постають виконавці, які є
то безпосередніми учасниками подій, то свідка&
ми&інформаторами, які віддаються роздумам про
всенародне горе. Розповідь починається із спо&
гадів про насильницьку колективізацію і її резуль&
тати: «Людей загнали в колгоспи... Почалися реп&
ресії, і під страхом бути висланим, люди почали
працювати у колгоспі за невеликі трудодні.У 32&
33 роках у селян був силою забраний весь вро&
жай хліба, навіть посівний. Це була велика катаст&
рофа...
...Після голоду влада строго наказувала тих, хто
був свідком цих подій, таких людей знищували.
Сталін та його прибічники намагалися стерти з
пам’яті народу всі сліди голодомору».
Як бачимо, тут уже подано не лише констата&
цію фактів, а і їх оцінка. Як правило, люди звину&
вачували тогочасну владу у тому, що відбувалося,
засуджували її дії, досить негативно змальову&
ються і прибічники сталінських методів – комуні&
сти, міліція, члени добровільних загонів, які роби&
ли труси в селянських хатах, забирали у людей
останнє, а якщо не вдавалося забрати, то просто
безжалісно знищували: вигрібали з бочок солоні
огірки і капусту, перемішували їх з гноєм чи втоп&
тували у багнюку, розтоптували заготовану на
зиму картоплю, забирали навіть речі і одяг зі
скринь, аби люди потім не змогли їх поміняти на
харчі. І все це робилося під гаслами партії, заради
щасливого майбутнього.
Лише останнім часом нам стали відомі архівні
матеріали, які свідчать про «...плановість комун&
істичною владою голодомору в Україні...» (5, 6),
який «...був використаний не тільки для здолан&
ня опору українського селянства колективізації,
але й для витіснення українця з української
землі...» (5, 6). Ще й до сьогодні Україна продов&
жує відчувати на собі тягар цієї біди. Отже, усі
прозові твори є беззаперечним фактом того, що
голодомор був свідомо спрямований на вини&
щення мільйонів індивідуумів, з яких складалася
українська нація. Він охопив усе населення Украї&
ни і призвів «до фізичної деградації нації» (16, 10).
Звичайно, осмислення цих трагічних подій тільки
почалося, але вже є поштовх для подальших по&
шуків аналогічних фольклорних творів про мас&
штабну народну трагедію, збирання і видання
яких вимагає пам’ять безневинних жертв цього
лиха.
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ПУТІЛІНА Алла Федорівна,
1956 року народження, м. Донецьк,
записано зі спогадів своєї бабусі,
(одиниця збереження № 1470)
«Спочатку, – говорить бабуся, – голод не
дуже помічали. Але далі ставало все гірше і
гірше».
Потім, коли їсти стало зовсім нічого, стали
їсти все живе і неживе. В селі не залишилося
ні єдиної кішки чи собаки, все було з’їжено.
Люди, які були ще в селах, ходили в поле, ло&
вили там мишей, хом’яків, деякі зістругували
з дерев кору, варили шкіряні ремні, і все це
їли. Люди стали страшними на вигляд. Одні

були висохлими, інші як водою налиті. «Оце
йде по вулиці людина, – говорить бабуся, –
впаде, згорнеться клубочком, постогне тро&
хи і помирає». Біля контори було троє тачки,
на яких їздили і збирали трупи людей.
(Одиниця збереження № 1470 в архіві при
кафедрі української літератури і фольклори&
стики Донецького національного універси&
тету)

ТРУШ Мотрина Іванівна
1912 року народження,
Краснолиманський район, с. Новоселівка
Важко про це згадувати. Голод був страшен&
ний. Я працювала на будівництві. В день дава&
ли хліба 400&600 грамів. Іноді і зовсім не дава&
ли. Хліб був дуже поганий. Робити було важко.
Вдома залишилися малі брати і сестри. Тому на&
магалися віднести хліб додому. Їжі було мало.
Тому навіть серцевину з кукурудзи товкли в
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спеціальних ступках і їли. Жити було важко. Ба&
гато людей померло. Але ми це пережили, а
зараз живимо добре.
(Одиниця збереження № 573 в архіві при ка&
федрі української літератури і фольклористики
Донецького національного університету)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
***
КОЛОМІЄЦЬ Віра Григорівна,
1919 року народження, мешканка с. Запоріжжя
Красноармійського району Донецької області,
яка в 19321933 рр. проживала в с. Богданівка
Красноармійського району Донецької області
Коломієць Віра Григорівна народилася у 1919
році в селі Богданівка Красноармійського райо&
ну (Срібненська сільська рада). Матір звали Пе&
лагея Мусіївна, а батька Григорій Іванович. Сім’я
складалась із п’яти чоловік. Їхніми сусідами, як
говорить Віра Григорівна, була сім’я Морозів, яка
мала шестеро дітей. Наймолодшого сина звали
Іван, а найстаршого Федосій. У цій родині стало&
ся страшенне лихо: усі діти померли під час го&
лодомору 1932&1933 років.
У колгоспі того року, згадує Віра Григорівна, був
гарний урожай. Здали селяни державі запланований
податок. Та раптом з першим податком оголосили
другий, потім – третій. Почали їздити по селам
спеціальні продовольчі загони і забирати все до нит&
ки. Люди ховали зерно, картоплю в ямах, криницях,
у скринях на горіщах, навіть замазували в грубах. Та
хіба збережеш від пильного ока збирача?
До двору Віри Григорівни збирачі нагрянули
несподівано. І почали шукати зерно. Сім’я якраз

сіла обідати. У погребі було трохи картоплі, яку
зібрали на зиму. Непрохані гості почали вантажи&
ти її на воза. Забрали до картоплини.
Для того, щоб вижити мати Віри Григорівни ва&
рила листя, дубову кору, кропиву, жолуді та соло&
му. Ще рвали листя лободи і молоді кульбаби, які
під час варки ставали клейкими. А ще сім’я Віри
Григорівни на полях збирала мерзлу картоплю,
робили з неї крохмаль, який потім додавали в
коржі. Люди збирали мертвих свиней, котів, корів,
собак та багато іншого. Так як батько із старшими
братами працювали в колгоспі, то їм було трохи
легше: для них іноді варили поганеньку юшку, пек&
ли сякий&такий хліб.
Опитування провела учениця 9 класу
Срібненької ЗОШ ІІІІ ст.
Площанська Євгенія
(с. Срібне Красноармійського району )
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

МАТЯШ Оксана Іванівна,
1926 року народження, с. Лисівка,
у 19321933 рр. проживала
в с. Лисівка Красноармійського району Донецької області
Місце запису: с. Лисівка Красноармійського
району Донецької області.
Дата запису: 22 листопада 2007 року.
Ким записано: Мартиненко Людмила Іванівна,
бібліотекар Лисівського центру культурі та дозвілля.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233
роках?
– Пам’ятаю. Мені тоді було шість років. Про
таке хіба можна забути. Нас було у батьків 8 дітей
і всі дівчата. Двоє менших померли в голодовку
зимою, а ми не знаю як вижили.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Бог один знає! Наче і врожай був, забрали
все у людей.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,

городі, то хто це робив?
– Не хочеться про це згадувати. Коли з дому
забрали останнє зерно і йшла зима 1933 року то
страшнішого, мабуть, ніколи не було.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Про це ми і досі в слух не говоримо. Бог їм суддя.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Ми впізнавали їх по добротному одягу та ув&
єрєному шагу за здалеку.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– Відправляли до управи, багато з них так і не
повернулися.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Ні, зброї у них не було. Плітки з рук не випус&
кали.
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– Як люди боронилися?
– Ми їх боялися і близько не підходили. Бать&
ки теж осторонь стояли, чого його лізти на ро&
жон.
– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– У нас не було нічого.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Я не знаю.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили групою по три або п’ ять чо&
ловік.
– Де можна було заховати продукти харчу
вання?
– Ніде.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Хоча в колгосп насильно заганяли, та ми
бідні були, то колгосп був для нас спасінням.
Батько і похльобку приносив, і кусочок хліба.
– Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– У нас не було нічого.
Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
– Чули і боялися на колгоспне поле навіть
дивитися.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, за
лишки городини?
– Не дозволялось.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Були об’їждчики і сторожа. Ми їх дуже бо&
ялися.
– Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
– В колгосп заганяли насильно.
– Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Людей ставили в такі умови, що нікуди було
подітися.
– Де переховували худобу, щоб не забрали
в колгосп?
– У нас не було худоби.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– Могли прийти в любу годину.
– Скільки разів приходили до хати?
– Чекали кожну мить, бо приходили по де
кілько разів.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Зима 1933 року була для нас найстрашні&
шою. У колгоспній коморі робив Рудь Олексій
Якович, коли мати пішла по муку, то муки він не
дав, а з землі назмітав таке з пилякою, то з цих
зміток ми і їли коржі. В цей час двоє молодших
сестер не витримали і померли з голоду, бо малі
були.
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– Що було з малими сиротами, чи ними оп
ікувалася держава?
– Малих сиріт забирали родичі, з плачем, з
болем, бо своїх нічим було годувати.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Хто був у владі, той не голодував. Вони
царствували і хліб білий їли.
– Хто зумів вижити?
– Ми вижили чудом. Ми були всі пухлі. У
мами ноги були в ранах, із них сочилася вода.
Голодовку 1947 року наші батьки уже не пере&
жили. Померли голодною смертю.
– Чи допомагали люди одне одному у ви
живанні від голоду, чи ділилися продукта
ми?
– Батьки мали добре серце. Допомагали
тим, хто просив крихту хліба. Раніше люди
щирі були.
– Які засоби вживали до виживання?
– Дуже хотілося жити, тому і вижили.
–Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Ми всі голодували.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін
ня?
– Пам’ятаю як мама сушила шкарлупки з
картоплі, а потім терла їх і пекла оладки, такі
добрі були. Старші сестри в колгоспі волів пас&
ли, то нам малим з посадки малину приноси&
ли, гльот та шипшину.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
– З кінського щавлю борщ варили.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи
вали в їжу?
– Їли все що можна: ховрахів виливали, ящ&
ірок ловили. Пташок ловили, але їх мало було.
– Чи можна було щось купити у місті, чи ви
міняти?
– Нам нічого було міняти, а щоб купувати
треба гроші. Батьки працювали за похльобку
та кусок хліба.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, таке не пам’ятаю.
– Скільки людей померло? Чи є такі відо
мості?
– Такої цифри я не знаю, але багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Ні, в нашому селі такого не було.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Пізно задумали згадати про голодомор.
Померлих не вернеш, і могил їхніх не має, та й
тоді і хреста не ставили, бо ні з чого було.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Ховали самі, де прийдеться.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, по
мерлих від голоду?
– Своїх родичів і сусідів знаю.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Поминаємо, і пісні церковні співаємо, свічки
запалюємо.
– Чи згадують і поминають померлих від голо
ду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Ні не згадували.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933 pp.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?

– Своїм дітям розповідала, а онуки не бажають
цього знати.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багать
ох людей?
Бог його знає, хто в цьому винуватий. Сталін та
комуністи винуваті.
– Прізвище, ім’я, no&батькові оповідача, рік
народження:
– Матяш Оксана Іванівна, 06.07.1926 року на&
родження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ІЛЬЧЕНКО Віра Яківна,
1928 року народження,
с. Лисівка, у 19321933 рр. проживала
в с. Лисівка Красноармійського району Донецької області
Місце запису: с. Лисівка Красноармійського
району Донецької області
Дата запису: 22 листопада 2007 року.
Ким записано: Мартиненко Людмила Іванівна,
бібліотекар Лисівського центру культурі та дозві&
лля.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233
роках?
– Звісно пам’ятаю, мені п’ять рочків було.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Урожай був. І хліб, і картопля уродили. У нас
кукурудза добра була.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Ємець Павло був парторгом. Перед по&
сівною ще два чоловіка з НКВД прийшли і забра&
ли все. Мама в руках несла 6 качанів, такі були ве&
ликі качани і ті забрали.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Хто багатіший був, той і доносив на бідних,
бо багаті і тоді відкуплялися, а у бідного останню
зернину забирали.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Документів ніяких ніхто не показував.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– І били людей, і в район у міліцію забирали.
Коли мама не віддавала качани, бо то було останнє
зерно, то один пліткою її побив. Мама впала, а він

позбирав качани і пішли.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– За зброю не пам’ятаю, а от плітки були.
– Як люди боронилися?
– Як хтось чужий заходив у двір, то нас дітей
ховали на піч, а старші, пам’ятаю з дідусем і бабу&
сею у скирді ховалися.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– Ховали по трішечки. Якби не ховали, то всі б
померли з голоду.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– І свої шукали, і чужі. А як залітали махновці, то
вигрібали все, і одежу, і їжу. Вони дуже багато шко&
ди робили, і людей убивали. Дядько Степан був
художником, ховався на цвинтарі, так махновці
його там і вбили .
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили по 2& 3 чоловіка з городських і
один був місцевий.
– Де можна було заховати продукти харчуван
ня?
– Кругом, де можна було, там і ховали, і під
стріхою, і в землю в бурти закопували.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Батько наш був ковалем. Як організовувався
колгосп, був активістом. В колгоспі столова була,
там варили їсти. В селі були дитячі ясла. Я і Ва&
силь ходили в ясла. Там пекли коржики і давали
кружку кип’ятку.
– Забирали лише продукти харчування чи й інші
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речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали все, що знаходили: хліб, кру&
пу, картоплю. Комуністи у нас і святі образа
позабирали.
– Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
– Знаю про цей закон.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, за
лишки городини?
– Моїх старших братів ледве було не засу&
дили. Вони взимку 1933 року пішли збирати
мерзлий буряк в полі. Та поміг дядько
Кіндрат, він робив у земельному відділі райо&
ну (це була тоді велика і почесна посада), він
і допоміг. Хлопців відпустили.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Поля охоронялися і активістами колгос&
пними, і представниками з міліції.
– Чи люди хотіли добровільно йти в кол
госпи?
– Ні! Не хотіли йти до колгоспу. Бо кожен
знав, що дома вродило то його, а що таке
колективне – мало хто знав.
– Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Змушували. Забирали худобу, зерно,
техніку, інвентар. А що оставалось робити?
Приходилось записуватись в колгосп.
– Де переховували худобу, щоб не забра
ли в колгосп?
– Була у нас пара коней. Батько їх ніде не
ховав. Сам плачучи повів їх у колгосп.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– Коли їм задумається, тоді і ходили. Вони
не жаліли ні старих, ані малих.
Скільки разів приходили до хати?
– Коли ні разу за день не приходили, а коли
по 3&4 рази навідувалися.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Коли вже не сила було вижити, а найбіль&
ше мерло в холод 1932 р., ще й чума морила
безсилих людей.
– Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
– Хто міг. То родичі забирали, або в при&
юти здавали. Коли померли від чуми батька
мого брат з тіткою, то їхніх двох дітей батько
привів до нас додому.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Хто жив багато, хто крутився біля власті,
той і не голодував. Дикий Гаврило Михайло&
вич і його два сина Михайло та Іван багачами
жили у селі, то їх і не вислали, і не голодували
вони. Зуміли пристосуватись до нової влади.
– Хто зумів вижити?
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– Жити хотілося усім.
– Чи допомагали люди одне одному у вижи
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Допомагали. Багато людей ходило, просили
крихту хліба. Чим могли, тим і допомагали.
– Які засоби вживали до виживання?
– Їли все, що можна було їсти.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен
ше голодували?
– Хоча і важко було, але тоді люди зовсім другі
були, допомагали чим могли.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Я бігала до річки, там ріс борщівник, рвала ли&
стки і швидко бігла до дому, щоб ніхто не відняв. А
мама варила якусь баландичку.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– Збирали жолуді, мама товкли їх в мукичку, за&
місювали на відварі із трав і пекли коржики.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Ховрахів їли, ящірок. Старші хлопці якусь
пташку вловлять, то мама суп з неї зварить. Хоча
на той час пташок мало було, бо ми і яйця з гнізд
видирали і їли.
– Чи можна було щось купити у місті, чи вимі
няти?
– Коли стало зовсім голодно батько завербу&
вався на шахту. Тоді була примітивна копальня і
тоді за грудку вугілля можна було виміняти рибу,
чи якусь одежину.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, не знаю.
– Скільки людей померло? Чи є такі відо
мості?
– Померло багато, дуже багато людей помер&
ло.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– У нас на селі не було.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Коли померли мого батька брат з тіткою, то їх
завернули у рядно і прикидали землею край ого&
роду.
– Чи платили тим, хто займався похованням по
мерлих?
– Хто кому платив? Ховали самі.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, по
мерлих від голоду?
– Масових поховань не знаю, тоді на ці моголи
і хрестів не ставили. То ми і досі топчемо ці моги&
ли.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зелені
свята?
– Поминаємо всіх, якою б смертю вони не
вмерли, таке не забудеш.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Чи згадують і поминають померлих від голоду в
церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– За радянських часів я не ходила до церкви, та
й зараз мало там буваю. Та думаю, що церква по&
минає, бо вся Україна гримить про голодомор.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933 pp.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям, ону
кам, сусідам?
– Молодь мало про голодомор знає, та і в школах
про це мало розповідали. Тоді і розповідати боялися,
а тепер по телевізору молодь пізнає більше.

– Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага
тьох людей?
– Влада була винна, комуністи, вище керів&
ництво...
– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Ільченко Віра Яківна, 01.11.1928 року на&
родження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СІМЕНКО Андрій Карпович,
1927 року народження, с. Лисівка
Краснормійського району Донецької області,
у 19321933 рр. проживав
в с. Лисівка Краснормійського району Донецької області
1.Місце запису: село Лисівка Краснормійського
району Донецької області.
2.Дата запису: 17 листопада 2007 року.
3.Ким записано: Мартиненко Людмила Іванівна,
бібліотекар Лисівського центру культури та дозвілля.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233 роках?
– Голодовку пам’ятаю. Хоча і було мені тоді тільки
5 років, але таке не забудеш.
Які на Вашу думку могли бути причини голоду: не
врожай, засуха, податки, чи забирала урожай влада?
Врожай був не поганий, в полі вродило і яблук по
осені було багато. Наша сім’я могла прогодуватися.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, городі,
то хто це робив?
– Все вигрібали комуністи. Приходили вони ра&
зом з розбійниками НКВД.
– Чи були винагороди від влади за донесення на
сусіда про приховання зерна?
– Були і такі люди: якщо у мене забрали, то хай і у
других заберуть.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали якісь
документи на забирання продуктів?
– Ніяких документів у них не було, але їх впізнава&
ли за здалеку.
– Чи застосовували до людей покарання, побит
тя, висилання, арешти?
– Якщо люди плакали і просили оставити хоча
трішечки зерна били батогами.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Зброї я не пам’ятаю, а от батоги в руках тримали
і їх застосовували.
– Як люди боронилися?
– Опір робити було не можна.

– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Приховували. Їсти хотілося. Нас у батька
з матір’ю було шестеро дітей: п’ять хлопчиків і
одна дівчинка: Дмитро 1917 р. н., Степан 1920 р.н.,
Іван 1923 р. н., я – Андрій 1927 р. н., Антон 1930 р.н.,
Оксана 1932 р. н..
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Нишпорили всюди. Нічого не оставляли.
Як звали – не знаю.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили по 3 або 5 чоловік. Були це
сільські комуністи та працівники НКВД.
– Де можна було заховати продукти харчу
вання?
– І в землю закопували, і під солом’яним
дахом підтикали.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Давали. Батько і матір ходили в колгосп&
ну столову. Їм давали щось рідкого і по 150
грамів хліба. Але слідкували щоб все з’їдали,
бо боялись що погано будуть працювати. Але
батьки все одно приносили нам трохи.
– Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Нам не залишили нічого. Пам’ятаю мама
причитала: як же ми будимо виживати?
– Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
– Чув від батьків та старших братів. Нам було
заборонено ходити на колгоспні поля.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, за
лишки городини?
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– Навіть мерзлого буряка не можна було взя&
ти з поля.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Активісти колгоспні, їм надана була таке
право: кого впіймають зразу в район, в міліцію.
– Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
– У наших батьків не було вибору, там хоча
баланду та хліб давали.
– Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Як говорять люди: добровільно – приму&
сово.
– Де переховували худобу, щоб не забрали
в колгосп?
– Ми свою корову здали в колгосп. Мати ка&
зала, що хоч там її , корівку нашу, буде бачити.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– Чекали кожної миті. Ніхто не міг угадати,
коли їм замайнеться прийти.
– Скільки разів приходили до хати?
– Були в перші дні і по де кілько разів. А на&
ступила зима, і забирати стало нічого, то ріже.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Зимою. Бо слабі ми були.
– Що було з малими сиротами, чи ними опі
кувалася держава?
– В нашому селі дітей сиріт забирали родичі.
У кого їх не лишалося – здавали до приюту.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Хто біля влади був та людей обкрадав.
– Хто зумів вижити?
– В нашій сім’ї померло тільки двоє. Молод&
ша сестра, їй чуток більше року було, і брат,
йому 3 роки було. А ми чудом вижили. В 1933
році мама народила брата Никифора, але із&за
голоду мама була слаба і він не вижив.
– Чи допомагали люди одне одному у вижи
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Якщо у когось з родичів, або у сусідів було
лишку завжди ділилися. Але взимку 1933 року і
ділитися нічим було.
– Які засоби вживали до виживання?
– Хотілося жити та вірили в чудо.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– У нас родинні зв’язки міцні. Хоча голоду&
вали всі, але останнім могла поділитися.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Все, що можна з’їсти, їли.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу?
– Ходили по посадках, збирали гльот, шип&
шину. На річці якусь мама траву синього кольо&
ру збирала, але зараз я її не зустрічаю, нема її.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива
ли в їжу?
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– Виливали ховрахів, кротів. Драли в гніздах
пташині яйця.
– Чи можна було щось купити у місті, чи вимі
няти?
– Щоб купити треба гроші, а у нас не було
їх. В колгоспі не платили. І міняти нічого було.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, не знаю.
– Скільки людей померло? Чи є такі відо
мості?
– Такої цифри я не знаю. Багато, дуже багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– В нашому селі не було.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Сестру нашу маленьку загорнули у тряп&
чину, викопали ямку в кінці городу білі річки і
закопали. Тепер на тому місці ставок розлив&
ся, то могилка під водою тепер. Брата і дядька
нашого Степана ми на цвинтарі поховали.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Ніхто нікому нічого не платив. Кожен хо&
ронив як міг. В основному дома в городі. Хрест
було ні з чого поставити.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
– Тих, що ховали на цвинтарі, могилки є, а
тих, кого в городі, або в ярку, не має.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Завжди поминаємо, це наш християнсь&
кий обов’язок.
– Чи згадують і поминають померлих від го
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– За часи радянської влади ми в церкви не
ходили, дітей хрестили тайно. Про голодомор
ось тільки заговорили, а то все боялися.
– Чи знає сучасна молодь про голод 1932
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
– Своїм дітям, онукам я розповідаю. А та&
кож, як учасник бойових дій Великої Вітчизня&
ної війни, на братських могилах перед школя&
рами та односельцями постійно нагадую зав&
дяки якої ціни ми живемо зараз.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага
тьох людей?
– Як завжди перевищення влади. У всі часи
ті, хто при владі, голосу народу не слухають.
– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Семенко Андрій Карпович, 13.10.1927 року
народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
СТАРОСТЕНКО Петро Маркіянович,
1925 року народження, с. Даченське
Красноармійського району Донецької області,
у 19321933 рр. проживав в с. Даченське
Красноармійського району Донецької області
Місце запису: село Даченське Красноармійсь&
кого району Донецької області, в 1932&1933 ро&
ках – хутір Даченський Зеленянської сільської
ради Селидівського району Сталінської області.
Дата запису: 12.09.2007 року
Ким записано:
Павленко Тетяною Іванівною – Лисівським
сільським головою, проживає: с. Лисівка Красно&
армійського району Донецької області, вул. Лені&
на, 91, тел. 538&742.
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 19321933
роках?
– Мені тоді вже восьмий рік йшов. Раніше діти
рано ставали дорослими. Родина наша була ве&
лика, то мені довелося дуже рано почати працю&
вати. Батько мій був ковалем, а це дуже шановна
професія на селі.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Врожай був не поганий. Але тоді йшла масо&
ва колективізація. Все вирощене і все майно за&
бирали, а людей заставляли вступати в колгосп.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Приходили якісь люди гарно одіті з підвода&
ми і все, що попадалося на очі, забирали.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Таких випадків, щоб хтось на когось доно&
сив я не пам’ятаю.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Документів нам не показували. А просити їх
показати батьки боялися. В селі завжди знали все
наперед. Вони тільки показалися край села, як всі
починали метушитися. Нас малих дітей заставля&
ли на печі або в ліжку мовчки лежати.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– Хто не хотів віддавати своє майно, того на&
зивали куркулями і висилали десь до Сибіру. Хто
балакав багато, того теж забирали і більше його в
селі не бачили. Була у нас сім’я Корнієнко, добре
жили, мали землю, техніку, худобу. В колгосп не
хотіли йти, то їх вислали, а майно забрали. Малі
діти виживали як доведеться.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у

людей?
– У старшого наган на поясі висів.
– Як люди боронилися?
– А як нам боронитися? Мати мовчки плакала,
ми як миші тихо по кутках сиділи.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– Коли в хаті майже нічого не було, і ми почали
недоїдати, батьки загортали у ганчірки зерно,
муку, сухарі і закопували в землю під хатою. Луш&
пиння з картоплі висушували, не викидали.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Ні як ми їх не звали. Пам’ятаю, як один раз
дядька заглянув у казан, то йому не сподобалося
наше вариво і вилив все на підлогу. Ми всі ревіли,
бо жалко було і їсти хотіли.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили по три або п’ять чоловік, жінок
ніколи не було.
– Де можна було заховати продукти харчуван
ня?
– Закопували в землю, або в підвалі прямо в
земляній підлозі закопували.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Хто пішов у колгосп, того годували. Де зараз
пам’ятник стоїть був польовий стан і була їдаль&
ня. Варили суп з буряка, а в зажарку додавали муку
щоб густішим суп був. Хліба давали грамів по 200.
Батько ковалем був, то йому трохи більше дава&
ли.
– Забирали лише продукти харчування чи й інші
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Худобу зразу в колгосп забрали. Батько сви&
ню зарізав, сало посолили – так усе забрали, ка&
зали у місто на провіант для шахтарів забрали.
– Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
– Чули про таке. Нам батьки забороняли у поле
ходити.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш
ки городини?
– З поля нічого не можна було брати. Пам’ятаю
поле, що біля Масло Валі, чомусь вчасно не зібра&
ли кукурудзу і нас посилали по снігу збирати кача&
ни. Ми зібране на підводи клали, а нас бригадир
ретельно оглядав, а потім до дому відпускав і нам
навіть по качану не давав.
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– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Колгоспне правління охоронців назна&
чало, а вони не хотіли втратити таку роботу,
ото ж і люті були.
– Чи люди хотіли добровільно йти в кол
госпи?
– Про це судити мені важко. А батько ка&
зав, що йому все одно де ковалювати.
– Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
– Було рішення правління колгоспу про
поголовний вступ в колгосп, а потім худобу
забрали, землю забрали, що залишалося
робити?
– Де переховували худобу, щоб не заб
рали в колгосп?
– Її сховати не можливо.
– В який час ходили забирати у людей
зерно, продукти?
– Шукали вдень. До нас поночі не прихо&
дили.
– Скільки разів приходили до хати?
– Я не пам’ятаю скільки.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Пухнути почали десь в листопаді 1932
року, а помирати від голоду – вже по весні.
– Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
– Дітей забирали родичі, або відправля&
ли у місто. Там можна було за їжу пристроїти
дитину у няньки в сім’ю шахтарів, де і жінка, і
чоловік на шахті працювали, то вони могли
наняти няньку для своїх дітей. Дорослого
брати їм було не вигідно, а дітей і підлітків
брали.
– Хто не голодував у селі і чому?
– У селі голодували усі. Село наше до ра&
дянських часів попівською дачею було, а
потім хазяйка прийшла і почала шахти буду&
вати, потім ці шахти приватизували, а місце
праці для населення залишилося. Ото ж ті,
хто пішов на шахту, той мав більший пайок і
трохи краще жили, але свою сім’ю майже не
бачили. Більше жінка бігала до чоловіка в ба&
рак, де вони гурбою жили, і забирала у нього
харчі.
– Хто зумів вижити?
– Вижили ті, хто працював.
– Чи допомагали люди одне одному у ви
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Коваль завжди поважна людина на селі і
без роботи ніколи не буває. Батько завжди
ділився і з родичами, і з сусідами.
– Які засоби вживали до виживання?
– Їли все. Животи боліли, але все одно їли
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що можна було у рот покласти.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен
ше голодували?
– Без підтримки одне&одного ніхто б на вижив.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Зараз таких і трав не має, все амброзія та
сантіфолія... А ми їли пасльон, щирицю, збирали
терен і шипшину вже померзлі. Біля ставка вико&
пували коріння очерету, воно має солодкий смак.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– Гілочки вишні, абрикоси та їх кісточки вико&
ристовували в їжу. Я і зараз прошу дружину взим&
ку робити мені чай з сухих гілочок з цих дерев.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Ловили горобців, драли пташині гнізда, ви&
ливали ховрахів... В селі собаки та кішки не мож&
на було зустріти.
– Чи можна було щось купити у місті, чи вимі
няти?
– Восені ще можна було, а потім вже нічого
було. Що краще, було забране, а що лишилося –
зносили.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, не знаю.
– Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
– Числа померлих не знаю. Мабуть ніхто цього
не знає. Спочатку ходив по хатах сільський голо&
ва, питав: «Хто поме?», а потім і його не стало вид&
но.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– В нашому селі такого не траплялось.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Малих дітей, не хрещених, ховали в городі.
Старих стаскували на кладовище.
– Чи платили тим, хто займався похованням по
мерлих?
– Ніхто не платив. Ховали кожен своїх, а в кого
вже не було родичів, то сусіди допомагали.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, по
мерлих від голоду?
– Того кладовища вже не має. Перед війною
там близько свинарник поставили, а потім конц&
табір був.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Звісно поминаємо.
– Чи згадують і поминають померлих від голо
ду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– До церкви я не ходжу.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933
pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
– Не дуже хотілося про це розповідати. Сам не

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
знаю як я з вами так розговорився. З мужиками по
молодості за чаркою згадували молодість, прожите
лихо. А так навіщо дітям таке знати.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
– Влада винна. Щось не так треба було зробити. І
тепер не треба судити. Не суди, і не будеш засудженим.

– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Старостенко Петро Маркіянович, 28 липня
1925 року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РИСОВАНИЙ Григорій Кирилович,
1925 року народження, с. Даченське
Красноармійського району Донецької області,
у 19321933 рр. проживав в с. Даченське
Красноармійського району Донецької області
Місце запису: с. Даченське Красноармійського
району Донецької області. У 1932&1933 роках Ново&
Зеленівська колонія Зеленянського району Сталінсь&
кої області.
Дата запису: 4 грудня 2007 року.
Ким записано: Павленко Тетяною Іванівною – Ли&
сівським сільським головою, проживає: с. Лисівка
Красноармійського району Донецької області, вул.
Леніна, 91, тел.: 538&742.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 19321933 ро
ках?
– Трохи пам’ятаю, трохи батьки розповідали. Наша
хата тоді по ту сторону дороги стояла. Мої батьки
переселенцями були. Раніш хати будували маленьки&
ми вулицями, родич біля родича. Оті вулиці мали кож&
на свою назву. Отож мені у паспорті написали, що
народився в Зеленому, а зараз – це усе Даченське і
вулиця Миру. Цей будинок ми вже з жінкою побуду&
вали на цьому місті.
– Які на Вашу думку могли бути причини голоду:
неврожай, засуха, податки, чи забирала урожай вла
да?
– Важко судити. Тоді колективізація йшла. Органі&
зовували спочатку маленькі колгоспи. У 1930 році
прислали до нас такого дядька по прізвищу Симо&
нов. Мої батьки і мати, і батько на шахті працювали.
То їх в колгосп не забрали, а худобу і землю в колгосп
конфіскували.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі, городі,
то хто це робив?
– Я не знаю, хто це робив. Але ми усі були на чеку,
зараз прийдуть і заберуть. Причини були різні, щоб
пояснити людям чого забирають: то голодуючим
дітям, то для відбудови промисловості, а то просто
прийшли і все забрали.
– Чи були винагороди від влади за донесення на
сусіда про приховання зерна?
– Щоб хтось доносив на іншого, такого не було. В

нашій колонії проживали, майже усі родичі,
мабуть, з десятого покоління.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання продуктів?
– Документів не показували. Голосно вигу&
кували: “ Тащи, тітко, по&доброму, усе що маєш
лишку, бо буде по поганому.” А самі по нишпор&
кам лазили і на підводи грузили усе, що знахо&
дили. Ні з чим не розминалися.
– Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– Якщо хтось не хотів віддавати добро своє,
то могли і батогом огріти.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
– В моїй пам’яті викарбувалося шкіряна кур&
тка і кобура на поясі, а що в тій кобурі, я, як па&
цан, малював собі наган.
– Як люди боронилися?
– Пам’ятаю, як мати дуже голосила, за во&
зом бігла, просила повернути забране. А потім
навіть не плакала.
– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Коли землю забрали, нам нічого було ви&
рощувати. Батьки працювали на шахті. Їм да&
вали пайок і на нас малих дітей, то ми старали&
ся зразу усе з’їсти, щоб не прийшли і не забра&
ли.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Називали їх НКВДешниками, вони з міста
були.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили по 3&5 чоловік. Вони мабуть по
одинці боялися ходити.
– Де можна було заховати продукти харчу
вання?
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– Я не пам’ятаю. Пам’ятаю, що ввечері при&
ходили батьки і роздавали нам хліб і ми все це
зразу з’їдали, а потім животи крутило.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– У колгоспі була їдальня. Хто в полі працю&
вав, тому давали їсти.
– Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали все, що на очі траплялось. Коли
забрали дівочі хустки, сказали, що це дітям&си&
ротам.
– Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
– Чули, страшні історії розповідали про ті
кляті колоски. Нам батьки забороняли навіть на
поле дивитися.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, за
лишки городини?
– Ми були родиною шахтарів, то про збір
щось з поля – не було й думки. Нам це особли&
во заборонялося.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Охороняли їх об’їзчики, сторожа на конях.
– Чи люди хотіли добровільно йти в колгос
пи?
– Коли було об’явлено про колективізацію,
то на шахти вже заборонили влаштовуватися.
Мої батьки вже давно працювали, ото ж їх не
займали.
– Чи змушували людей йти до колгоспів і як?
– Останнім вже нікуди було податися то йшли
у колгосп. Ні землі, ні худоби, ні харчів, а в кол&
госпі хоч обідами годували.
– Де переховували худобу, щоб не забрали
в колгосп?
– Худобу зразу усю стягнули на ферму, була
така довга хата край села, там після війни клуб
влаштовували.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– Ходили з ранку до пізнього вечора.
– Скільки разів приходили до хати?
– Цього я вже не можу згадати.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Почуття голоду не покидало нас. Ми ходи&
ли і увесь час щось шукали їсти. Ноги були як
колоди. Коли почалася зима, ми з хати не вихо&
дили. Чекали батьків з роботи і щоб узнати но&
вини. Ото ж, вже зимою батько з матір’ю роз&
повідали хто і як помер.
– Що було з малими сиротами, чи ними опі
кувалася держава?
– У кого були родичі, то вони й забирали ма&
лих сиріт, у кого не було – в місто відправляли,
в сирітський притулок.
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– Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували всі. В моїй пам’яті за ті часи
викарбувалося постійне почуття голоду.
– Хто зумів вижити?
– Хто працював, хто був на виробництві.
Шахтарям тоді трішки кращі пайки давали.
– Чи допомагали люди одне одному у ви
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Звісно допомагали. Мої батьки дуже добрі
були. Хай земля їм буде пухом.
– Які засоби вживали до виживання?
– Їли усе, що можна з’їсти, щоб брюхо на&
бити.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Ми жили дружно, ото ж і виживали разом.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін
ня?
– Усе. Спілі метлики щириці обмолочували,
в ступі товкли, додавали трохи борошна, або
розмоченого хліба та мати пекла лепеники.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
– Узвари робили з фруктових дерев, щоб
зуби не розшатувалися, збирали горобину,
шипшину, усе їли.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи
вали в їжу?
– Ловили пташок, ховрахів, ящериць.
– Чи можна було щось купити у місті, чи ви
міняти?
– Цього я не знаю. Все організовували бать&
ки. Наша задача була вижити, щоб їх не засму&
тити. Ми навіть не знали як це дитина балуєть&
ся, як зараз.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, не знаю.
– Скільки людей померло? Чи є такі відо
мості?
– Про це ніколи не говорили. Мабудь ніхто
не рахував померлих.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– В нашому селі такого не було. Серед дітей
це як страшна казка ходила, що батьки з голо&
ду могли своїх діточок поїсти.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Людей ховали на цвинтарі. Без труни, а
замість хреста були дві зв’язані палки.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Ніхто не платив, самі хоронили.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
– Десь було старе кладовище, але я старий,
не пам’ятаю. Я теж усе життя працював на

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
шахті, там і травму голови отримав. Тепер дуже
голова болить, бачите що шия не повертається.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зе
лені свята?
– Завжди поминаємо. Ви же знаєте, що ми по&
стійно ходимо щорічно на братську могилу, там усіх
і згадуємо. І спасибі за пам’ятний знак жертвам
голодомору. Це для наших нащадків, щоб знали.
– Чи згадують і поминають померлих від го
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– До церкви я не ходжу. А мітинги у нас завжди
сільська рада проводить двічі на рік.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933 pp.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?

– Перед нами на мітингах завжди діти зі школи
виступають, ото ж їм мабуть розповідають про
нашу історію. Своїм дітям я теж розповідав, але
їм важко збагнути той час.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багать
ох людей?
– Влада і тільки вона. І зараз порядку немає. Я
вже нікому не вірю.
– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Рисований Григорій Кирилович, 21 жовтня 1925
року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

МАЯЦЬКА Надія Сисоївна,
1921 року народження, с. Даченське
Красноармійського району Донецької області,
у 19321933 рр. проживала в с. Даченське
Красноармійського району Донецької області
Місце запису: с. Даченське Красноармійсько&
го району Донецької області
Дата запису: 2 жовтня 2007 року.
Ким записано: Павленко Тетяною Іванівною –
Лисівським сільським головою, проживає: с. Ли&
сівка Красноармійського району Донецької об&
ласті, вул. Леніна, 91, тел. 538&742.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233
роках?
– На мій вік все припало і голод, і війна, і конц&
табір. Пора вмирати, а я от дітям своїм обуза. Мені
тоді було вже тринадцятий рік. В ті часи – це вже
доросла дівка. Наші батьки переїхали в ці місця з
Селидова. Оце вже більш як 80 років живу на Да&
ченському.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Влада вирішила, щоб усі були рівні. Розпоча&
лася колективізація. У кого була земля, забрали в
колгосп. У нас –то віддають, то забирають. А вро&
жай був. Я на городі робила разом з дорослими.
Радувалися, що є що покласти в закрома.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– На зборах голова колгоспу і сільський голова
об’явили, що треба виконати план поставки зер&
на державі, і, щоб усі добровільно знесли все до
комори, а там грузили на підводи і вивозили в
місто.

– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Для себе звісно залишили і овочів, і зерна.
Друг на друга не доношували. Такого у нас не було.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Через деякий час прийшли підводи з міста і
стали з хати в хату забирати усе, що лишилося.
Пам’ятаю, що сільський голова став просити щоб
не займали багатодітні родини, а старший йому
сказав: «Що приказ є приказ». І, якщо він буде за&
важати його виконувати буде, відповідати перед
партією. Той і пішов своєю дорогою.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– Хто з людей вихоплював своє майно з підво&
ди, того могли і палкою вдарити.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Чоловіки в міліцейській формі були озброєні.
– Як люди боронилися?
– Ми навіть боялися щось сказати в супереч.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– В невеличких торбочках ми ховали зерно,
муку, крохмаль, насіння соняшника, кукурудзу.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Ніяк ми їх не звали.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
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– Приходили по 4&5 чоловік. Люди з міста,
з ними був хтось з сільської ради – або голо&
ва, або секретар.
– Де можна було заховати продукти хар
чування?
– Ховали, де прийдеться. Батько говорив
подальше заховаєш, ближче візьмеш. Зако&
пували у кінці городу. Один мішечок, кілог&
рамів на 3, знайшли по весні, коли копали
грядку. Радості було! Посіяли трохи, сусідам
дали на грядку а самі каші горохової навари&
ли. І попомучилися ми тоді з коліками у жи&
воті.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос
пу?
– В колгоспі їсти давали, але навіть по тим
часам оте пійло їжею важко назвати. Варили
борщ з буряка, затірку з житньої муки. Хліба
давили по 200&300 грамів на людину.
– Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Мати посяг нам збирала: подушки, руш&
ники, одрізи. Забрали усе, начебто, сиротам.
– Що таке закон про «п’ять колосків?». Чи
чули Ви про нього?
– Чула про нього. Хто хоча колосок зірве,
того дуже наказували. Навіть дітей батогами
шмаляли.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
– Нам не дозволяли збирати нічого.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Охоронці були з членів колгоспу.
– Чи люди хотіли добровільно йти в кол
госпи?
– У нас вибору не було. Усе забрали, а там
хоч їсти давали.
– Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
– В той час не можна було навіть з села
виїхати. Тільки ті, хто до колективізації на
шахті працював, оставалися там. А так усі
повинні були записатися у колгосп.
– Де переховували худобу, щоб не забра
ли в колгосп?
– Худобу зразу звели до колгоспної ко&
нюшні. На конях виконували польові роботи.
Охоронці на конях їздили. Корів спочатку дої&
ли, молоко в бідонах до міста направляли, а
коли корови охляли, то їх порізали, а м’ясо
вивезли в шахтарські їдальні. М’ясо тільки
назва, корови такі худі були: шкіра і кістки.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– З ранку приїздили: і по всім хатам, через
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усе село, до самого вечора їздили.
– Скільки разів приходили до хати?
– Не пам’ятаю.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Повесні почалися випадки смерті.
– Що було з малими сиротами, чи ними опіку
валася держава?
– Дітей забирали по притулку, у кого були ро&
дичі – тих забирали останні.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували усі. Почуття голоду нас не поки&
дало. Шахтарям давали трохи більше хліба, але
працювали вони дуже важко.
– Хто зумів вижити?
– Хто працював і мав велику родину, де багато
працездатних. У кого були маленькі діти, або не
було батька чи матері – тим важко було.
– Чи допомагали люди одне одному у вижи
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Допомагали. Ділилися усім, чим могли. Наші
люди дружні у всі часи.
– Які засоби вживали до виживання?
– Багато працювали. Переробляли в їжу усе, що
можна було. Усе товкли, перетирали, кип’ятили.
Зараз про таке і гадки не мають.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен
ше голодували?
– Я вже казала, що ми завжди друг другу допо&
магаємо, а в ті важкі часи – тим паче.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Що їла худоба, те їли і ми. Ми і кропиву суши&
ли, в борщ додавали. Збирали гльот, шипшину,
горобину, терен...
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– По весні збирали одуванчики, дикий щавель.
Викопували коріння очерету.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Горобців ловили. Під стріхою гнізда їх драли.
– Чи можна було щось купити у місті, чи вимі
няти?
– Якщо на шахті давали солоних оселедців, а в
колгоспі якихось овочів, то обмінювали ці продук&
ти між собою.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Це коли вимінювали золоті вироби, навіть
зуби, на продукти, але це було в городі, у селі та&
кого не було.
– Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
– Такої цифри я не знаю. І ніколи про кількість
померлих в голодовку не казали. Якось більше про
війну говорили. Померло дуже багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– У нашому селі такого не було.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– На цвинтарі, за селом.
– Чи платили тим, хто займався похованням по
мерлих?
– Не платили. Ховали самі люди.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, помер
лих від голоду?
– Приблизно знаю, але того цвинтаря вже не має.
Пустир на цьому місці тепер.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зелені
свята?
– Завжди поминаємо, це святе.
– Чи згадують і поминають померлих від голоду в
церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– До церкви я не ходила в радянські часи, а зараз
до ліжка прикута.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933 pp.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям, ону

кам, сусідам?
– Коли була молода, мене завжди запрошу&
вали до школи, на збори, і я розповідала про
своє життя, що випало мені пережити: і голод, і
війну, і концтабір.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага
тьох людей?
– Я не суддя. Може так богу було треба, щоб
ми трохи схаменулися і не грішили. Люба вла&
да, яка при владі, гадає, що робить правиль&
но.
– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Маяцька Надія Сисоївна, 18 січня 1921 року
народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

МЯСОЄДОВА Наталія Григорівна,
1924 року народження, с. Новопавлівка
Красноармійського району Донецької області,
у 19321933 рр. проживала в с. Новопавлівка
Красноармійського району Донецької області
Місце запису: с. Новопавлівка Красноармійсько&
го району Донецької області.
Дата запису: 11 грудня 2007 року.
Ким записано: Павленко Тетяна Іванівна –
Лисівській сільський голова.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233 ро
ках?
– Пам’ятаю. Наша родина була велика, ми ходили
пухлі. З ніг навіть вода сочилася.
– Які на Вашу думку могли бути причини голоду:
неврожай, засуха, податки, чи забирала урожай вла
да?
– Тоді придумали колгоспи. Хто мав худобу, зем&
лю, жив добре – повинен був усе віддати в колгосп.
Такий тоді лозунг був – усі повинні бути рівними.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі, городі,
то хто це робив?
– Спочатку забрали все в колгосп. З колгоспу заб&
рали на виконання різних планів. Потім почали заби&
рати у людей. Все це прикривалося розпорядженням
влади.
– Чи були винагороди від влади за донесення на
сусіда про приховання зерна?
– Були місцеві активісти, які ходили разом з пред&
ставниками влади і показували – де і що приховано.
Їх не любили до самої смерті.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали якісь

документи на забирання продуктів?
– Документів не показували. Я навіть пояс&
нити не можу, чому так легко їм все віддавали.
Мабуть ще мала була.
– Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– Хто не віддав своє майно в колгосп, заби&
рали насильно – розкуркулювали і висилали
десь.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
– Зброї не було, були або палиця, або батіг.
– Як люди боронилися?
– Що може зробити простий та смертний?
Голосили баби на все село, тільки і всього.
– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Коли на полках семеро з ложками, то по&
стійно думаєш як їх прокормити. Ото й, мати з
батьком прятали, де тільки могли.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Імен я не пам’ятаю. Вже скільки часу спли&
ло. А от відчуття голоду по сі пори пам’ятаю.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Приходили десь 3 чоловіка і один чи двоє
– на бричці сиділи.
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– Де можна було заховати продукти харчу
вання?
– Стріха в нас була з соломи, то під неї і підти&
кали
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Кормили тих, хто працював, то нас мати
брала на роботу, щоб хоч борщу пустого попої&
сти.
– Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Було забрано усе. Такої бідності, в якій були
люди в ті часи, мабуть ніколи не було в усьому
світі.
– Що таке закон про «п’ять колосків?». Чи
чули Ви про нього?
– За зірваний колосок могли назвати воро&
гом радянської влади навіть дитину. Нам було
заборонено дивитися в сторону поля.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, за
лишки городини?
– Колоски, ми діти, збирали під наглядом
бригадира і клали на підводу. Потів все це відво&
зили до комори. А ми боялися навіть на полі
з’їсти зернинку.
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Були об’їзчики. Їх правління обирало.
– Чи люди хотіли добровільно йти в колгос
пи?
– Було рішення про поголовний вступ до кол&
госпу, ніхто не міг його не виконати.
– Чи змушували людей йти до колгоспів і як?
– Коли вдома нічого їсти, а в колгоспі хоч
якось годували, то люди писали заяви до кол&
госпу.
– Де переховували худобу, щоб не забрали
в колгосп?
– Худобу зразу же забрали на ферму в кол&
госп, її ніде не сховаєш.
– В який час ходили забирати у людей зер
но, продукти?
– Протягом дня. Було таке, що приходили
дуже рано вранці.
– Скільки разів приходили до хати?
– Скільки – не пам’ятаю, було таке, що, по&
вертаючись, знову заходили.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Взимку почали помирати люди. Коли вми&
рала стара людина, казали слава Богу відмучи&
лася, а малого – дуже жалкували. Дуже важко
було повесні 1933 року.
– Що було з малими сиротами, чи ними оп
ікувалася держава?
– Малих сиріт відвозили в місто, у притулки.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували усі. Від постійного голоду усе
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тіло дуже боліло, ніжки були ватяні, ходити на
них було важко. По весні нас мати винесла на
сонечко, і ми довго лежали на землі. Весною
оживає природа, ото ж і, ми діти, почали по&
троху двигатися.
– Хто зумів вижити?
– Вижив той, хто працював.
– Чи допомагали люди одне одному у вижи
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Гуртом виживали і допомагали один&од&
ному.
– Які засоби вживали до виживання?
– Зараз важко згадати, що допомогло нам
вижити. Ми жили близько до залізничної доро&
ги. Там їздили шахтарі. В той час вже почали
будуватися шахти. Ми ходили до колії і нам чо&
ловіки давали кусочок хлібця або картоплину.
Траплялися добрі люди, що не могли відмови&
ти голодній дитині, а ми не думали, що в нього
може теж діти голодні сидять.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Взимку ми з рідними перебралися в одну
хатку, щоб тепліше було і продуктів економні&
ше.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін
ня?
– Варили кормовий буряк, з лободи пекли
коржі, збирали шипшину, горобину.
– 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
– Мати, якщо їй доставалася жменя муки,
добавляла тирсу з фруктових дерев і теж пек&
ла коржі, тоді не так хотілося їсти.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи
вали в їжу?
– Старші брати і сестри виливали ховрахів,
ловили горобців. Борщ з одним горобцем та&
кий смачний був.
– Чи можна було щось купити у місті, чи ви
міняти?
– Виміняти можна було. Базари біля колії
були і в місті були. За гроші нічого не продава&
ли, а обміняти можна було.
– Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Не знаю звідки я про це почула, може коли
під вагонами бігала, їсти просила. Це, коли речі
золоті на продукти міняли.
– Скільки людей померло? Чи є такі відо
мості?
– Людей дуже багато вмерло. В нашому селі
в кожній хаті когось загубили. У нас теж сест&
ричка мала, їй було 3 рочки, не витримала.
Дідусь тихо помер, хоча йому ще жити і жити.
Тоді ніхто не рахував і не записував як зараз.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Такого в селі не було. Ходили слухи, як страш&
на казка.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
Спочатку ховали на кладовищі. Воно було роз&
ташоване там, де зараз ферма. І діда туди ми од&
носили. А сестричку в городі закопали.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Не платив ніхто. Самі без сліз, без панахиди
тихо ховали.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, по
мерлих від голоду?
– Ми, діти, спочатку боялися до кінця городу
ходити, бо там сестричка лежить. Казали, що десь
під деревами ще хтось похований, а потім звик&
лися з думкою і перестали боятися. Зараз усе з
землею зрівняне. Там, де кладовище було – роз&
пахане поле і бази для худоби розташовані.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Поминаємо постійно.

– Чи згадують і поминають померлих від голо
ду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Панахиду завжди замовляю і ставлю свічку на
упокой.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933
pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?
– Дітям своїм розповідала. Такого не забу&
деш.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
– Конкретної людини не можу назвати. Мабуть
такий час був. Десь в той час влада щось не дора&
хувала. Аби таке лихо не повторилося. Нам пенсі&
онерам і так важко виживати.
– Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження:
Мясоєдова Наталія Григорівна, 6 листопада
1924 року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

БАБКІНА Євдокія Панасівна,
1915 року народження, с. Красне,
у 19321933 рр. проживала в с. Красне
Селидівського району Сталінської області
Місце запису: с. Красне Красноармійського
району Донецької област, вул. Пантюхова.
Стара назва: село Красне Селидівського рай&
ону Сталінської області.
Дата запису: 07.11.2007 року о 14&й годині.
Ким записано: Григуліч Татьяна Миколаївна,
село Зоря Красноармійського району Донецької
області, вулиця Щорса, будинок 1.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233 ро
ках?
– Так, пам’ятаю.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Урожай забирала влада.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Місцева влада.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Ні.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?

– Документів не мали. Приходили забирали без
повідомлень.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– Так застосовували: побиття, висилання.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Мали нагани.
– Як люди боронилися?
– Ховалися в сні, в сараях, в лісі.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– Приховували в землі, під полами в хатах, в
коморах, в печі, у стріхах.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Заходили, забирали, міліція, представники
влади.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це
був?
– Четверо.
– Де можна було заховати продукти харчуван
ня?
– В землі, в полі.
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– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос
пу?
– Давали мало.
– Забирали лише продукти харчування
чи й інші речі – одяг, рушники, худобу
тощо?
– Забирали все.
– Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи
чули Ви про нього?
– Чула, закон був страшний для всіх, су&
дили за зібрані в полі колоски.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
– Ні.
– Хто охороняв поля, колгоспі комори?
– Активісти.
– Чи люди хотіли добровільно йти в кол
госпи?
– Хто хотів, хто ні.
– Чи змушували людей йти до колгоспу і
як?
– Змушували. Могли забрати з двору ско&
тину, зерно, все, орудія труда.
– Де переховували худобу, щоб не забра
ли в колгосп?
– В полі, в лісі.
– В який час ходили забирати у людей
зерно, продукти?
– Удень, частіше в ночі.
– Скільки разів приходили до хати?
– Приходили подекілька разів.
– Коли почали люди помирати з голо
ду?
– Зимою 1933 року.
– Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалась держава?
– Сиротами держава не опікувалась, хіба
– що, може, з родичів чи сусідів міг забрати
хто дитину.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Влада.
– Хто зумів вижити?
– Вижило більше молодих та сильних лю&
дей.
– Чи допомагали люди одне одному у ви
живанні від голоду, чи ділились продукта
ми?
– Так.
– Які засоби вживали до виживання?
– Збирали гриби, їли листя, жолуді.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
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– Допомагали, ділилися чим могли.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– З ягід: шипшина, маслина. Споживали з
рослин: щирицю, кропиву, калачики, кору
дуба.
– З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– З дерев липи, дуба, листя вишні.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Голуби, горобців, рибу в річці.
– Чи можна було щось купити у місті, чи вимі
няти?
– Можна, міняли шалі, платки, щось з доброго
одягу.
– Чи знаєте Ви що таке „торгсін”?
– Ні, не знаю.
– Скільки людей померло, чи є такі відо
мості?
– Не відомо. Багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Так, чули щось.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– В землі, сусіди та родичі – на кладовищі, хре&
сти не ставили, зараз найти не можливо.
– Чи платили тим хто займався похованням по
мерлих?
– Ніхто цим не займався. Ховали рідні, сусі&
ди.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей, по
мерлих від голоду?
– Ні.
– Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”, Зе
лені Свята?
– Так.
– Чи згадують і поминають померлих у церкві?
Тепер і за часів радянської влади?
– Так.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933 рр.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям, ону
кам, сусідам?
– Так, розповідала. Про те страхіття молодь
знає дуже мало.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
– Владу.
– Прізвище, ім’я, по батькові, рік народжен&
ня:
Бабкіна Євдокія Панасівна, 21.10.1915 року на&
родження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
МАКСИМОВА Надія Олексіївна,
1925 року народження, с. Красне,
у 19321933 рр. проживала у с. Красне
Селидівського району Сталінської області
Місце запису: село Красне Красноармійсько&
го району Донецької області, вул. Шевченка. Ста&
ра назва: село Красне Селидівського району Ста&
лінської області.
Дата запису: 05.11.2007 року о 15&й годині
Ким записано: Григуліч Татьяна Миколаївна,
село Зоря Красноармійського району Донецької
області, вулиця Щорса, будинок 1.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 193233
роках?
– Так, пам’ятаю.
– Які на Вашу думку могли бути причини голо
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро
жай влада?
– Забирала урожай влада.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Активісти, місцева влада.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Ні.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Документів не мали. Приходили і забирали.
– Чи застосовували до людей покарання, по
биття, висилання, арешти?
– Так, застосовували: висилання.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Зброю мали – нагани, гвинтівки, ружжо.
– Як люди боронилися?
– Хто як міг. Хто ховався, в основному – хова&
лися.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– Не можна було.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва
ли?
– Представники влади, заходили й забирали.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Двоє. Два представники влади.
– Де можна було заховати продукти харчуван
ня?
– В землі.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Давали, дуже мало.
– Забирали лише продукти харчування чи й інші
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали все.

– Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи чули
Ви про нього?
– Чула, це закон який забороняв людям брати
колгоспне добро.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш
ки городини?
– Ні.
– Хто охороняв поля, колгоспі комори?
– Охороняли представники міліції.
– Чи люди хотіли добровільно іти в колгоспи?
– По&різному.
– Чи змушували людей іти до колгоспу і як?
– Змушували, бо забирали все, що знайдуть.
– Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
– Заховати ніде було.
– В який час ходили забирати у людей зерно, про
дукти?
– Частіше вдень.
– Скільки разів приходили до хати?
– Приходили по декілька разів.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Коли їсти вже зовсім нічого не було – взимку.
– Що було з малими сиротами чи ними опіку
валась держава?
– Сиротами держава не опікувалась, може ко&
гось забрала рідня.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Хто зміг щось приховати.
– Хто зумів вижити?
– Хитрі.
– Чи допомагали люди одне одному у вижи
ванні від голоду, чи ділились продуктами?
– Так.
– Які засоби вживали до виживання?
– Збирали гриби, їли траву.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен
ше голодували?
– Допомагали.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– З ягід: шипшина, маслина. Споживали з рос&
лин: щирицю, кропиву, лободу, калачики, корін&
ня.
– З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– З дерев липи, дуба.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Ховрашки, горобців, рибу в річці.
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– Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
– Можна.Чи знаєте або обміняти одяг
– Ви що таке „торгсін”?
– Не знаю.
– Скільки людей померло, чи є такі відо
мості?
– Мені цифра невідома, але багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Ні.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– В землі, родичі.
– Чи платили тим, хто займався похован
ням померлих?
– Ніхто цим не займався. Ховали рідні або
сусіди, у кого сили були.
– Чи відомі Вам місця захоронення лю
дей, померлих від голоду?

– Ні, десь на кладовищі.
– Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”, Зе
лені Свята?
– Так.
– Чи згадують і поминають померлих у церкві?
Тепер і за часів радянської влади?
– Так. За часів радянської влади – ні.
– Чи знає сучасна молодь про голод 19321933
рр. Зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?
– Молодь мало про це знає. Так, розповідала.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
– Владу.
– Прізвище, ім’я, по&батькові, рік народження:
Максимова Надія Олексіївна, 20.11.1925 року.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЧУХЛЄБОВА Євгенія Ілларіонівна,
1921 року народження, с. Красне,
у 19321933 рр. проживала у с. Красне
Селидівського району Сталінської області
Місце запису: с. Красне Красноармійсь&
кого району Донецької області, вул. Леніна
Стара назва: с. Красне Селидівського
району Сталінської області.
Дата запису: 07.11.2007 року об 11&й го&
дині
Ким записано: Григуліч Татьяна Миколаї&
вна, село Зоря Красноармійського району
Донецької області, вулиця Щорса, будинок 1.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932
33 роках?
– Пам’ятаю.
– Які на Вашу думку могли бути причини
голоду: неврожай, засуха, податки, чи заби
рала урожай влада?
– Забирала урожай влада.
– Якщо відбирали у людей вирощене в
полі, городі, то хто це робив?
– Місцева влада, активісти.
– Чи були винагороди від влади за доне
сення на сусіда про приховання зерна?
– Ні.
– Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання про
дуктів?
– Документів не мали. Приходили заби&
рали і все.
– Чи застосовували до людей покарання,
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побиття, висилання, арешти?
– Застосовували: висилання, арешти.
– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Зброю мали: гвинтівки, нагани.
– Як люди боронилися?
– Ховалися.
– Чи можна було приховати якусь частину зер
на, продуктів, овочів?
– Зерно ховали в землю восени, взимку вже
ніде було ховати.
– Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
– Рилися по коморах, на даху, в скиртах. Як зва&
ли вже не пам’ятаю.
– Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Троє. Два представники влади і третій охоро&
нець.
– Де можна було заховати продукти харчування?
– У сусідів, в землі, в лісі.
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Давали, щоб не померли.
– Забирали лише продукти харчування чи й інші
речі  одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали продукти, і від залежності поведін&
ки господаря – інші речі.
– Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи чули
Ви про нього?
– Чула, це закон який забороняв людям брати
колгоспне добро.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Чи дозволяли збирати у полі колоски, залишки горо
дини?
– Ні.
– Хто охороняв поля, колгоспі комори?
– Охороняли представники міліції.
– Чи люди хотіли добровільно іти в колгоспи?
– Люди були різні, одні хотіли, другі – ні.
– Чи змушували людей іти до колгоспу і як?
– Змушували, бо забирали худобу, інвентар.
– Де переховували худобу, щоб не забрали в колгосп?
– В лісі, в полі.
– В який час ходили забирати у людей зерно, про
дукти?
– І вдень, і вночі.
– Скільки разів приходили до хати?
– По&різному.
– Коли почали люди помирати з голоду?
– Днів через десять, як все забирали, люди мерли.
– Що було з малими сиротами, чи ними опікува
лась держава?
– Помирали на вулиці, державі було не до них.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Ті що вислужувались перед владою.
– Хто зумів вижити?
– Вижив той, хто хоть щось мав.
– Чи допомагали люди одне одному у виживанні
від голоду, чи ділились продуктами?
– Так.
– Які засоби вживали до виживання?
– Збирали гриби, їли траву.
– Чи мали якусь допомогу від родичів, які менше
голодували?
– Іноді мали.
– Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Споживали з рослин: щирицю, кінський щавель,
лободу. З ягід: шипшину, полуницю, маслини, вовчі
ягоди, коріння лопуха.
– З яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу?
– Кору дубу, листя липи, листя малини.
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали в їжу?

– Ящірки, ховрашки, голуби, горобці.
– Чи можна було щось купити у місті, чи ви
міняти?
– Можна, але по&різному.
– Чи знаєте Ви що таке „торгсін”?
– Не знаю.
– Скільки людей померло, чи є такі відо
мості?
– Не відомо скільки, багато.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Так, люди щось розповідали, конкретно не
помню.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– В землі, родичі. На кладовищі.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Ні, не платили, було нічим.
– Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
– Ні, на кладовищі ховали, місце не можу
вказати, хрестів не ставили.
– Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”, Зе
лені Свята?
– Так.
– Чи згадують, і поминають померлих у
церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– І так, і ні.
– Чи знає сучасна молодь про голод 1932
1933рр. Зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
– Не розповідала і не хочу згадувати.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага
тьох людей?
– Такий був час.
– Прізвище, ім’я, по&батькові, рік народження:
Чухлєбова Євгенія Ілларіонівна, 01.07.1921
року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БАРИЛО Микола Калинович,
1918 року народження, с. Єлизаветівка Мар’їнського району
За своє довге життя я пережив багато подій: го&
лод, розруху, війну, на якій отримав поранення, і від
цього не можу нормально спати, відбудову рідної дер&
жави, «перестройку». А тепер доживаю свого віку, пе&
регортаючи в пам’яті сторінки лихоліть.
Особливо тяжкими були роки 1932&1933. Наша
сім»я була з трьох чоловік: мама, Барило Феодосія
Василівна, 1892 р.н., я та брат Дмитро, 1922р.н. Бать&

ко наш, Барило Каленик Мефодійович, 1900
р.н., помер давно. На той час мама наша пра&
цювала в артілі «Трудова» на різних роботах, де
пошлють. Працювала в полі з ранку до вечора,
бо там в обід давали поїсти (це була зварена з
лободи та насіння різних трав страва, звана су&
пом). За зразкову та старанну роботу батьків
в обідню пору дозволяли дітям приходити в
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поле до кухні і одержати мисочку так званого
супу.
Я на той час вже працював підпаском і пас
корів, за що одержував кусочок так званого
хліба (там були і отруби, і опилки, лобода, пе&
ретерте просо).
Пам’ятаю, одного разу мамі дали на премію
кілька кусочків цукру, то мама його довго носи&

ла в кишені свого фартуха, іноді давала нам по
черзі посмоктати. Були такі дні, що в роті не
було й крихти хліба, заснути не можна було –
всі думки були про їжу, плакали тільки від того,
що хотілося їсти.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ОЛІЙНИК Віра Петрівна,
1921 року народження,
с. Єлизаветівка Мар’їнського району
Пам’ятаю, що в 32&й&33&й роки був голод. Ми
з матерями ходили в поле. Вони пололи, а ми
вищипували траву рученятами. За це нам да&
вали поїсти. Мій батько працював конюхом, і
йому зрідка давали пайок (віку, картоплю). Інко&

ли доходило до того, що ми їли свиріпу, щири&
цю. На щастя нашу сім’ю горе обійшло сторо&
ною. Усі залишилися живими.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

САЛЬНИЧЕНКО Мария Макаровна,
1918 года рождения,
с. Успеновка Мар’їнського району
В годы голодомора я проживала в селе Иль&
инка Елизаветовского сельского совета – с ма&
терью и семью братьями и сестрами. Отца заб&
рали в трудовую армию. Я была в семье самым
старшим ребенком. В голодные годы жили
чрезвычайно трудно. Вместе со старшей сест&
рой мать посылала нас в Ялынское лесничество
ломать сахарный тростник младшим детям.
Обыскивали нежилые дворы, погреба, выг&
ребали картофельные остатки. Однажды попа&
ли на дохлую лошадь за селом. Разделили на

всех, кто прибежал из села.
Одежду, вещи, обменивали на горсть муки,
крупы, зерна. Ходили с сестрой в поле, соби&
рать кучки зерна, припасенные мышами, и но&
сили к одному односельчанину молоть на муку,
которую приносили домой по несколько гор&
сточек. Из 8 детей в нашей семье выжили чет&
веро. А четверо умерли от голода и болезней.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛИФЕНКО Ганна Іванівна,
1923 року народження,
с. Богоявленка Мар’їнського району
У 1932&1933 роках я проживала з батька&
ми в селі Богоявленка. На той час мені було
9 років, тому про голод 1932&1933 років не
все пам’ятаю. Сім’я у нас була не дуже вели&
ка (батько, мати, брат і я). Батьки самі не дої&
дали, аби тільки ми були не голодні. Тому всіх
тих страхіть, які доводилося переживати на&
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шим односельцям, я не бачила.
А ось з голод 1946&1947 років пам’ятаю
чітко.
Батько в той час сторожував городину в Ца&
риках (радгосп імені Горького). Одного разу він
приніс нам шмат молодої конини. Мати приго&
тувала м’ясо. Як воно пахло! Але я, хоча й була

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
напівголодною, не змогла його їсти. Ми з братом при&
носили цілими відрами молюски, клали їх на сонці,
вони розкривалися і ми варили цю м’якоть. Коли за&
раз це пригадую, робиться моторошно.
Ранньою весною збирали мерзлу картоплю на
полі, де вона росла торік, і варили кисіль.
Навесні вже можна було жити. Коли підросла сви&
ріпа, козельки, то вдавалося хоч трішки забути про

голод, коли їх поїси.
У ці роки я вже працювала в колгоспі «Бо&
рець». Під час польових робіт нам варили
якийсь суп. Але все одно під час коротких відпо&
чинків ми мріяли про буханець хліба, який упа&
де з неба. Не бажаю нікому таке пережити.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПОГРЕБНЯК Агафія Антонівна,
1917 року народження, с. Богоявленка Мар’їнського району
Я жила в немалій сім’ї. Нас у батьків було четве&
ро. У 1932&1933 роках я навчалась у школі, але була
змушена залишити навчання і йти до колгоспу на
роботу, бо там під час весняних робіт варили обід і
можна було щось поїсти. Я перенесла голод легче,
а менша сестра була пухла. Я не пам’ятаю, що був
неврожай. Лише пам’ятаю, що в нас усе забирали.
Люди блукали днями степом, вишукуючи мишинні
зимові запаси, а коли знаходили, то раділи і несли
знахідку додому. А вночі з’являлась комісія і заби&
рала все, не зоглядаючись ні на дітей, ні на кого.
Старший брат ходив до лісу і приносив малих
граченят. Який це був делікатес. Або смажені хов&
рашки. Мама пекла дуже смачні лободяники. І так

наша сім’я врятувалася.
Важче нам було пережити голод 1946&1947
років. На той час я вже мала сина і була вдо&
вою. Чоловік загинув на фронті. Я тяжко пра&
цювала в колгоспі. Обід, який давали в полі, я
не з’їдала увесь, а частину виливала в баночку,
несла синові. Можете уявити собі, як було не&
легко, тяжко працювати і увесь час не доїдати.
Бажаю, щоб ні наші онуки, ні правнуки, ні всі
наступні покоління ніколи не знали голоду і
мали багатий стіл.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЧУНИХА Марія Савелівна,
1911 року народження, с. Богоявленка Мар’їнського району

Я народилася в с.Богоявленка. У 1932&1933 роках
проживала в селі зі своєю сім»єю, на той час мені було
21 рік. Ми йшли працювати в колгосп. Під час весняних
робіт нам варили обіди, можна було поїсти, але все одно
мріяли про буханку хліба. Ми, як і інші люди, шукали їжу
і в лісі, і в полі. Що знаходили, з радістю несли додому.
Та якось з’явилася комісія і забрала все дочиста.
Ходили працювати і на шахту «Трудовську». Там
нам давали хліб, але сама з’їдала лише маленький

шматок, а решту несла додому.
Потім був голод у 1946&1947 роках. Переби&
вались усім, що потрапляло під руки. На почат&
ку весни збирали мерзлу картоплю та варили
кисіль. Влітку збирали козельки та свиріпу. Так
і жили, на короткий час забуваючи про голод.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ГЕНСІЦЬКА Марія Григорівна,
1921 року народження, смт Олександрівка Мар’їнського району
Я пережила події двох голодоморів: 1932&1933 рр.
і 1946&1947 рр. Увесь цей час проживала в Олек&
сандрівці.

1932 рік був неврожайним. А ще далася в
знаки колективізація, оскільки проводилося
розкуркулювання. У нас забрали корову і на&
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сіння для сівби. Моя бабуся заховала дещицю
пшениці в глечик – і те забрали. Цим займала&
ся комісія, до якої входили і жінки в червоних
хустках.
Сім’ї робітників, які працювали на шахтах,
були напівголодні, бо робітники одержували
пайок: на працюючого – 1 кг хліба, на дітей –
400 г, на дружину 600 г, а також невелику
кількість жирів. Крім того, в їдальнях Трудівсь&
ких рудників давали додому обіди: борщ, суп,
кашу пшоняну і рибу – смажений просіл. При&
ходили туди люди і просили розсолу, щоб уник&
нути цинги.
Селяни в цей час нічого не одержували, жили
з того, що могли виростити на городі. Майже
нічого було їсти, оскільки був великий невро&
жай. Деякі селяни були пухлі від голоду. Ми й
самі були голодні. А ще в нас періодично про&
живав хтось із родичів: то одне, то друге чиєсь
дитя з нашого роду.
А одного разу приходить мій батько і приво&
дить хлопчика років 4&5, який замерзав у нас під
тином. Батько пішов до селищної Ради заявити
про хлопчика. Мої рідні погодилися дати при&

тулок цій дитині, оскільки було жалко. Хлопчик
назвав себе Лиско. Ми теж його так звали.
Так він і залишився в нашій сім’ї. А вже коли
зібрали новий урожай, прийшла мама хлопчи&
ка, щоб забрати його. І сказала, що це її син і
звати його Гришко. До цього вона ходила по
селу і просила милостиню, до нас не заходила,
знаючи від наших сусідів про те, що її син живе
в нас.
Пережили ми і голод 1946&1947 років. Стар&
ший брат Василь, нині покійний, служив в армії.
А коли прийшов додому, нам було дуже тяжко,
тому що не змогли його добре нагодувати. Я
працювала одна, одержувала пайок – 8 кг бо&
рошна на місяць і більше нічого. Мама була
інвалідом ІІ групи, нічого не одержувала. Двоє
менших братів і сестра теж нічого не одержу&
вали. Тому були пухлі, особливо мама.
Деякі вчителі працювали в колгоспі, за що
їм нараховували певну кількість ячменю. І те не
всім видали.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

АНДРІЄВСЬКИЙ Андрій Андрійович,
1921 року народження, смт Олександрівка Мар’їнського району
Увесь свій вік я прожив у рідному селищі. У
1932&1933 роках голодували багато людей. Був
неврожай. Їли лободу. На полях було дуже ба&
гато ховрахів. Сила&силенна! Ми підемо в степ,
навиливаємо ховрахів, обдеремо. Шкірки зда&
вали по 10 копійок. Мама наварить каструлю
м’яса, і ми їмо. Батько працював на шахті № 7.
Я з сестрою Лідою беремо каструлю і йдемо до
їдальні на Трудівські. Там дадуть кілька черпаків
варива в каструлю, і ми приносимо додому.
Батько одержував 1 кг хліба, а на дітей по 600 г.

Помирали ті сім’ї, які розкуркулювали. У них
забирали все. Це робив партійний актив. Се&
ред них була і баба Бурячиха. Я вже забув як її
звали. Валяли печі, шукали зерно.
Хто працював на шахті, ті вижили. Тоді в бага&
тьох місцях була голодовка. Особливо на Кубані.
Кубанці тоді переїжджали в наше село, залиша&
лися тут, створювали сім’ї. Дуже часто помирали
старі люди, бо свою частку віддавали дітям.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ДЕРЕКА Анастасія Савелівна,
1904 року народження, с. Олександропілля Мар’їнського району
В 1932 году ни одного дождя с апреля по
август не было, год выдался сухим и неуро&
жайным. Ничего не вырасло. А на месте по&
севов взошло курая столько, что его осенью
вымолачивали вручную и варили кашу.
Весной и летом 1933 года в лесу близ по&
селка Кураховка было огромное количество
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грачей, это помогло людям выжить. Молодые
грачата были деликатесом. Скот, который со&
гнали в колхозы, очень страдал от бескорми&
цы. Начался падёж, но никто не решался его ре&
зать.
(ДАДО. Колекція «Голодомор 1932&1933
років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ІВАНЧЕНКО Володимир Микитович,
1928 року народження,
с. Зоряне Мар’їнського району
Як зігнали людей у колгосп, то в них позабира&
ли коней, корівок, плуги, сівалки, хліб – усе, що
було в господарстві. В нашому дворі теж усе заб&
рали в колектив. Усе, що було, до галузочки вит&
русили з двору.
Батька поставили конюхом. А воно на все пішла
погибель. Коні дохнуть, люди мруть з голоду. Ми
ще трималися, бо батько принесе додому здох&
лятини, а мама наварить м’яса, отож було що їсти.
Та скоро почали забирати людей, які начебто
владі не корилися. Забрали і мого батька. Мама
так побивалася, що аж захворіла, а тут ще й їсти
нема чого. Нас зосталося троє дітей. Найменший
братик лежав у колисці. Ми кричимо із старшим
братом: «Помирає Вітя!» Мама каже: «Колишіть
його, колишіть». А він витягнувся й затих. Те, що
далі було, не пам’ятаю.
А потім уже й мама злягла на долівці. Ми з бра&
том думали, що вона лягла просто відпочити. День
лежить, другий. Ніхто до нас не приходить. Та й
нікому ходити, в усіх одне лихо – голод.
Була в нас здоровенна макітра, повна маку. То
ж ми того маку наїмося й спимо собі, а потім про&
кинемося й знову те саме. Будимо маму, щоб вона
встала їсти, а вона не встає. Тормосимо її за оде&
жу, та вона мовчить. І така гладка стала, що живіт
більший за нас.
Десь уже на другий тиждень прийшла до нас тітка

Марфа Ярова. Заходить до хати, а в нас темно.
– Здрастуйте, діти. А де ж ваша мама?
– Мама там, біля скрині спить.
– Ой, діточки, де ж вона спить? Вона мертва.
А батько, коли їх гнали до району, втік. Влашту&
вався на кам’яний кар’єр у Софіївці. Туди й звістку
про материну смерть передали. Скоро батько
прийшов додому. Мама лежала на лаві без труни.
Батько обхопив голову руками, потім затулив до&
лонями обличчя й довго плакав.
Труни не було. Батько з дядьками зняли із стайні
двері, поклали на них маму і понесли на цвинтар.
Тіло поклали на дно ями, а двері прихилили до
стіни, щоб земля не падала на маму. Отак і похо&
вали.
Батько знову в Софіївку пішов, на кам’яний
кар’єр. Бо таки боявся, що його заберуть. А ми з
братом залишилися самі. Та батько нас не забу&
вав. Бувало приходив із Софіївки поночі, а це де&
сять кілометрів від нашого села. Там, де він пра&
цював, годували добре. Отож він повні кишені при&
несе нам – і вже є що їсти. А на ранок знову на ро&
боту. І так тривало до кінця 1933&го. У грудні того
року батько знайшов в селі Новогродівці собі жінку,
а нам другу маму. Так ми з братом і вижили.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

РУДЬ Феодосина Іванівна,
1923 року народження, с. Катеринівка Мар’їнського району
Сім’я в нас була велика – семеро дітей. Батьків
розкуркулили, на той час вважали куркулями, бо
мали коня, корову і господарство. Батька зі стар&
шими синами в 1928 році відправили на золоті
приїски в Томськ. А мати з нами жили на хуторі.
Працювали в наймах. Спали в сараї з худобою.
У 1932 році батьки з нами втекли з дому. Доїха&
ли до м. Сталіно, і там нас заарештували. Тоді
батьків засудили на 10 років. А нас дітей (4 чо&
ловік) забрав старший брат Тимоха, який уже мав
свою сім’ю. Привіз в Катеринівку. Я була наймен&
ша. Старшенькі пішли працювати в колгосп: но&
сили воду, доїли корів, рвали коровам траву ... А
мене було ніде діти. Звідусіль мене гнали.
Я ходила від хати до хати і просила чогось по&
їсти. Дуже допомагала Сербин Ганна, хоч сама була

бідна, але мене жаліла. Кожну ніч ночувала у яки&
хось далеких і близьких родичів, сусідів. Вдень інко&
ли підробляла тим, що няньчила чужих дітей. 3а це
мене годували. Баба Катришка, моя хрещена, дала
мені драні чобітки і ватянку. Так і блукала по селу. В
школу не ходила, бо не було в чому і з чим.
Мої брати Антон і Іван пішли на рудник працю&
вати на шахті. Там вони водили коней. Я залиши&
лася з сестрою Гашкою. У 1933 році Гашка вигна&
ла мене і я пішки пішла до братів. Була в літньому
платті, ватянці і чоботях на босу ногу. Йшла до 29&
ї шахти 6 днів по морозу і снігу, ночувала, якщо
пускали, в людей, вони й підгодовували. Обморо&
зила ноги і вже сиділа при дорозі, замерзала, коли
їхали якісь люди кіньми і підібрали мене та при&
везли назад у село до сестри.
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Сестра не пустила до хати, сказала: «Де взя&
ли, туди й одвезіть, свого клопоту вистачає». Так
я знову серед зими залишилася на вулиці.
Тоді односелець Павло Желєзняк пішов до
сільської ради і випросив довідку на ім’я Катери&
ни, хоч я була Фенею. І прізвище не моє записали
в довідці для того, щоб мене взяли до дитячого
будинку, бо дітей розкуркулених туди не брали.
Так я потрапила до дитбудинку в село Павлі&
вку. Там був дуже хороший директор. Хоч і був
голод, але нас годували. Годували стоячи. За
столиком стояли по 4 чоловіка. На столі була

одна миска із затіркою або супом, а хліб клали
на стіл 4 шматочки. Ми стояли всі і держали на&
поготові долоньки, бо якщо не встигнеш накри&
ти шматочок долонькою, залишишся без хліба.
А жалітись не можна, бо діти оддубасять. Году&
вали двічі: раз давали щось рідке, а вдруге ва&
рені овочі – буряк, моркву, або одварену сушку.
Інколи, це було мов свято, робили запіканку з
отрубів і цукрового буряка. Тільки завдяки ди&
тячому будинку та добрим людям я й вижила.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЩАДЬКО Петро Авксентійович,
1923 року народження, с. Георгіївка Мар’їнського району
Народився я в с. Костянтинівка в 1923 році.
Мій батько, Авксентій Парфентійович, за соц&
станом належав до середняків. Він першим
записався в колгосп, бо раніше за інших зро&
зумів: цієї долі не минути. Відвів двоє коней,
лошачка, здав плуга, сівалку, віялку. А як же
тяжко все це наживалося, добувалося!.. Усус&
пільнили було й корову, курей, але потім,
правда, дозволили розібрати по дворах.
У перший рік (1930) колгосп видав по 25
пудів зерна на їдока. У 1931&му хліб видавали
вже на трудодні скупіше. Але бідою ще не пах&
ло. Примара голоду постала перед селянами,
коли почалося розкуркулювання. Під нього
підпадали не тільки багаті, а й середнього дос&
татку трудящі сім’ї.
В 32&му році врожай був середній. Косили хліб
до глибокої осені, а молотили до зими… Солому
палили. Який розумний господар палить солому?
Зерна не лишили ні худобі, ні коням. Коней у кол&
госпі підвішували до сволоків на шлеях – а то ляже
і не встане. Нікому було працювати, люди тікали
хто куди, бо ж за роботу майже не платили.
Держава чекала хліба. А хліба не було. І тоді
почалися повальні обшуки по дворах. До того
доходило, що зерно шукали навіть у криницях.

Спершу було лишали на посів, а потім була ко&
манда – «не розбазарювати». Тоді вже виміта&
ли до зернини, лишаючи людей на погибель.
Кінчався 1932 рік, коли батька розкуркули&
ли «за третьою категорією». Забрали корову,
викинули нас з нашої хати. Батько подався ку&
дись на шахту. Мама й нас троє (я найстарший,
10 років) лишились голі, холодні й голодні. Го&
лод гуляв по селу. У сім»ї Гончаренків із семи
дітей померло п’ятеро.
Мати пішла працювати в сусідній радгосп.
У радгоспі телят напували пійлом з молока і со&
євої муки. Жменю тієї розмоченої муки мама з
сестричкою приносили додому. То був обід.
Якщо піймаю ховрашка, то це вже радість.
Жили надголодь і в наступні роки. Хліб ішов
державі. Тільки після 36&го року почали вида&
вати на трудодень по 4&5 кг зерна.
…Я й досі не наїдаюся хліба. Пообідаю, а
потім хоч малесенький шматочок, самого хліба
з’їм. Це лишилося у мене навіки від того страш&
ного 33&го року, коли наша Донеччина голоду&
вала, як і вся Україна.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БРАЖНИК Марія Данилівна,
1919 року народження, с. Костянтинівка Мар’їнського району
Я народилася в с. Новомихайлівка. У моїх
батьків було шестеро дітей. У 30&ті роки нам
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було дуже голодно і тяжко. Їли шпуриги, на&
сіння клена, акацію. Я бігала працювати до
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людей, 4 роки няньчила чужих дітей тільки за
те, щоб нагодували. У 1937 році вийшла заміж
і переїхала в с. Костянтинівку. Працювала в
колгоспі. Держала корову, курей. Але страшні

спогади про голод не полишали ні тоді, ні сьо&
годні.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

СВИСТЕЛЬНИК Василь Якович,
1921 року народження,
с. Костянтинівка Мар’їнського району
Голод 1932&1933 годов застал меня в возрасте
12 лет. Кроме меня в семье было еще четверо де&
тей. Из них трое & младше меня: 1924,1927,1930
годов рождения. Огорода у нас было мало. Чет&
вертая часть огорода была под старыми вишня&
ми. За работу в колхозе давали мало: по 200 грамм
зерна за трудодень. Да и то осенью 1932 года двое
мужчин&активистов унесли с нашего двора пос&
ледние два ведра зерна. Словом, осенью 1932
года есть было нечего. А как мы жили до февраля
– марта уже не помню. Мы все были пухлые. Не
давали отчета сами себе и не могли чего&то ждать,

кроме худшего. Слег отец, поболел несколько
дней и умер. Я уже не помнил, что у меня есть бра&
тья, а они один за другим умирали. К лету 1933
года с матерью и сестрой мы немного стали от&
ходить. Пошел в школу, добился, чтобы меня
взяли в мой 5 класс. Окончил 6&7 классы, посту&
пил в Марьинский педтехникум. Закончил его и
работал учителем. А в 1939 году был призван в
армию.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ВОЛОЩЕНКО Єлисей Пимонович,
1913 року народження,
с. Максимільянівка Мар’їнського району
Наша сім’я мала 4 дітей. Я був найстаршим,
тому на мене випав весь тягар голодних років. На
очах матері згасли від голоду батько і двоє братів.
Батько поїв мерзлої картоплі і помер, а пізніше
померли брати. Їх вивезли на тачці на кладовище,
де й поховали. Мати, щоб врятувати мене і себе,
варила, що тільки могла – гнилі буряки і картоп&
лю, висівки, лушпиння, макуху, подрібнену серце&
вину із стебел кукурудзи і соняшнику, гречану по&
лову, а навесні – кінський щавель, лободу, кропи&
ву. Я часто збирав слимаків і равликів, ловили
птахів і дрібних звірів. Тієї весни було багато ящі&

рок. Ми з хлопцями їх ловили, ділили порівну і сма&
жили на вогнищі. А дехто ніс свої трофеї додому,
щоб пригостити рідних.
Згадую, як сусід вкрав, насипавши в пляшку,
пшениці, його засудили і дали 3 роки, де він і по&
мер, бо був виснажений голодом. Діти були
страшні: високі, худі, з велечезними животами. У
селі були спустілі хати, подвір’я заросли бур’яна&
ми. За селом – незасіяне поле.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ГУСЬ Софія Федотівна,
1912 року народження, с. Георгіївка Мар’їнського району
Мені довелося пережити голодні 1921&й, 1933&
й, 1947&й роки та розкуркулення. Жила я в бага&
тодітній сім’ї: сім сестер і один брат. Батько Фе&
дот зумів усім нам прищепити любов до праці. З
дитинства трудилися чи в полі, чи в господарстві

– самі з усім справлялись і не брали наймитів. Че&
рез це й була сім’я дружна і мала достаток.
Коли організовувався в селі колгосп, то в нас заб&
рали четверо коней, четверо волів, корів, зерно. Тоб&
то розкуркулили і вигнали з хати. Деякі сестри вий&
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шли заміж, а брат одружився. А я в 1933 році з
матір’ю і меншою сестрою голодувала, бідува&
ла. Ой, як це страшно, коли їсти хочеться!
Невдовзі вийшла заміж і я, народилася в
мене дочка Світлана. А в 1941&му народилась
Неля. Коли розпочалася війна – чоловік пішов
на фронт. Нелі було 1 місяць, коли він заги&
нув. Я закінчила курси трактористок при МТС
і працювала в колгоспі спочатку на прицепці,
а потім на тракторі. У тяжкі післявоєнні роки
довелося працювати в колгоспі на биках і ко&

ровах. Ще тільки сонце сходить, а ми вже в поле
їдемо і до пізнього вечора працювали.
Як не було важко, а все ж, вертаючись увечері
додому, з поля, гуртом на гарбі їдучи, співали, бо
в ланці були лише вдови&співухи.
У 1947 році теж довелось переживати. Був не&
врожайний рік, хліба було мало, одначе не падали
духом, сподівались на краще.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

CТРІЛЕЦЬ Ніна Калинівна,
1911 року народження, с. Максимільянівка Мар’їнського району
У моїх батьків до голоду було 4 дітей. Я
пережила три голодомори: 1921 рік, 1932&
33 і 1947 роки. До організації колгоспу жили
в селі непогано. Хто не лінувався і працював,
мав усе. У нас була пара коней, дві корови,
свині, кури, гуси&гарне господарство. При&
їхали уповноважені на семи возах, вигреб&
ли все зерно, з погреба – картоплю, соло&
нину. Все, що можна було вивезти з хати:
подушки, постіль, навіть брудну білизну.
Дорогою її викинули, але нам не залишили.
Як вижили? Батько викопував корінці з ло&
пуха, мили їх і їли, а мати варила з трави та ли&
стя суп. Збирали свиріпу, перетирали через
камінь, збирали мерзлу картоплю і пекли
(тільки їли потроху, багато людей мерло від неї).

На зиму посіяли жито, яке виміняли за плуги та
борони. Коли жито стало колоситись, ходили на
город, рвали зелені колоски і цілий день жували.
Гадаю, саме це мене врятувало.
Вимирали сім’ями: Півники, Галушки, діти у
Вороних. Вмирали просто на ходу. Йде по дорозі
людина, впала і померла.
Їли дохлих коней (варили в казанах). В кого була
корова, годували її соломою із стріхи. Коли свекір
помер, я пішла до голови колгоспу Вировиця, і він
виписав 2 кг отрубів на помини. Отруби заварили
кип’ятком і їли ложками.
Часто варили кропиву і не були пухлі.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ГУЛАГА Марія Миколаївна,
1927 року народження, с. Максимівка Мар’їнського району
Голод пам’ятаю з розповідей батьків. У сім’ї
було п’ятеро дітей. Батька посадили до в’яз&
ниці за переховування зерна і небажання всту&
пати до колгоспу. Дітям не дозволяли збирати
колоски у полі, залишки городини. Ми спожи&
вали в їжу ягоди, коріння, кору, птахів. Найст&
рашнішою була зима 1933 року. Доводилося
споживати мишей, щурів, диких тварин. Вижи&

ло четверо дітей. Пам’ятаю вірш того часу:
А на хаті серп і молот,
А у хаті смерть і голод.
Ні корови, ні свині,
Тільки Сталін на стіні.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ДРОБОТОВ Федор Гаврилович,
1927 року народження, с. Максимівка Мар’їнського району
Я родом з Великоновосілківського райо&
ну, із с. Времівка. Мати і батько вступили до
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колгоспу. В сім’ї було п’ятеро дітей. Все господар&
ство здали в колгосп. Восени 1932 року розпочав&
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ся голод. Батьки вийшли з колгоспу і переїхали до
міста Донецька. Батько працював на коксохімічному
заводі, а мати в їдальні при заводі. Протягом 1932&
1933 року вони отримували картки на харчовий пай&

ок. І таким чином врятували сім’ю від голоду.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ШУЛЬГА Варвара Іванівна,
1918 року народження,
с. Максимівка Мар’їнського району
Я родом із села Пурхівка Гуляйпільського району
Запорізької області. На той час мені було 17 років. В
сім’ї було 8 дітей. Батька вбили влітку 1919 року мах&
новці. В селі трави не було, ходили по степу, збирали
різнотрав’я. Люди крали навмисне, щоб їх посадили
в тюрму, тому що там годували хоч один раз на день.
Люди їли собак і котів. Взимку довбали мерзлу кар&
топлю. На корівнику, якщо здохне теля, його варили і
їли. Свині здихали з голоду, і їх теж їли. Нам мати та&
кож приносила поросятко, і ми їли. Потім людям не
давали дохлятину їсти, викидали на навоз. А люди зна&
ходили і забирали. А в однієї жінки здохла корова, бо
нічим було годувати, тому що всю траву виривали і їли.
До неї ходили і просили м’яса, і вона роздавала всім
по шматку. Активісти ходили по хатах, відбирали все
до крихти. За ними їхали брички, в які все зсипали. Діти
плакали і просили: « Дядя, віддай». Та все було марно,
забирали навіть сіль. Було в матері два відра насіння,
забрали і його на бричку. Дарма мати просила, щоб
залишили смажити дітям. У збирачів були палки в ру&
ках, але людей вони не били.
Поля сторожували. Колоски в полі різали, але ніко&
го за це не ловили.
Мати працювала в колгоспі. Там спрягалися коро&
вами. Було й зерно, але забрали і там усе.
Ходили голі й босі, бо забирали й одяг.
Їздили городяни з Донецька по хуторах, міняли
одяг, мило на харчі. Пам’ятаю, що вони в нас перено&
чували і за це дали грудочку солі, як кулак. В кого була
їжа, той міняв, а в багатьох нічого не було.
Мати накривала нас, дітей, «ліжником» (ковдра з

вовни), забрали і той «ліжник». Мати плакала:
«Чим же я буду дітей накривати?»
Виливали ховрахів і їли. Обдирали з них
шкіру, а тоді чи варили, чи на жару пекли.
Топити плиту було нічим, збирали в степу су&
хий бур’ян або сухі гілки. Восени хлопці лазили
на дерева і лузали стрючки акації. А коли вона
влітку цвіла, то їли біленький цвіт.
Через ставок навпроти нас жили євреї. Мати
працювала у них – полола, по господарству по&
ралась, мила, прибирала, то вони й давали якісь
сухарі за роботу. Мати ділила на всіх дітей.
До школи ніхто не ходив, бо не було в чому.
Вчителька ходила по хатах, вчила дещо писа&
ти.
Родичі теж голодували. Сім’я дядька ( дру&
жина і четверо дітей ) вимерла. Він їх сам похо&
вав. Нікому було яму копати, бо не було сили в
людей. Люди вмирали на ходу. Ховали так: по&
кладуть на возик і везуть на кладовище, вико&
пають яму по коліно, накриють якоюсь ганчір&
кою, засиплять, та і все.
Одного разу мати полізла в колгоспний ам&
бар, зробила дірку і наточила зерна. Сторож
заявив на неї, зважили, було 1 кг. 700 г. Вона ще
не встигла його й змолоти. Її забрали і засудили
на один рік. Вона в тюрмі вижила, бо там году&
вали.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПОСОХОВ Пилип Єгорович,
1925 року народження, м. Красногорівка
Наша семья – 6 человек: отец, мать и мы – 4 де&
тей. Мне было 7&8 лет. Отец в то время работал бри&
гадиром на огнеупорном заводе, мать тоже работа&
ла. Мы жили по ул.Орджоникидзе за заводом. По
сравнению с другими семьями мы особо не голода&
ли, потому что на заводе всем работающим выдава&

ли карточки для получения продуктов (пайки).
Такие пайки давали из расчета и на детей. На
поселке был магазин. Людям на карточки да&
вали хлеб, вермишель, крупу, сахар (одним
большим куском, как каменная глыба), соль,
спички, мыло.
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Моему отцу привозили все это прямо до&
мой, потому что он был на руководящей дол&
жности. Но продуктов нам всеравно не хвата&
ло. Помню, мать запирала хлеб в сундук под
большой навесной замок и ключ от сундука на
веревочке носила, как медальон. Доступа к
хлебу у нас не было. Мать выдавала три раза в
день по маленькому кусочку, который мы тут
же съедали, не дойдя до стола. Мать нас руга&
ла, говорила, что хлеб надо есть с супом или с
чаем.
У нас на поселке не было таких семей, что&

бы у них хоть кто&то из членов семьи не рабо&
тал на заводе. А потому на все семьи полага&
лись пайки. Так что страшного голода, такого,
какой был по селам, у нас в городе не было. Из
сел приходили к нам в город менять всякую ут&
варь, одежду на хлеб, соль и т.д.
Вот в селах было жить тяжело, люди опуха&
ли от голода, ведь пайки на селах никто не вы&
давал, а запасов у жителей сел не было.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЄВСЮКОВА Парасковія Петрівна,
1927 року народження,
с. Степне Мар’їнського району
Очень тяжкие воспоминания связаны с 1932&
1933 годами. Семья у нас была большая – 7 де&
тей, и все маленькие. Один из младших брать&
ев умер, всё просил кушать, да так и затих.
Вскорости умерла и мама. Дети пошли просить

милостыню, старшие нанимались на работу к
людям. Уже после 1937 года жить стало легче.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БУЦЬКА Любов Іванівна,
1928 року народження,
смт Старомихайлівка Мар’їнського району
1933 рік був голодним. Мені тоді було лише
п’ять років, але в пам’яті він залишився на все
життя. Люди мерли на роботі, вдома, на дорозі.
Але ми не боялися мертвих, бо страшніше було
бути живим. Нас, дітей, нічим було забавити, хоч
батьки нас втішали, вмовляли, щось обіцяли, а
в нас одна думка, одне слово: мамо, їсти, їсти,
їсти...
Пам’ятаю, готували зелений борщ, ми не
знали з чого він (пізніше дізналися, що то була
лобода і картопляне лушпиння). Хліб купували
батьки на базарі по 150 карбованців за хлібину.

Це шахтарі відривали від своєї пайки. Колгос&
пникам цієї пайки не давали. І ось вдома почи&
нався розподіл. Мама вертіла ту хлібину з усіх
сторін, щоб усіх наділити і нікого не зобидити.
А сама часто залишалася без пайки. Батькові
треба, бо він іде на працю, дідусь з бабусею
старенькі, а в діток оченята сумненькі. Страш&
ний це був рік. Дай, Боже, щоб такого не знали
ні наші діти, ні онуки, ні правнуки.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СТАНЕЦЬКИЙ Віктор Іванович,
1926 року народження,
мешкає м. Сніжне
Я пам’ятаю про страшний голод 1932&33
рр., мені йшов сьомий рік.
На думку про той час я можу сказати, що це
було спровоковано, по&перше, невеликим
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врожаєм, по&друге – невмінням влади перей&
ти до іншого укладу життя в державі. Пам’ятаю,
що забирали все, навіть у мами взяли пригор&
щу пшона та пів стакана квасолі. Це були люди

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
цивільні, послані владою, вони навіть солому тру&
сили, чи не було там зерна. Ми тоді жили в селі
Бражино Сніжнянського району. В 1930 р. батько
та декілька односельців із села Дмитрієвка пере&
їхали сюди, побудували маленькі хатинки, батько
пішов робити на шахту, тут недалеко була шахта.
За роботу йому в місяць давали один літр олії, 1 кг
солі і кожний день 1 кг хліба, хліб він приносив до&
дому, бо була сім’я з 4&х чоловіків, дітей всього
двоє. Голодували дуже здорово. Коли настала вес&
на, ми збирали траву, яка була, – цибуля, щавель,
копали якісь земляні горіхи, шукали гнізда птахів
– все це їли, – виживали.
Були люди пухлі, але за померлих не пам’ятаю,

на цьому хуторі була одна голота, розкулачування
не пам’ятаю. Виживали, як хто міг. Випадків лю&
доїдства не пам’ятаю.
Коли почали формуватися колгоспи, батько
робив на шахті, мама і ми 7&9&літні діти ходили
полоти, і за це нам давали щось таке, як суп. Про
те важке життя я розповідав своїм дітям, а та&
кож сучасній молоді. В загибелі людей в той час
винні неврожай, засуха та помилки уряду, дер&
жави при переході до соціалізму від приватного
укладу.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЯРОШЕНКО Василь Петрович,
1930 року народження,
мешкає у м. Сніжне
Був малим, але пам’ятаю, як голодувала сім’я.
В сім’ї було семеро дітей: шість хлопчиків і одна
дівчинка. В родині працював один батько на шахті
“Американка”. На сім’ю давали: на непрацюючих
по 200 г хліба і 1000 г на батька. В магазині купити
хліба практично не було можливості.
У їжу споживали ягоди, коріння, варили ли&
стя лободи, кропиви. У подвір’ї нічого не дер&
жали, якщо хто і держав порося, то його хова&
ли і різали у підвалі, тому що треба було зди&
рати шкіру і здавати державі. Якщо не здаєш
шкіру, тебе наказують. Фактів про те, що за&
бирали хліб, худобу, не пам’ятаю. Урожаю не
було.
Про закон “п’ять колосків” пам’ятаю. Колоски

збирати не давали, карали. Поля охоронялись пред&
ставниками влади.
До хати ніхто не приходив, нічого у нас не ви&
магали.
Вижити допомагала рідня. Нам, наприклад,
допоміг дядько Федот, у якого не було дітей.
Скільки людей померло, я не пам’ятаю, місця
поховання людей, померлих від голоду, мені не&
відомі.
Випадків людоїдства не було. Виживали ті, хто
працював, особливо на шахті. У сім’ї померлих не
було.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

СТРОГАНОВ Володимир Михайлович,
1931 року народження,
проживав у м. Сніжне,
народився у с. Веселе
Сам голод не помню, но из рассказов родите&
лей знаю, что в 1932&33 гг. в селе люди голодова&
ли, так же, как и по всей Украине.
В семье Строгановых от голода никто не
умер, но в селе люди опухали от голода и уми&
рали.
Так же, как и везде, сажали за украденные
«пять колосков».
Каждая семья выживала, как могла. Ели лебе&

ду, собирали гнилой картофель. Меняли вещи,
одежду на продукты. Легче было тем, у кого была
корова.
Время было очень тяжелое для людей и для
страны.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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БОЛДАРЄВА Мотрона Митрофанівна,
1927 року народження,
мешкає у м. Сніжне, народилася у с. Веселе
Пам’ятаю, що люди голодували. По под&
вір’ях у селі відбирали худобу, харчі. Щоб сусі&
ди доносили одне на одного, – такого не було.
Харчі не ховали, бо їх не було.
Батько був шахтарем, отримував по 200 г
хліба на кожного з сім’ї.
Знаю, що когось судили за колоски, але не
пам’ятаю. Забороняли також збирати колос&
ки у полі.
Щоб у нашому селі люди голодували чи пух&

ли від голоду, – такого не було. З родичів та&
кож ніхто від голоду не постраждав.
Вижили ті, у кого була худоба, город. Нас
врятувала корова. В їжу траву чи коріння не
вживали, крім молодої кропиви, щавлю. Птахів,
диких тварин не їли. Випадків людоїдства не
пам’ятаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЕВЧЕНКО Ганна Йосипівна,
1929 року народження,
мешкає у м. Сніжне,
народилася у Сумській області
Про Голодомор 1932&33 років пам’ятаю, але
не все, бо була дуже маленька (4 роки). Причи&
ни голоду – колективізація. У людей забирали
худобу (коней, корів), плуги, борони, землю,
сінокоси, знаряддя на худобу. Це робили “ак&
тивісти” влади, односельці – Кость Шумило (по&
селищному Кучерявенко), Оксеня Лендичка.
Вони зараз померли. Документів вони ніяких не
показували. За непідкорення сім’ї висилались,
а майно відбиралось. У сім’ї бабусиного рідно&
го брата Юхима Фролова відібрали землю, хату
і вигнали з чотирма дітьми (Гриша, Федір, Миш&
ко, Настя).
Сім’я подалася до району у Лебедин, там
дружина Юхима на квартирі, яку знімали, і по&
мерла.
Зброї у людей “активістів” не було, але при&
ховати харчі було не можна, бо боялись цих “ак&
тивістів”. А зберігали харчі у селах під клунею.
Тим, хто пішов до колгоспу, давали пайку
хліба – мізерний кусочок. Мій дідусь Клим відда&
вав цей кусочок мені, єдиній на той час онучці.
Одяг в нас не відбирали, але забрали корову,
коли нікого не було вдома.
Про закон “п’ять колосків” не чула. А у полі
колосків та городини і не було, збирати було
нічого.
У колгоспи бідні йшли добровільно, а багаті
– ні. Їх змушували йти до колгоспу насильно. Хто
не хотів, того висилали. А більшість вмовляли
неодноразово.
Взимку 1932 року люди почали вмирати від
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голоду. Валялись по вулицях пухлі, безсилі, зне&
можені.
Сиріт забирали у приюти&патронати. Біля
нас був такий патронат, що влаштували у бу&
динку колишнього священика Проньки, який
заздалегідь виїхав до Сум.
Вижити у селі зуміли ті, хто був здоровіший і
не гребував незвичною для людини їжею. Люди
одне одному допомагали вижити. Родичі ділили&
ся молоком, сметаною, а хліба не було.
Щоб вижити, їли диких кабанів, зайців, го&
робців. З рослин їли гнилу картоплю (випікали
балабухи), лободу жовту і красну (варили борщ),
траву пшінку, калачики, лопуцьки з “курятини”
(так траву називали), молочай (викачували на
долонях гірке молочко, а траву їли), серединки
з соняшників, жолуді (товкли в ступі), гриби, яго&
ди. Кору з дерев не їли.
У районі вимінювали одяг на харчі. А ще у
дідуся була копанка, де він розводив окунців,
був город без чотирьох соток на гектар, у сад&
ку росла малина, смородина, груші, яблука. Але
через неврожай цього було замало. Чула про
“торгсін”. Туди здавали цінні речі.
Людей у селі померло десь четверта ча&
стина. Були випадки людоїдства. Чужих
дітей викрадали, заманювали і їли. Ховали
померлих від голоду де попало: у дворах,
збоку при дорозі прикидали землею, на кла&
довищі.
На свята померлих від голоду поминають
тільки родичі.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Про голод і я, і моя мама, яка померла у 2000
році, розповідали і дітям, і онукам.
Винними у загибелі людей вважаю неврожай і
колективізацію. Спочатку у односельців була зло&
ба на “активістів”, а потім, як уже наладилось, все

забулось, з “активістами” дружили, спілкувались.
Час такий був.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЄВГІЄНКО Ніна Ульяніва,
1922 року народження,
мешкає у м. Сніжне
Я не лише пам’ятаю про голод 1932&33 років,
я особисто перенесла його на собі. Моя сім’я меш&
кала в с. Водотиї Брусилівського району тоді Киї&
вської, тепер Житомирської області. Сім’я – се&
ляни.
В 1932&33 рр. у нашому районі урожай був хо&
роший. Але весь зібраний врожай забрала влада.
Забирали зерно із колгоспної комори, колгоспни&
ки не отримували на трудодень ні грама зерна, ні
копійки грошей. Забирали лише зерно. Ні птиці,
ні худоби не забирали. Зерно та поля оберігали
об’їждчики. Вони не дозволяли збирати колоски,
навіть застосовували побої. В колгоспи селяни
добровільно йти не бажали. Їх примушували роз&
писатися в якійсь повістці, загрожуючи тюрмою.
А на другий день приходили і казали, що ти вже
колгоспник і забирали коней, інвентар і землю.
В кінці 1932 року люди почали масово поми&
рати з голоду. Помирали сім’ями. З колгоспу виді&
лялися підводи, на які клали мертвих і у загальній
ямі хоронили. Малими сиротами держава не опі&
кувалася.
В селі не голодували ті, які були при владі. А
заможних селян (куркулів) висилали в Сибір і інші
місця. У заможних селян забирали все. Вижили ті
селяни, у яких була корова і які могли зібрати уро&
жай з огороду. В зв’язку з тим, що не було про&
дуктів, допомагати сусідам змоги не було.
В їжу споживали кінський щавель, лободу, гни&
лу (минулої зими) картоплю, горобців, ластівок,

голубів. В магазинах можна було купити дрібниці
– сіль, сірники, гас. Про “торгсін” селяни не мали
ніяких понять.
Відомостей про померлих людей не маю, але
в нашій сім’ї померли: Женя, Володя, Галя, Вася,
Катя. Прізвище їх було Євгієнко. Женя і Володя від
голоду померли одночасно. Володя перед смер&
тю просив молока. Корови не було, залишилася в
комуні. Мати випросила стакан молока в сусідки,
але він випити його вже не зміг. А Женя запитав
перед смертю: “Мамо, нащо ти мені зробила таку
хату, темну, без вікон?” І обидва одночасно помер&
ли.
В сусідньому селі брат убив сестру і, посолив&
ши її тіло, зберігав у погребі і їв.
Всі вони були похоронені на цвинтарі біля села,
цвинтар існує до цього часу. Родичі обов’язково
ходили поминати на Проводи, Гробки, Зелені свя&
та. Хто залишився живий, зараз поминає у церкві
померлих від голоду.
Я, учитель української мови та літератури, на
уроках при вивченні творів Стельмаха і інших пись&
менників, обов’язково говорила учням про часи
Голодомору 1932&33 років.
Винним у загибелі багатьох людей я вважаю
невміння уряду зробити перебудову від капіталіз&
му до соціалізму.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

МИХАЙЛОВА Олександра Семенівна,
1929 року народження, мешкає у м. Сніжне,
народилася в Кіровоградській обл., с. Козирівка
Голодомор пам’ятаю. Влада забирала врожай.
Приїжджали з району озброєні, забирали всі харчі.
Арештували в один день батька за кишеню пшона,
дали 10 років. Матері за пів мішка колосків – 8 років.

Мати померла у тюрмі. Голодували дуже, допома&
гала хрещені матір та батько. За допомогу хреще&
ного батька арештували і увезли, по сьогоднішній
день не знаю, що з ним.
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Ми залишилися сиротами, нам влада
не допомагала. Люди: голова, бригадир,
комірник допомагали чим могли і як мог&
ли.
Їли ховрахів, щурів, молочай. Деякі люди
їли людей, дітей.

Завжди на Паску поминаю матір та брата.
Розповідала про Голодомор дітям та онукам,
щоб знали, що нам довелося пережити.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

МИХАЙЛЕЦЬ Галина Дмитрівна,
1924 року народження,
мешкає у м. Сніжне
В 1950 р. я приїхала в Сніжне до брата із
Сумської обл. Липоводолинського р&ну, с.
Липова Долина.
Пам’ятаю голод 1932&33 років. Врожай
забирала влада. У людей забирали вироще&
не в полі зерно, овочі. За донесення на сусі&
да про приховування зерна були винагоро&
ди. Застосовували висилання.
Люди копали ями і приховували туди зер&
но. Людей, які шукали продукти і зерно, на&
зивали “буксіри”. Вони ходили і проштрику&
вали рихлу землю штиком. До хати приїжджа&
ли по 2&3 чоловіка на підводах. Забирали не
тільки продукти харчування, а й худобу. Я чула
про закон про “п’ять колосків”, за це людей
судили. У полі колоски не дозволяли збира&
ти. Поля охоронялись.
Продукти харчування ховали в землі. Їжу
не давали тим, хто пішов до колгоспу.
Добровільно йти в колгоспи мало хто
хотів. Людей змушували йти до колгоспів.

Худобу переховували в лісі.
Сиріт забирала держава в “патронат”.
У селі не голодували багаті люди, у яких були
продукти харчування. Хто не голодував, той і ви&
жив. Допомагати одне одному було нічим. Від ро&
дичів ніякої допомоги не мали, тому що в них у са&
мих нічого не було.
В їжу споживали квасолю, листя з вишні та сви&
ріпу. Міняли речі, як у кого були такі, що можна ви&
міняти. Людей помирало дуже багато. Були випад&
ки людоїдства. Померлих ховали люди, які ще були
в змозі вирити яму. Ховали людей у себе в городі,
у садку.
Поминають померлих на Проводи.
Сучасна молодь знає про це від своїх бабусь
та дідусів.
Я вважаю винною у загибелі багатьох людей
владу.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТРИКОЗ Прасковія Павлівна,
1929 року народження,
мешкає у м. Сніжне
Голод пам’ятаю, бо перенесла його сама.
В той час мешкали з родиною (батько, мати і
троє дітей) в Київській обл., Білоцерковський
район., село Бикова гребля.
Дуже важко було жити. Врожай був, але
все забирала влада. Приїздили два рази на
бричці по 4&5 молодих хлопців. Гострою пал&
кою ковиряли всюди: в хаті, у дворі, в городі,
– щось шукали.
Батько заховав трішки зерна під столом
в хаті, закопав в яму. Знайшли – нічого не
можна було приховати. Крім продуктів хар&
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чування, забирали інші речі. У мами забрали кос&
тюм, ковдру.
Дуже голодували усі. Ніхто ні на кого не доно&
сив, сусіди допомагали одне одному, чим могли.
Весною 1933 р. вижили ті, хто збирали корін&
ня, траву, їли собак, кішок, черв’ячків і все, що
можна було їсти.
Про одну родину в селі казали, що поїли своїх дітей.
З місця проживання виїхати було неможливо, не
мали ніяких документів. Хоронили померлих від го&
лоду так: їздили бричкою, збирали із хатин помер&
лих, складали, як дрова, і хоронили в загальній ямі.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Батько, щоб якось вижити, пробрався до Білорусії
до родичів, але передати сім’ї нічого не зміг.
Мати була з нами, дітьми. Брат і сестра померли,
а я з матір’ю дожили до літа 1933 р. Почали вже зріти
зелені колоски. Мати зірвала, розтерла в долонях,
з’їла, із рота пішла піна, і вона на моїх очах померла.

Із родини (5 чоловік) вижили тільки я і батько.
Вважаю винною у загибелі багатьох людей
владу.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

УМУРЯЄВА Любов Іванівна,
проживає у м. Сніжне, сел. Залісне
Когда был Голодомор 1932&33 гг., мне было 9 лет.
Я хорошо помню это время. В нашем районе, где мы
жили, шли дожди, не был собран урожай. Братья и
сестры помогали матери – на поле копали вместе со
взрослыми.
Скотина от голода падала на ноги и здыхала. Все,
что было выращено в поле, огороде, забирали люди
с сельсовета. Когда приходили забирать продукты,
никакие документы не предъявляли. Были доносы на
соседей за припрятывание продуктов и зерна.
Случаев избиения, выселения, ареста не было.
Оружия не видела. Искали провизию везде: в сара&
ях, в подвалах, на чердаке.
В нашей семье ничего нельзя было припрятать –
11 детей, 11 ртов, всех нужно было накормить.
Искали продукты, зерно председатель сельсове&
та Холоденко и работник сельсовета Грищенко.
Были случаи в селе, когда зажиточных раскулачи&
вали, забирали все: и зерно, и продукты, и скотину.
И стар, и млад шли в колхоз зарабатывать трудо&
дни, чтобы не умереть с голоду, получить пай. Люди
добровольно шли в колхоз, без принуждения, чтобы
как&то выжить.
В нашей семье одежды и обуви на всех не хвата&
ло. Сапоги были на пять человек, обували их по оче&
реди те, кто занимался чем&то по хозяйству. Скоти&
ны у нас не было.
О законе «пять колосков» не слышала, не могу
сказать ничего. Поля не охранялись, после того, как
урожай был убран, собирали все, что осталось на
поле, на огороде.
В 1933 году люди начали умирать от голода це&
лыми хуторами. Детей, которые оставались сирота&

ми, забирали в приюты, детдома.
Умерших брали вилами 6 человек и выно&
сили из домов, чтобы зарыть их в землю.
Не голодовали в селе зажиточные, богатые.
Наш сосед был из зажиточных. Видела, как он
ночью выносил огурцы корзиной, выкапывал
яму и зарывал, чтобы только никому не дать.
Даже воды не давал.
Выживали чудом. У нас в селе не было та&
кого, чтобы друг другу помогали или делились
продуктами. Нам помогала сестра Вера 1907
года рождения, которая жила в Средней Азии.
Она передавала посылки (крупу, муку), а ночью
нам их приносили, чтобы никто не видел.
Ели лебеду, клей. Ловили воробьев.
В 1941 году умер брат Яша. Коля, Алексей,
Вася, Маруся, Настя – умерли в 1,5&2 года. По&
хоронены на кладбище. Не знаю, в каком году,
оно было перепахано колхозом.
Были случаи, когда люди убивали из&за еды.
В селе было кладбище лошадей. Один муж&
чина пошел туда с топором, чтобы отрубить
кусок мяса и был зарубан другим мужчиной,
который не дал ему это сделать.
Всех умерших от голода хоронили на клад&
бище. Их я поминаю на все праздники.
Все родственники, дети, внуки и правнуки
знают из моих рассказов о голоде 1932&33 гг.
Я затрудняюсь сказать, кто виновен в гибе&
ли многих людей.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

Розповідь Катерини Василівни
«Я родилась в селе Ново&Михайловка Черниговс&
кого района Запорожской области в 1923 году. Се&
мья жила нормально. В семье было 5 человек: дедуш&
ка, мама с папой и я с братом. Мы имели две лоша&
ди, корову, огород, сад, домашнюю птицу. Но насту&

пило время 30&х годов, когда повсюду созда&
вались колхозы. Скот забирали в колхоз у жи&
телей села. Если кто не отдавал, применяли
силу. Так мы лишились лошадей и коровы. Ко&
рова была основной кормилицей в семье, а
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лошадь – тягловая сила.
Осенью и частично зимой 1932 г. мы выжи&
вали за счет овощей и фруктов, выращенных
семьей. Это были горох, соя, фасоль, которые
мы съели еще осенью. С наступлением зимы
главным продуктом питания в нашей семье уже
стали кормовая и сахарная свекла. Для того,
чтобы испечь хлеб, родители использовали
свеклу, картошку, немного кукурузной и ячмен&
ной муки, а весной пекли лепешки из цветов
акации, добавляя отходы от кукурузы и ячме&
ня.
С весны 1933 г. была страшная засуха. Вы&
горела трава, высохло все на полях и огородах.
Скот без травы, а лошади без овса начали дох&
нуть. Люди села сбегались к дохлой скотине,
рубили на кусочки, делили между собой, вари&
ли и ели. От безвыходности жители села стали
употреблять в пищу падаль. Особенно было го&
лодно зимой, так как все было съедено, при&
родного ничего не осталась для еды. Чтобы
выжить, наша семья, да и многие сельчане, еще
раньше сушили очистки от картошки, свеклы,
кору деревьев. А зимой растирали все это в
ступе, добавляли полову (пустые зерна) и пек&
ли из такого «теста» лепешки. Но этого хватило
не надолго. Тогда стали использовать в пищу
пустые кукурузные кочаны. В нашем селе были
съедены кошки, собаки, так как их тоже кормить
было нечем.
От голода люди начали пухнуть и умирать.
Покойников хоронили без гробов и не на клад&
бище, а прямо в своих дворах. Хоронил тот, кто
еще двигался. В нашем роду умерла двоюрод&
ная сестра, двое её сыновей и мой брат. Неко&
торые наши сельчане от голодной смерти ухо&
дили из села, хотя по закону запрещалось ухо&
дить сельским жителям.
Массово люди стали умирать с приходом
весны 1933 г. Но, когда начала прорастать тра&
ва, а на деревьях появились почки и листва, мы
ожили. Семья стала употреблять в пищу траву,
корни лопухов, лебеду, крапиву, дикий щавель,
цветы акации, листву деревьев. С появлением

хлебных колосков на полях, совершенно
обессилевшие люди, едва добирались до колхоз&
ных посевов, срывали колосья и жевали их. Но не&
счастных ловили и судили, строго наказывали.
Особенно трагической была судьба сельс&
ких детей в это время. Они становились жерт&
вами обезумевших от голода чужих людей и
даже своих родителей. Подростки, оставшись
без родителей в селе, уходили кто куда. Было
очень много беспризорных детей, которые
скитались в поисках пищи в городах. Во время
этих скитаний многие умирали голодной смер&
тью и от болезней. Ходячие сельские жители
должны были работать в колхозе, но был очень
жесткий контроль, который постиг и наших од&
носельчан, но наша семья избежала этой уча&
сти. Если кто&то уносил немного зерна домой,
тому грозила тюрьма. За 1 кг украденного зер&
на давали год тюрьмы. Осенью 1933 г. начали
убирать скудный урожай, выросло кое&что на
огородах. Мы старались все сохранить, что
выросло, чтобы прожить зиму.
В это время на Донбассе бурными темпа&
ми развивалась угольная промышленность, и
требовалось питание шахтерам. Все, что заби&
ралось у нас, отправляли в Донбасс шахтерам
и в другие крупные города. Поэтому нам долго
еще пришлось жить впроголодь, пока не нала&
дилась погода. С 1934 г. с осени началось мед&
ленное улучшение жизни на селе. Наша семья
испытала на себе все ужасы этих голодных лет
и надолго запомнила это страшное время.
А в дома, где вымирали все в семье, и они
оказывались пустые, переселяли людей из
России. Дома ремонтировали, вселяли жите&
лей, оказывали всяческую помощь в обустрой&
стве на новом месте: давали землю, зерно для
посева и т. д. Вот что такое Голодомор. Про&
жив такую сложную жизнь, я желаю всем, что&
бы не было голода и войны, которые приносят
людям одно несчастье и горе.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РУСІН Олександр Мефодійович,
1931 року народження,
мешкає в м. Сніжне, сел. Першотравневе
Я народився в Сумській області. Пам’ятаю,
що у 1932&1933 роках був голод. Урожай був,
але комуністи ходили по дворах і забирали зер&
но. Люди ховали зерно, щоб посіяти, та вони
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знаходили і вигрібали все. У нас була корова, її
не забрали. Якби забрали, ми вмерли б від го&
лоду. Батько помер від тифу.
Мені було тоді три роки, пам’ятаю погано.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Мати заховала під піччю зерно. Прийшли комуні&
сти, найшли і забрали все до зернинки. Приходи&
ли без зброї, по два чоловіка, називали себе ко&
муністами. Ходили вдень, в ніч не ходили, брали
свої, не чужі люди.
Коня забрали до колгоспу, корову – ні, бо у нас
було троє дітей, батька не було. Хто не йшов до
колгоспу, гнали насильно.
Я, дитина, збирав колоски у торбинку. Об&
’їждчик на коняці наздожене, батогом одшморгає,
торбину забере та везе її в сільраду, щоб показа&
ти, як він виконує роботу.
Не було таких, щоб не голодували. Багато лю&

дей померло у 1933 році, пухли з голоду. Один од&
ному не допомагали, тому що не було чим. Вижи&
вали самі, хто як міг. Скільки людей померло, не
пам’ятаю, вмирали цілими родинами. Ховали на
цвинтарі, кожного в окремій могилі. Ховали родичі,
що залишились живі. Випадків людоїдства не було.
Про голод розповідаю онукам своїм, сину.
Поминаємо загиблих.
Кого звинувачувати? Нікого, але не дивлячись
ні на що, зерно забирали.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ВЕРТІЄВА Ірина Олексіївна,
1920 року народження,
мешкає в м. Сніжне
Про Голодомор пам’ятаю, бо сама його пере&
жила. Народилася я в Київській області, Таль&
новський район, село Мішуріно.
В сім’ї було двоє дітей. Батько та мати працю&
вали в колгоспі. Яка причина голоду була, не знаю,
але пам’ятаю, що все, що уродило, забирала вла&
да, в основному зерно. Зерна сховати не можна
було ніде, шукали навіть у печі. Ті, що приходили
до хати, зброї не мали, одяг не забирали.
Батько їздив десь поїздом і вимінював одяг на
продукти харчування.
Про закон «п’ять колосків» я не знаю, але па&
м’ятаю, що в полі не можна було збирати будь&
які залишки врожаю. В сім’ях, де був хтось при
владі, то вони не голодували. Не голодували ще
ті, в кого була корова. Корову держали в хаті, при&
в’язували до столу, боялись, щоб вночі ніхто не
вкрав.
До колгоспу працювати люди йшли самі. Щоб
люди допомагали одне одному, я не пам’ятаю.

Усім доводилось і лободу, і листя з липи обди&
рати, їли кінський щавель. Пам’ятаю, в селі був
такий випадок: мати зарізала дитину, а потім ва&
рили і споживали в їжу.
Людей померло дуже багато, третина села. По
вулиці їхала підвода, на ній сидів голова колгоспу
та нагадував людям, щоб дивились, помер хто з
сусідів. Люди допомагали виносити небіжчика з
хати, клали на підводу та везли на цвинтар. Хоро&
нили всіх в одній могилі. В селі була така жінка, що
копала могили для померлих, за це їй платили бу&
ханку хліба та пляшку горілки.
Вижила наша сім’я завдяки батькові.
В 1936 році я приїхала на Донбас, тоді багато
людей їхало сюди. Поминаємо померлих, кожен
свою сім’ю.
Хто винний у Голодоморі, не знаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КРАКОВСЬКИЙ Іван Григорович,
1924 року народження,
мешкає в м. Сніжне, сел. Першотравневе
Я народився у Вінницькій області, Томаш&
кольський район, село Рожматовка. Пам’ятаю усе,
наче це було учора. 1932&1933 роки були страш&
ними для всіх людей нашого села. Я був малим,
але мені запам’ятався весь цей жах. Усі люди пух&
ли з голоду.

На мою думку, причина голоду – в якійсь мірі
неврожай, але більше за всього те, що влада за&
бирала у людей все (останнє – чи то зерно, чи
то борошно). Пам’ятаю, як батько заховав на го&
рищі трохи зерна. Ходили чотири чоловіка з
сільради з залізними палками, шниряли всюди,
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шукали, знаходили й все забирали. Куди
вони дівали те, що забирали у людей, не
знаю. Ніяких документів вони не мали.
Зброї в них не бачив, крім палок. Винаго&
род від влади за донесення на сусіда за
приховання зерна не було.
Ми приховали частину кукурудзи (зако&
пали на городі в ямку, тим і врятувались).
Сусід про це знав, бачив, але нікому нічого
не сказав і сам нічого не взяв. Такі були в нас
у селі люди – добрі.
Але більш за все мені запам’яталося об&
личчя голови мікроради – Білоочко Олексан&
дра. Погана людина, жорстокіша за фашис&
та. У нього був посильний, Сікало Іван – хо&
див хатам, забирав продукти харчування.
Іншого не було: ні одягу, ні худоби.
Тим, хто працював у колгоспах, їжу не
давали – за працю ставили паличку – трудо&
день. Коли було збирання врожаю, давали
по 500 гр зерна на трудодень. До колгоспу
сам ніхто не хотів йти працювати, всіх зму&
шували це робити. Хто не йшов, тих ареш&
товували. Ніччю приходили до хати, казали,
що чоловіка викликають до сільради, чоловік
зникав і ніхто про нього більш нічого не знав.
Жінка давала запит в облраду, але відповіді
не отримувала.
Про закон «п’ять колосків» я не чув, але

пам’ятаю, що збирав колоски у полі, мене поба&
чив об’їждчик, я втік. А ввечері прийшли до хати
троє чоловіків і почали обшукувати усю хатину.
Шукали зерно, але його не було. Не дозволяли
збирати у полі ні колоски, ні залишки городини.
Об’їждчики охороняли поля.
Люди почали помирати у кінці 1932 року, дуже
тяжко було у 1933&му.
Малих сиріт відправляли до дитячих будинків.
Голодували у селі всі люди, крім голови та його
посильних. Вони накладали на людей податки. Не
випускали з села нікого, всі жили, як у в’язниці.
Змогли вижити тільки ті, кому пощастило. Їли
все: жолуді, лопухи, лободу, травичку. По селу хо&
дили чутки, що їли мертвих дітей. Було це правда,
чи ні, але чутки були.
Родичів у нас не було, допомоги ніякої не було.
Вижив я дивом. Батько помер у 1933 році.
Людей померло багато, скільки, я не знаю.
Хоронили померлих в городах, на подвір’ях, скрізь
– кладовищ не було. Ніколи їх не поминали.
Розповідали ми з дружиною своїм дітям, ону&
кам про такі роки, коли кожну зернинку складали
та варили щось схоже на суп.
Винною у загибелі багатьох людей вважали
владу, тільки її!
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КОЗАЧИЩЕ Іван Миколайович,
1924 року народження,
мешкає в м. Сніжне, сел. Першотравневе
Я народився у селі Н.&Миколаївка Б.&Ток&
макського р&ну Запорізької області. Пам’я&
таю, що в ці роки був голод.
У 1933 році ходили і перевіряли, чи є вро&
жай, та у людей нічого не було. А як і було що&
небудь, то працівники сільської ради забира&
ли зерно, хліб. Ходили озброєні. Хліба у нас
не було, а мати заховала квасолю, так заб&
рали ту квасолю. Врожай не можна було за&
ховати, бо його не було. Одяг і все інше май&
но не брали. Щоб були винагороди за те, що
сусід доніс на сусіда про приховування вро&
жаю, такого не пам’ятаю.
Ми, діти, ходили збирали кінський ща&
вель, а мати з нього пекла ліпеники.
Про закон «п’ять колосків» не пам’я&
таю, але у 1933 році забрали у батька коня
у колгосп. Якщо люди ходили і збирали ко&
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лоски не для колгоспу, а для себе, то їх гнали
охоронці.
Люди у колгосп йшли не добровільно, гнали
насильно. У 1933 році помер дід Рябченко Семен.
І люди помирали у 1933 році. Ходили по селу й
розкулачували, я пам’ятаю двох: Чипігу і Зава&
рецького – їх розкулачили.
Люди харчами не ділилися, виживали кожен
сам собі, хто як міг, нічим було ділитися. Скільки
людей померло, не пам’ятаю. Помирали люди і в
інших селах (Грозне, Юхимівка).
Розповідаю про ті страшні часи сину, онукам.
Інколи згадуємо разом, поминаємо.
Звинувачувати нікого: була велика спека та
був неврожай.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ЗЕМЛЯНА Дарія Василівна,
1926 року народження, народилася у с. Дмитрівка
Шахтарського району Донецької області
О голоде 1932&1933 гг. помню.
Кто записался в колхоз, тем еду давали. О законе
«пять колосков» слышала. Колоски собирать запре&
щали, если кого ловили, сажали в тюрьму.
Людей заставляли идти в колхозы. Зерно забира&
ли днем. Были такие люди, которые помогали выжить.
Ели лебеду, крапиву и что можно было есть. Диких
зверей не ели. Что такое «торгсин», не знаю. Много
людей пухло и умирало от голода. Известны даже
случаи людоедства. Дядька Иван, по&уличному Носу&

лин, зарубал своего сына Ивана и съел, а по&
том повесился.
О голоде 1932&33 гг. рассказывала своим
детям и внукам.
Причиной гибели многих людей считаю не&
урожай.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЕТЮЧА Пелагея Іванівна,
1914 року народження, мешкає в м. Сніжне
Пам’ятаю Голодомор 1932&1933 рр. Забирали все
зерно. Під’їжджала підвода, сходило чоловік десять і за&
бирали все. Казали, наче для сівби, і звозили його в кол&
госп. Документів ніхто у них не питав, а вони не показу&
вали. Не пам’ятаю, були вони озброєні чи ні. Ніхто з лю&
дей не опирався, приходили на подвір’я з лопатами і ме&
талевими палками. Хто у городі, хто у дворі ширяли, і
якщо щось знаходили, то все забирали. Мама в чавунку
закопала кілограми два зерна, а на горищі – стаканів
десять квасолі. Звичайно, все забрали.
Потім повісили об’яву, щоб здали всю худобу:
корів, свиней, коней, курчат. Мама так і зробила. За&
лишився тільки кінь, дуже красивий. І підвода також
була красива. Мамин брат був столяр, зробив підво&
ду із всякими візерунками. Мама посадила мене, про&
везла по селу, потім заїхали на колгоспний двір, за&
лишили коня і підводу, а самі пішли пішки додому.
Хто був більш заможний або не хотів іти до кол&
госпу, тих забирали і відсилали на «Соловки».
Батько одразу пішов працювати до колгоспу. Коли
я ходила, давали якийсь суп, хліб – не пам’ятаю.
Мама вдома пекла з картопляних шкурок і макухи
хліб, який я не могла їсти. Сестрі було два роки. Вона
не вижила – померла.
Крім продуктів, забирали і знаряддя, яким роби&

ли в полі, і землю, все йшло в колгосп.
Я закінчила 5 класів. Їсти дома вже було нічо&
го. Батько одвіз мене у Київ весною 1931 р. до
брата Василя. Щоб як&небудь вижити, ми уїхали
до знайомих в Донецьк, пішли працювати на ш.
Лідіївка, там давали шматочок хліба. Як стало вже
не можна жити в селі, мама й батько кинули все
(хату і все в хаті) і приїхали також в Донецьк. Але
в селі залишились дідусь та бабуся, два мами&
них брата, які були вже старенькі. Мої брати та я
сушили сухарі і висилали посилки дідусям, але у
них все крали. Вони померли з голоду.
Люди помирали на ходу: у хаті, у дворі, і хо&
вали їх також у дворі, у садку, під вікнами, тому
що не було сили одвезти їх на цвинтар. Дідусь
писав, що сусідка мами із своїм чоловіком по&
їли своїх дітей, а тоді і самі померли. І по селу
багато такого було.
Люди їли все, що тільки було можна. Бага&
то людей померло, а скільки, знає той, хто
лічив. Багато людей виїхало, щоб вижити. Хто
уїхав, той і вижив.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПІСЧАНСЬКА Марія Трохимівна,
1928 року народження, м. Сніжне
Мне было пять лет, но я помню эти голодные годы.
Жили мы в селе Волчье Покровского района Днеп&
ропетровской области. Весь урожай, выращенный
селянами, забирала власть. Приходили люди в фор&

ме и под угрозой расстрела забирали урожай.
Я видела, как избивали людей, у которых
нашли зерно. Как они могли защищаться, если
у представителей власти было оружие?
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Нельзя было спрятать часть продуктов пи&
тания или зерна из&за страха перед властью,
что человека могли побить или арестовать.
Людям, которые шли работать в колхоз, да&
вали понемногу черного хлеба с макухой.
Хотя мне было мало лет, я помню от сестер
и братьев о законе про «пять колосков». Если
кто брал на поле пучок колосков, тех сажали в
тюрьму. На поле не разрешали брать ничего.
Охраняли поля и колхозные склады люди с ору&
жием.
В колхоз люди не хотели идти доброволь&
но. Шли по принуждению, так как власть заби&
рала у них скотину и отдавала в общее пользо&
вание, т.е. в колхоз. Прятали скотину в лесах,
в балке.
Чтобы не умереть с голоду, люди ели лебе&

ду, копали коренья, ели животных, птиц. Упот&
ребляли в пищу мерзлую картошку, все, что
можно было, лишь бы выжить.
Сведений о том, сколько умерло людей от
голода, не имею. В селе, где я жила, случаев
людоедства не было. Умерших от голода хо&
ронили на кладбище родственники. Людей,
умерших от голода, поминают в церкви на
«Проводки».
О голоде 1932&1933 гг. и о том, сколько жиз&
ней он унес, я рассказывала своим детям и
внукам. Это были самые тяжелые годы.
В гибели многих людей в Украине считаю
виновной советскую власть.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СЕЛИВАНОВА Єлизавета Олександрівна,
1931 року народження,
проживає у м. Сніжне
Голод помню из отдельных эпизодов и рас&
сказов родителей.
В то время жили в г. Снежное на ул. Под&
горной, 9. Семья состояла из шести человек –
отец, мать, два брата, сестра и я, Качура Ели&
завета Александровна.
В голод ели картошку и хлеб из травы. Отец
работал плотником, где мог, добывал хоть ка&
кие&нибудь продукты. В основном питались
кореньями и травой.
Семьи имели огороды, закупали на зиму

зерно. А зимой 1932&33 гг. продукты (в основ&
ном зерно) были забраны. Кто забирал, не по&
мню.
Из семьи в голод никто не умер.
Мои родители считали, что у власти были
бандиты, и голод случился от недоработки вла&
сти, так как люди не протестовали и не давали
отпора.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

КОВАЛИНСЬКИЙ Василь Іванович,
1932 року народження,
м. Сніжне
Родился я в поселке Бражино Снежнянско&
го района на Донетчине.
О Голодоморе 1932&1933 годов знаю со
слов своих родителей, особенно отца Кова&
линского Ивана Тимофеевича, 1888 года рож&
дения.
О законе «пять колосков» слышал. Родствен&
ники помогли, делились последним куском хле&
ба.
Питались мерзлой картошкой, лебедой, яго&
дами.
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Люди умирали, но сведений, сколько умер&
ло, не знаю. Были случаи людоедства. Хорони&
ли людей, где придется.
О голоде 1932&1933 гг. рассказывал своим
детям и внукам.
Причиной гибели многих людей считаю не&
урожай и засуху.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
АКСЬОНОВ Віктор Матвійович,
1928 року народження,
проживає у м. Сніжне, сел. Північне
В то время мне было четыре года. Наша семья
тогда проживала на территории города Тореза До&
нецкой области. Лично Голодомора не помню, но
знаю от моих родителей.
В те годы огорода у нас не было, ничего в зак&
ромах не было. В погреба складывать было нече&
го и отбирать у нас тоже было нечего. Взрослые
получали карточки на продукты, по ним и пита&
лись.
Со слов и разговоров знаю, что очень бедо&

вали в селах, а мы трудились на шахтах (родите&
ли). Продуктов не хватало, конечно. Недоедали
все: и взрослые, и дети.
С моей родни никто от голода не умер.
Конечно, Голодомор – это страшно. Виновно
в этом правительство того времени.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПЕТРОВСЬКА Єфросинія Іванівна,
1921 року народження,
проживає у м. Сніжне
В 30&е годы наша семья проживала в Снежнян&
ском районе Сталинской области. Хорошо помню
голод 1932&1933 гг. и сейчас часто вспоминаю и
плачу. Мне было двенадцать лет. Не знаю, как вы&
жили.
Жили мы на руднике, огородов не было. Слы&
шала от отца об арестах и избиениях. А у моего
дедушки в селе забрали лошадь и два быка, зер&
но.
О законе «пять колосков» слышала. Не раз&
решали собирать колоски, а кого поймают,
бьют.
Добровольно люди не хотели идти в колхоз,
слышала, что заставляли.
Помогали друг другу сначала, а потом уже
нечем было.
Чтобы выжить, ели репу, буряк, лепешки из
травы – щирицы. Слышала, что ели птиц и собак.

Люди меняли одежду на продукты, а наша се&
мья была большая (пять человек), мы были голые,
босые и голодные.
Много людей умирало, а сколько – не помню.
Ели даже людей и детей. Умерших хоронили род&
ственники на кладбище и в огородах.
Сейчас поминают умерших от голода в церк&
ви, раньше такого не было.
Нам рассказывали деды и отцы, а я рассказы&
вала своим детям о Голодоморе. Думаю, что на&
стоящая молодежь мало знает об этом.
Думаю, виновным в Голодоморе было прави&
тельство.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТУНІК Олександр Семенович,
пенсіонер,
працював шахтарем у м. Сніжне
МНЕ РАССКАЗАЛА МАТЬ...
(Невыдуманная история)
Случилось все в далеком тридцать третьем,
На службе в армии история была.
На адрес части треугольные конверты
Нечасто доходили из села.

Жена писала: «В селах пухнут люди,
По миру ходим – еле все живы.
Дослужишь – может нас не будет,
Баланду варим из одной травы».
И в день один неясно, что с ним сталось,
Стал мой отец внезапно дерзок, зол.
И в комнате, что ленинскою звалась,
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Он, сидя, ноги положил на стол.
А в это время внезапно появился
Перед глазами штатный комиссар:
«Ты что надумал, рядовой служивый?
За это ты достоин худших кар!»
Солдат ему: «Зачем газеты брешут?
Все хорошо, мы правильно идем.
А наяву народ в селеньях гибнет,
И к цели нашей без него придем!»
«Ты серый, рядовой», – сказал начальник. –
Подумай хорошо!» – И замолчал,
Ушел. И ждал отец расправы,
Когда он попадет под трибунал.
Он ждал, что после гауптвахты

Последует военный трибунал,
Но к счастью, удивлению такому –
Тот комиссар солдата не предал.
Встречал потом солдата рядового
И спрашивал: «Ну, как твои дела?
Все понял? А политику не трогай!
Хотя правдивы вести из села».
Об этом факте мать мне рассказала,
И не забыл его я до сих пор.
Она все это голодом назвала,
А то ведь был тогда Голодомор!
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПИРІЖКОВА М.
учениця 6 кл.
Веселянської ЗОШ ІІІ ст., м. Сніжне

Моїй прабабусі Лебеденко Євгенії Іллівні в
цьому році виповнилося б 87 років, але, на&
жаль вже 5 років, як її немає. Тяжкі часи вона
пережила: Голодомор 1932&1933 рр., Голодо&
мор 1946&1947 рр., потім друга світова війна.
Народилася вона в 1920 році на Кіровоград&
щині. Коли почався Голодомор, їй було 12
років. В сім’ї прабабусі було п’ятеро дітей.
Прабабуся розповідала, що їсти було нічого,
збирали в полі під снігом мерзлу картоплю,
буряк, всілякі відходи, а влітку – траву, листя,
ягоди.
Двоє її братів трьох і семи років померли,

згодом помер і батько. Вона залишилася
вдвох із мамою. Але це були ще не всі страж&
дання, які випали на долю прабабусі.
Після війни вона пережила Голодомор
1946&1947 років, і в неї померли двоє дітей,
залишився лише мій дідусь. Коли прабабуся
розповідала мені про ті часи, в неї на очах ви&
ступали сльози. А в цьому році наша родина
запалила свічку в день пам’яті загиблих в часи
Голодомору.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БОЙКО А.
учениця 6 кл.
Веселянської ЗОШ ІІІ ст., м. Сніжне
Багато дітей померло від Голодомору, деякі
вижили і пам’ятають ті жахливі часи. Моя пра&
бабуся Галушкіна Анастасія Афанасіївна вит&
римала всі тортури і пережила жахливі 30&ті
роки. Коли почався Голодомор, їй було 10
років, вона навчалася у школі. Із її дитинства
збереглася єдина фотографія саме із
шкільного життя.
Довгий час прабабуся не розповідала мені
про Голодомор. Я навіть не знаю чому: або бо&
ялася, або не хотіла мене лякати. Згодом ось
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що вона мені розповіла: „ Я дуже добре пам&
’ятаю ті часи, бо мені було вже 10 років. Я на&
родилася в сім’ї селянина. Сім’я була вели&
ка: батько, мати і восьмеро дітей – двоє
хлопців та шість дівчаток. Батьки вели одно&
осібне господарство, в нас було дві корови,
двоє коней, кури, свині. Все це в нас забрали
й оголосили куркулями. Мама й тато скори&
лися і вступили до колгоспу. В 1932 році спец&
іальна комісія ходила по селу, перевіряла всі
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закутки, чи не сховано що&небудь там із запасів
продовольства. Діти весь час хотіли їсти, особ&
ливо мої брати, які були менше мене. Основною
їжею були сушена трава і жолуді. Мати це пере&
тирала на порошок і пекла хліб. Але горе прий&
шло і в наш дім. Першими померли брати, потім
сестри. Через декілька місяців помер батько.
Тільки нам з мамою пощастило залишитися в
живих».
Після цього Голодомору бабуся з болем в го&

лосі розповідає про те, як зараз хліб викидають
на смітники, неповажно до нього ставляться,
адже навіть маленький шматочок в ті часи міг би
урятувати комусь життя. Нас прабабуся також
вчить бережливого ставлення до хлібу і закли&
кає ніколи не викидати навіть крихітки на
смітник.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЄРОШЕНКО К.
учениця 7 кл. Веселянської ЗОШ ІІІ ст., м. Сніжне
“Ніхто не прийде, не спитає,
Чом пів села в одній могилі
І ні горбочка, ні хреста”
ГОЛОДОМОР... Тяжкі для села роки настали в
1932&1933 роках. Тоді село страждало від голоду,
люди помирали тяжкою смертю. Не було чого їсти.
За загальними даними: помирало щодня 2,5 тис.
чол., щогодини – 1000 чоловік, щохвилини – 17
чоловік.
Особливий жах у мене викликала розповідь моєї
бабусі. У ті страшні для людей роки вона була дівчин&
кою. Сім’я велика, їсти нічого. Щоб якось вижити,

вона разом з матір’ю ходили в ліс та збирали жо&
луді, з них робили борошно, а потім пекли млинці. Ці
події бабуся до цих пір згадує з жахом в очах.
У ті часи люди вимирали сім’ями. Їли все: тра&
ву, собак, жуків і навіть розкопували скотомогиль&
ники. Голод забрав життя багатьох людей. По се&
лах ходили спеціальні бригади, із своїх же селян,
забирали все: їжу, одяг, особисті речі. Люди по&
винні шанувати пам’ять людей, які загинули у ті
страшні роки.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПАРХОМЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА,
проживає у м. Сніжне
запис зробила учениця 11 класу загальноосвітньої школи
ІІІІ ступенів № 9 м. Сніжного, член учнівського загону «Пошук» Крістіна Курнік
Память – неоконченная книга, в которой запи&
сано все: и жизнь человека и жизнь страны. Я мно&
го слышала о Голодоморе, смотрела телепереда&
чи о нем, читала в газетах, слушала беседы в на&
шем музее об этом, на воспитательных часах. Все
это заставило меня задуматься. Неужели было та&
кое время у нас в Украине, когда часть сельского
населения умерло голодной смертью? Ведь были
огороды, скот, птица, которые кормят сельское
население. И вдруг мы слышим, что в те далекие
1932&1933 гг. голод охватил большую террито&
рию, в основной сельской местности и неболь&
ших городов.
Голод 1932&1933 гг. чернеет большим пятном
на демографической карте Украины. Потери от
этого страшного времени невозможно вернуть –
ни материальных, ни людских.

Ти кажеш, не було голодомору?
I не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
3 якої зерно вимели дотла.
Члены нашего отряда «Поиск» получили зада&
ние: найти очевидцев Голодомора 1932&1933 гг. Я
живу недалеко от семьи Пархоменко Екатерины
Васильевны, которой недавно исполнилось 85 лет.
Подумав, что эта скромная женщина может по&
мнить это время, обратилась к ней.
Рассказ Екатерины Васильевны потряс меня.
Я не услышала от нее жалобы на свою жизнь. Она
выдержала все и осталась жива. Но не только
перенесла страшный голод Екатерина Василь&
евна. В 1942 году, во время Великой Отечествен&
ной войны, фашисты угнали ее, как и ее сверст&
ников, в Германию для подневольного труда, где
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она под охраной жила, под охраной рабо&
тала на фашистов. А, освободившись в
1945 году, целый месяц, без денег, доби&
ралась домой. В 1947&1948 гг. опять голод
потряс село. Судьба семьи снова повтори&
лась. Жить в селе было очень трудно. Спас&
ла ее вербовка в Донбасс.
Донбассу нужны были рабочие руки не
только мужские, но и женские. И с тех пор
она живет в Донбассе в поселке шахты «Ми&
усская». Екатерина Васильевна проработа&
ла всю жизнь на тяжелых работах, вырасти&
ла 2&х прекрасных сыновей – Анатолия и
Валерия. Один стал военным, а второй –
шахтером. Сейчас Екатерина Васильевна
живет по ул. Дундича 32/3 вместе с сыном
Валерием.

Эта очень добрая, чуткая, хрупкая женщина
дарит людям щедрость своей души, с понима&
нием относится к тем бедам, в которых оказы&
ваются люди. С ней советуются знакомые, со&
седи. К ее мнению прислушиваются, так как в
жизни Екатерина Васильевна видела и вынесла
многое.
Разве можно не восхищаться этой женщиной!
Говорят, что истории могут повторяться.
Наша задача, молодого поколения, – сделать
так, чтобы таких трагедий больше не повторя&
лось. Очень много страданий довелось выдер&
жать нашему народу. Неужели он не имеет пра&
ва на счастье?
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

АВРАЇМОВ Захар Юрійович,
1921 року народження,
АВРАЇМОВА Раїса Федорівна,
1923 року народження,
в 19321933 рр. проживали у с. Багатир
Великоновосілківського району Донецької області
Вопрос: Помните ли Вы, что был голод в
1932&1933 годах?
Ответ: Конечно помним, ведь мне было
12 лет, а жене 10 лет. Эти страшные собы&
тия запомнились на всю жизнь. Причины
этого ужаса были искусственно созданный
голод. У людей отбирали последнее зерно,
продукты. Занимались этим так называе&
мые, коммунисты. Документы, которые
подтвердили бы правомерность их дей&
ствий, нам, конечно, их не показывали. Нас
то и за людей не считали. Оружия, те, ко&
торые отнимали хлеб, не имели. Зато вме&
сто вознаграждения они отбирали другие
вещи – одежду, дорожки. Как люди оборо&
нялись? Тех, кто высказывал недовольство,
избивали, а тех, кто использовал для обо&
роны вилы – арестовывали. Арестовали и
дали по 10 лет: Авраимова Юрия Михай&
ловича, Налбатова Сысоя (отчества не по&
мню), Чернова Алексея, Федорова Филип&
па, и отправляли строить «Беломор&канал».
С той стройки никто не вернулся.
Собирать колоски в поле строго запре&
щалось. Помним такой случай: отец со&
брал зерно в коробку – я ее до сих пор хра&
ню – и запрятал в сеновал. Несколько зе&
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рен рассыпалось. Донос. Суд в сельском клу&
бе, чтобы другим неповадно было – 10 лет
тюрьмы.
Отбирали коров и лошадей. Как&то пришли за&
бирать нашу корову, мужики: дядя Пантелей, бра&
тья&близнецы Юрушевы, Хаталах, Фотий – боро&
новали в поле. Я побежал позвать их. Прибежали
кто с вилами, кто с палками. Корову в тот день не
забрали, но на следующее утро пока мы, дети
встали, коровы уже не было.
Чтобы как&то продержаться, люди начали есть
траву, греческое название «гачу&мучу», «архумдя»,
«чай&чай&молочай». Как&то утром соседняя девоч&
ка, уже не помню ее имя, кричала: «Мама, мама!
Дядя нашу траву кушает». Во дворе лежал мужчи&
на и ел траву. Мама успокоила девочку и дала муж&
чине кусок травы.
Люди начали умирать партиями. Каждый день
по селу ездила бричка и собирали трупы людей
по 7&8 человек. Хоронили на местном кладбище
по 4&5 человек вместе. Если не успевали похо&
ронить, собаки, тоже голодные, разрывали тру&
пы. Это было ужасно.
Матери вывозили голодных детей на авто&
вокзалы, ЖД вокзалы и бросали, чтобы их кто&
то подобрал и они не умерли от голода. Выжи&
вали люди, которые работали комбайнерами,
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трактористами, работники МТС.
Например, по соседству жила семья Ефима Иль&
ича Афендикова, он работал бухгалтером в МТС. У
них в семье был хлеб и другие продукты. Они дели&
лись с соседской детворой, может, потому мы и вы&
жили.
Был ли голод в городе? Наверное, тоже было
не сладко. Но там можно было найти хоть какую&
нибудь еду. Помню, брат Гаврюш (1913 г.р.) рабо&
тал в городе на пекарне. Собирал по кусочку хлеб,
чтобы отправить домой семье.
Я пешком, на попутных бричках добирался к нему
очередной раз. Он купил в городе 8 кг камсы и дал
хлеба. Донес я все это до Константинополя. Там
меня встретил такой же голодный, но злой мужик по
фамилии Халангот (имени не помню) и все отобрал.

Я это запомнил. Мы встретились в конце вой&
ны, на строительстве серпантинной дороги на
Северном Кавказе. Я его чуть не убил, его вов&
ремя перевели в другое место. Современная
молодежь о голоде 32&33&го знает только из
рассказов. И слава Богу. Рассказывал своим
детям, соседям и всем, кто хочет знать об
этом ужасе.
Кто виноват? Я и сейчас не назову фамилий.
Но скажу, что рыба гниет с головы. Сейчас на&
чали вспоминать умерших от голода и поми&
нают их. Я думаю, это правильно.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ОЛЕКСАНДРОВА Анастасія Іванівна,
1915 року народження,
с. Запоріжжя
Великоновосілківського району
Донецької області
Голод этих лет помню очень хорошо. Имеющи&
еся в домах продукты, в том числе зерно и прочие
забирали полностью. Пытались прятать, хотя
очень боялись, что за это могут наказать, аресто&
вать или выслать куда&то. Такие случаи и в нашем
хуторе, и в Комаре, где был наш сельский совет,
уже были и в конце 1932 года, и в начале 1933 года.
Людей умирало очень много. Среди них были ма&
лые дети и старики, и взрослые люди, которые, ка&
залось бы, были еще крепкие.
Попытаться взять что&то из колхоза было невоз&
можно, потому что это все охранялось вооруженны&
ми людьми.
Когда все вымели из дома и со двора, приходи&
лось есть все, что напоминало еду: ягоды, ракушки,
сусликов, всякую траву. Те, у кого были какие&нибудь
вещи, меняли их на продукты питания, и так пыта&

лись выжить. Но получалось это не у всех и не
всегда.
Хоронили на кладбище, зачастую в одной
могиле по несколько человек.
В семьях об умерших помнили оставши&
еся в живых, но не обо всех пострадавших
от голода известно потомкам. Наверное,
записи об умерших не велись и вспомнить
сейчас всех умерших поименно невозмож&
но.
Долгие годы люди просто боялись вспоми&
нать те страшные времена. Мои дети и внуки
историю 32&33 годов знают. Считаю, что в этом
виновата власть.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БАНІКАТОВА Олександра Гнатівна,
1918 року народження,
с. Ялта Великоновосілківського
(колишнього Великоянісольського) району
Донецької області
Голод 1932&1933 годов помню хорошо. Выращен&
ную продукцию забирали приезжие, имен не знаю, за&
явиться могли в любое время суток. Обыскивали, от&

бирали, на просьбы оставить что&либо не реаги&
ровали. Прятать было практически бесполезно,
если кому&то это и удавалось, то продукты упот&
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ребляли по ночам и понемногу, иначе и быть не
могло.
Очень многие умирали. Были семьи, в кото&
рых матери брали за руки своих детей и ходи&
ли просить милостыню. Умирали люди разных
возростов.
Уже после войны, будучи взрослым чело&
веком, я слышала о том, что некоторые «ко&
марцы» с горем по&палам добирались до Ма&
риуполя и меняли обручальные кольца, дру&
гие, чудом уцелевшие ценные вещи на кру&
пы. Делали они это в специальных магази&
нах. Но таких семей было не много.

Людоедства не было.
Хоронили умерших на кладбище в неглубо&
ких могилах, так как копать глубоко не было
сил, в одной могиле могли быть захоронены и
родственники и соседи.
Детям я рассказывала о том страшном вре&
мени, когда они уже подросли.
Виновной в гибели многих людей считаю
власть – и центральную, и на местах.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ДМИТРІЄВА Любов Антонівна,
1921 року народження,
с. Комар Великоновосілківського
(колишнього Великоянісольського) району
Донецької області
32&33 годы я помню очень хорошо. Зерно за&
бирали под метлу, а активистами в этом деле
были: Хараман Илья Калистратович, Аксенть&
ев Петр Юрьевич, Соломонов Ефим Хомич,
Сары Иван и др. Никаких документов они не
предъявляли.
У нас под софой было спрятано зерно. На&
шли и забрали под метлу.
Может были и доносы, но это держалось в
тайне.
Часто были аресты и выселения, как на&
пример: Юрьев Семен, Дмитриев Кирилл Се&
менович. С подводой, обычно, ездили не&
сколько человек. И хотя они были без оружия,
мы боялись и пикнуть. Хлеб обычно забирали
под метлу, а одежду и другие вещи не трога&
ли.
Зерно молотили зимой, очищали участок
возле скирты от снега, загоняли молотарку и
работали. За молотаркой была очередь. Не
разрешали собирать колоски даже после убор&
ки. Возьмешь пять колосков – судили. Был та&
кой закон. Охраняли колхозные поля объездчи&
ки, да и часто появлялись уполномоченные с
района с оружием.
В колхозы заставляли вступать под ору&
жием. Скот не трогали, а вот лошадей за&
бирали и не спрашивая.
От голода умирало очень много людей, в
основном были дети. Опустошились целые
дома. Много оставалось и беспризорных
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детей. Многие родители умерли от голода,
а некоторых раскулачивали. Я помню как
Дмитриев Георгий со своей сестричкой
жили и ночевали на теплой жужалке возле
столовой совхоза «Перебудова». Они пита&
лись буквально с помоев. Находили кусоч&
ки хлеба, да лушпайки с картошек. Зато ру&
ководство хозяйств и сельских советов, да
и те, кто сумел припрятать мешочек зерна
– не голодовали. Люди боялись общаться
друг с другом. Не понятно, что творилось.
Некоторые ловили сусликов, собирали ра&
кушки. Употребляли в пищу всякие расте&
ния: лободу, калачики, ядовитую траву бо&
лиголов и т.п. Носили ценные вещи в укра&
инские села: с. Веселое и с. Федоровка, и
меняли на продукты питания. Умерших лю&
дей хоронили в основном на кладбище. Бы&
вали случаи, когда их накрывали снегом и
оставляли до весны, или хоронили сверху
свежих могил. Случаев людоедства не по&
мню.
Дети мои и даже внуки историю 32&33 го&
дов знают. Виновна в этом была власть,
партия большевиков.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ЗАЙЦЕВА Лідія Миколаївна,
1926 року народження,
в 19321933 рр. проживала
в с. Костянтинопіль Великоянісольського району
Донецької області
Я хорошо помню голод 1933 года. Причина – изья&
тие собранного урожая представителями власти.
Отец в то время был осужден на 2 года за неуплату
налога. В семье осталась мать и 5 детей.
Комсомольцы Топалов Григорий Федорович и
Фотина Варвара Харлампиевна, по поручению
сельского совета, пришли во двор.
Зерна не было, урожай картофеля был уложен
в бурт на зимнее хранение. Все было погружено и
вывезено. Забрали только продукты питания, ско&
та не было.
Люди не защищались, мать плакала. Прятать было
некуда, да и боялись. Прятать скот не было возмож&
ности.
Голодовали почти все жители. Колоски в поле
собирали, сдавали в колхоз.
Для еды употребляли в основном траву, а ле&
том и фрукты. Кое&кто употреблял в еду сусли&
ков и ежиков. Ходили в соседнее село Андреевку
менять вещи. Выменяли большой ковер на пол

мешка кормовой свеклы. Мне соседка дала
стакан муки, который я сьела по дороге, до&
мой не донесла. Жители подкармливали по
возможности самых маленьких детей.
Люди от голода падали на улице и умира&
ли. В нашей семье от голода умерло 4 детей.
Моих троих братьев похоронили на кладбище
в общей яме, куда хоронили всех умерших. А
одного брата я сама закопала в огороде в яме,
которую сама вырыла. Могилы не сохрани&
лись.
Умерших всегда вспоминаем и поминаем на
кладбище в поминальный день. Рассказыаем
о голоде внукам и правнукам.
Виновным в голодоморе считаю местную
власть.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

МАЛТИХ Марія Трихонівна,
1920 року народження, с. Червона Зірка
Великоновосілківського району
Донецької області
Голод 32&33 годов помню очень хорошо. Наша се&
мья пострадала, как и многие другие. До последней
зернинки забирали.
Люди пухли от голода. Вымирали целыми семья&
ми, особенно дети. У нас в семье умирали мои млад&
шие братья и сестры.
Люди жили в страхе, боялись доносов.
Зерно обычно забирали все. Одежду и другие
вещи не трогали. Продукцию забирали приезжие,
имен не помню. В любое время приезжали, обыски&
вали. Отбирали все, если что&то и удавалось спря&
тать, ели так, чтобы никто не видел, боялись доно&
сов.
Людоедства не было.
Хоронили умерших на кладбище, рыли неглубокие

могилы – не было сил у истощенных людей. В
одну могилу зачастую складывали по несколь&
ко человек.
Поля охраняли люди с оружием. С поля не
разрешалось взять даже колосок.
Ели в основном желуди, сусликов, ракушки,
траву, коренья. Меняли ценные вещи на кру&
пу в украинских селах – с. Федоровка и с. Ве&
селое. У нас в селе голодовали все.
Детям своим и внукам я рассказывала о го&
лодоморе 32&33 голов. Считаю, что это был го&
лодомор спровоцированный властью.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)
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ПЕТРЕНЕКО Лідія Пантеліївна,
1927 року народження, с. Олексіївка
Великоновосілківського району Донецької області
Під час голодомору проживали в селі Олек&
сіївка.
В селі була церква діюча, три земські школи.
Батьки: Сеник Пантелій Антонович, Сеник
Ольга Миколаївна. Обоє працювали вчителями.
Урожай був хороший, а люди голодували.
Робили обшук по хатах. У сусідки була захова&
на торбинка з квасолею, коли знайшли, то втоп&
тали в землю. Інші сусіди товкли качани куку&
рудзи в кам’яному кориті на борошно. Коли по&
бачили це представники влади, розбили то ко&
рито.
Мій батько ходив до голови колгоспу проси&
ти, щоб дозволили назбирати колосків для учнів
школи. Голова дозволив, учні назбирали повний
клас (чи може мені здавалося, що так багато,
бо я ще була мала). Випросили молотарку, пе&
ремололи це зерно і з цієї муки пекли коржики
у шкільній їдальні, вони були чорного кольору.
Діти йшли до школи заради того невеликого
коржика. Пам’ятаю, як хлопчик не їв у школі цей
коржик, а ніс додому, бо в нього було ще двоє
менших нього братів, він так і не пережив голо&
ду, помер. Цієї муки хватило до половини зими.
З колгоспу все вивозили. В полі залишилася
не зібрана кукурудза. Люди почали ходити кра&

сти і боялися. Мій батько теж крав. З кукурудзи
варили кашу і так виживали. А ще виживали
тим, що батькові давали пуд муки на місяць
(воно було майже чорне, з якимось домішка&
ми, люди від нього хворіли: крутило руки), а в
сім’ї нас було п’ятеро. Батько стріляв горобців,
щоб прогодувати сім’ю.
Присадибні ділянки були невеличкі, пам’я&
таю, що добре уродив червоний буряк. Вночі
мама набирала в глечик буряк, квас і несла су&
сідам, а то, як побачать – покарають. Заборо&
нялося допомагати один одному їжею.
Голова колгоспу заховав посівної пшениці,
щоб весною посіять. Знайшлися люди, які до&
несли на нього. Прийшли арештувати і більше
його ніхто не бачив.
Селяни тікали в місто, надіючись на краще
життя. Люди ходили в інші села за хлібом, і в
наше село приходили. Багато стали мерти
люди весною, а найбільше дітей.
З’явилася зелень, зацвіла біла акація і діти
стали їсти не здержуючи себе. Скільки років
вже пройшло, а згадувати боляче.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СЕРАФИМОВ Дмитро Васильович,
1915 року народження, с. Комар
Великоновосілківського району Донецкої області
(раніше с. Комар Великоянісольського району
Донецької області)
32&33 годы помню хорошо. Последний хлеб
забирали. Активистами в этом деле были Ха&
раман Илья Калистратович, здоровый такой
коммунист Сары Иван.
У нас зерно забрали ночью, а утром кто&
то сказал отцу, что наши мешки находятся в
мельнице. Отец пошел туда, узнал свои меш&
ки, но его так напугал этот здоровый комму&
нист Сары, что отец вернулся напуганный,
сам не свой.
Отец умер от голода. Хоронили отца с ма&
мой. Вырыли на кладбище по колено могилу
и похоронили, как могли.
Видя такое положение, я в 1933 году поехал
в г. Красногоровка и поступил учиться ФЗО. Там
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учащихся кормили 1 раз в сутки. Давали 200
гр. хлеба, да плюс 800 гр. по карточке. Но я не
забывал, что дома мать с братишками голоду&
ют. Однажды, как&то я рассказал директору
училища свою судьбу. Он внимательно выслу&
шал меня и выписал мне немного крупы, что&
бы я повез домой. Приехал я домой, а мень&
ший брат сделал себе дырку в скирде и живет
в этой дыре. А мать была на работе. Это была
очень большая помошь. Так я спас своих близ&
ких от голода.
Умирало очень много людей. Целые се&
мьи уходили в мир иной. Хоронили их кто,
как мог.
За осиротевших детишек в Комаре не по&

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
мню, а вот в Днепроэнергии опекунство над си&
ротами взял колхоз.
Люди ловили сусликов, ели дохлых лошадей,
всякую лободу и т.п. Случаев людоедства не по&
мню. Была ли директива партии, или все делалось

на местах, тоже не знаю, но детям рассказывал
за эти страшные годы.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТИМОЩЕНКО Єлизавета Григорівна,
1919 року народження, с. Комар
Великоновосілківського району Донецкої області
(раніше с. Комар Великоянісольського району
Донецької області)
Голод начался в 1932 году. Мы жили тогда с ма&
мой, нас было 3 детей. Я самая старшая. Мне было
тогда лет 12&13. Папа работал на станции Роя, под
Кураховом.
Началось все с того, что у людей начали заби&
рать зерно. Коммунисты подъезжали к дому, вры&
вались в дом и искали что&нибудь. Они забирали
все: муку, масло, фасоль, все, что было. Заходи&
ли в дом, везде лазили, срывали полы, залазили
на чердак. У детей забирали даже бумагу, черни&
ла, и дети не могли ходить в школу. Тогда было
очень страшное время. У нас в колхозе тогда
Джамбек был председателем.
Пока была возможность, я со своей меньшей
сестрой ходили пешком в Рой, к папе на работу.
Папа давал нам по кусочку хлеб и мы несли домой
маме и младшему брату. Был страшный голод. Что
люди только не ели. В основном это была трава:
пастушья сумка, молочай (горький). Траву кипя&
тили, посыпали солью и ели.
Был такой случай: моя сестра вышла в сад, а у
нас в траве лежит человек и ест траву лежа. Не
мог даже подняться. Сестричка заплакала, гово&
рит, что это наша трава, но мама сказала, что б
она его не трогала.
В 1933 году умер мой папа. Сильно заболел,
поехал лечиться в Новоселовку в больницу, там
и умер. Сестры забрали его в Комар и там похо&
ронили. Без папы нам стало тяжело. После па&
пиной смерти у мамы родился ребенок, но из&за
нехватки молока он умер. Мама закопала его у
нас во дворе. Кушать ничего вообще не было. Мы
уже все лежали в кровати и с трудом поднима&
лись. Мама собрала наши вещи и поехали днем
на поезде к сестре в Селидово. В то время я уже
опухла от голода. Мама пришла пешком ночью,
постучала в окно, что б я открыла ей дверь. Я ска&
зала, что не могу даже подняться, но с трудом
поползла к двери и открыла ее. Мама принесла

масло (поменяла на вещи) и по ложке кормила
нас всю ночь.
Чтобы коммунисты не находили зерно, люди
закапывали его в землю.
В то время председатель посылал коммунис&
тов, чтобы они подъезжали к каждому дому, где
есть мертвые и вывозили их на кладбище. Однаж&
ды коммунисты подъехали к одному дому, там
были все мертвые, кроме одного. Они всех заб&
рали, а его оставили. Джамбек узнал об этом и
выгнал этих коммунистов из колхоза.
Этот голод длился год – с весны до весны. Пока
не начали насаживать поля. Мама тогда работала
в столовой. Чистила картошку и приносила домой
лушпайки, мы их садили.
В колхозе в это время все было строго. Если
находили колосок – наказывали. Потом все поти&
хоньку начало восстанавливаться. Но было очень
тяжело.
Мой брат поехал в армию служить, а затем их
отправили в Германию, он попал в плен. Там и умер
от голода. Нам потом прислал его друг письмо,
говорил, что их кормили сырым буряком. Сестра
тоже уже недавно умерла.
Потихоньку все начало восстанавливаться,
и я пошла дальше в школу. В школу я ходила в
рабочих (шахтерских) калошах. Хорошо учи&
лась. Закончила 7 классов на отлично. Потом
позже мы купили корову, кур. Я поступила в
Макеевку в медицинский техникум. Потом ста&
ла плохо видеть и меня отчислили. В 15 лет ра&
ботала в поле, носила воду рабочим. Носить
было нечего. Помню, у меня тогда была всего
одна тоненькая юбочка, я ее очень берегла,
боялась порвать. Позже работала в колхозе
заведующей птицефермой. Колхоз тогда назы&
вался «Аврора», а потом «Красный Богатырь».
В 17 лет вышла замуж. В колхозе меня послали
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
учиться на курсы техника&осеменителя и
проработала в колхозе на этой должности 17
лет. Муж погиб на войне. Родилось у меня 2
детей. Пришла похоронная мужа, когда я
была беременная.
Такая тяжелая была у меня жизнь. Пропла&

кала всю жизнь. Слезы до сих пор не высыха&
ют с глаз. Сейчас я осталась одна. Дочь в Рос&
сии. Сын инвалид. И смотреть некому.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

МОТУЗЕНКО (БОЩЕНКО) Ніна Василівна,
1923 року народження, с. Новомайорське
Великоновосілківського району Донецької області
Місце запису (населений пункт, район,
область)
с. Новомайорське Великоновосілківського
району Донецької області.
Дата запису: число, місяць, рік, коли
записана інформація – 05.03.2008 р.
Ким записано: Цвігун Світлана Вікторівна, с.
Новомайорське Великоновосілківського
району Донецької області.
– Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932&
1933 роках?
– Звичайно, пам'ятаю, були голодні, холодні,
кращехай воно не вертається.
– Які на Вашу думку могли бути причини
голоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
Звичайно, одне те, що і невеликий врожай,
а ще і забирали, якісь приїжджали, забирали
зерно в колгосопі, і колгосп нам нічого не давав.
Нічого було давать, а нам – те, що з городу.
Жили ми бідно, без батька, усього було.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив (Прізвища, відомості про
цих людей)? Як і коли це відбувалося? Чи ті, що
відбирали мали якісь документи на забирання
продуктів?
– З городу ніхто не забирав, колхозне – не
знаєм відкіля, хто, бо ми були дітьми. Просто
нічого було колгоспу людям давать. За
документи не знаю.
– Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– По можливості ховали люди, ну, щоб
доносили, нічого цього не знаю.
– Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– В нашому селі Бог милував, якось не
помню, щоб висилали чи били , ні, цього не
було, не били..
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– Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
– Ніхто не ходив з ружжями по дворах, чого
не було, то не було.
– Як люди боронилися?
– Сиділи, як миші по хатах. А ми без батька,
нас п’ятеро. Мама, бабушка з нами жила. Як ми
там боронилися – аби, дєтка, вижить та їсти
дуже хотілося.
– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів і де?
– Ховали і на горіщах, і в погрібах, але лазили
шукали всьо равно, можна було і в одежу в
рукав запхать, жили, конєшно, не мед...
– Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– В колхоз ходили всі, всі трудилися. На
степу варили обід, огонь розводили і там
обідали. Бєдность тільки дуже велика була,
бідні люди і старики, і діти.
– Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
–Ніколи не було більше злішого, ніж тоді,
забирали все, розбивали в хатах. У ті роки –
знайдуть, заберуть, корову. А в нас ніхто не
забрав, бо просили, може зглянулися, не
помню. А так, по сусідніх хатах – забирали
коровок, крику було на всю хату, це ж
годувальниця була.
– Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
– Не знаю я. Тоді років 10 було. Якось не
пам'ятаю, чи чула тоді таке, словом краще не
згадувать.
– Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
– Дозволяли, ходили з матір’ю після роботи,
у цеберки, у мішки якісь пхали, приходили
додому – на дерушках молотили, кашу варили,
аби густенька, шоб всім хоч по ополонику мати
насипала, а ми тьопаєм, тьопаєм, а воно з
миски так бистро кончається.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Добро колхозне лежало в коморах, сторожа
були, конєшно охраняли.
– Люди хотіли добровільно йти в колгоспи чи їх
змушували і як?
– Безробітніх по селу було мало, не так як щас.
Всі йшли в колхоз робить. Я 6 класів кончила і
пішла робить трактористкой. Комбайнером до
війни робила, і в войну робила і молотила, і косила,
курси пройшла на трактор, і робила. Яка там учоба
без батька...
– Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
– Була корова, ніхто її у нас не забрав і ховать
було ніде. Мама одна її нікуди не повила, рішили,
шо буде – то буде. У кого може хазяїн був – ті може
і водили, і ховали.
– Помирали люди з голоду?
– Помирали і діти, і взрослі, поки ті года
пройшли, тоді начали жить.
– Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
– Були такі случаї, а діток забирали в інтернат,
у Павловку тоді їх одвозили чи сусіди, чи може
родичі, і у Донецьк забирали, і туда їх, бо шо ж вони
самі робитимуть.
– Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували всі, всім було важко, всі дуже слабі
і гулять не хотілось, а тільки попоїсти шо&небудь,
аж голова від такої слабості крутилася.
– Хто зумів вижити?
– Хто недуже постраждав у голодний період, ті
і вижили.. Судьба може, а може й ні.
– Чи допомагали люди одне одному у виживанні
від голоду, чи ділилися продуктами (Прізвища,
відомості про цих людей)?
– Думав кожний сам за себе, може хто і хотів
помогти, нічим було помагать. Сім’ї у всіх здорові,
дітей багато, всіх треба нагодувати, і не один раз.
Бідна мати каждий день не знала, що в чавун
кидать, як вспомню...
– Що споживали в їжу з рослин, ягід,
коріння?
– З лободи пекли лєпьошки, трошки муки і
пекли. А вони такі добрі здавалися, пахучі. Щавель
кінський їли, ходили рвать у торбинку. Із свекли
тоже шось готовили, а воно не добре, ну їли, бо
їсти дуже хотілося. Якесь іще разнотрав’є, чай з
шипшини, макуха, якщо була.. Якщо хліб – це був
праздник, но по трошку надо було їсти, щоб не
заболіть і не вмерти, по трошку...
– Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
– Голубів ловили і їли, і горобців їли, хто зловить
зайця – їли зайців, а так, ніяких крис не їли, не

згадуємо такого.
– Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
– Ні грошей не було, ні толком взуться і обуться
не було, який там город? Ну помню, чи хтось
розказував, чи в нашій сім’ї було, що за батькове
пальто виміняли 3 стакана квасолі.
– Чи був голод у містах?
– А відкіль ми знаємо, за город нічого не
знаємо, родичів у нас там не було, нічого не можу
сказати.
– Скільки людей померло?
– Багато людей померло, особєнно дітей, діток
багато мерло.
– Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Такого в нашому селі не було, не чула про
таке, і не знаю.
– Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Родичі або односельчани хоронили. Хоч
бідно, но хоронили по людські усіх в могили, на
нашому кладбищі.
– Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Це зараз копачі, а тоді свої копали, нічим було
платить.
– Чи відомі у Вашому селі місця захоронення
людей померлих від голоду?
– Може і знала, время пройшло і на нашому
кладбищі більшість могилок уже без крестів і
заросли січенню.
– Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Аякже, Усіх поминаємо, усім „царство
небесне і вєчний покой”.
– Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
– Навєрно за всіх померлих батюшка у церкві
праве.
– Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
– Ні, не знаю такого.
– Чи знає сучасна молодь про голод 1932&1933 pp.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?
– Як були маленькими або школьниками –
розказувала, а зараз вони живуть в Росії,
приїжають літом, не хочу про погане, не
хочеться.
– Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
– Нікого не винуватю, нікого.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ОВДІЄНКО Микола Лук’янович,
1923 року народження, у 1933 р. мешкав в с. ГрековоОлександрівка
Тельманівського району Донецької області
1 Місце запису
с. Греково&Олександрівка, Тельманівсь&
кий район, Донецька обл.
2. Дата запису: 10.11.2007 р.
3. Ким записано: Танача Вікторією В’ячес&
лавівною, ученицею Греково&Олександрів&
ської ЗОШ І&ІІ ст.
4. Чи пам’ятаєте, що був голод?
& Так, пам’ятаю, дуже добре. Як таке забу&
ти.
5. Які, на Вашу думку, були причини голо&
ду?
& Це все було зверху. Влада. Місцева вла&
да забирала більше, ніж треба, ніж їм казали.
6. Хто відбирав вирощене у полі?
& Місцева влада.
7. Чи були нагороди від влади на донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
& Не знаю, були малі. Якось таке не чув,
може й було.
8. Ті, що відбирали, мали якісь докумен&
ти?
&Ні, які там документи.
9. Чи застосовували до людей побиття,
арешт, інші покарання?
& Так. Сажали в тюрму на год.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбира&
ти хліб?
& Не мали. Були бєз оружия.
11. Як люди боронилися?
&Та люди були обезсилені, куди їм ще бо&
роться.
12. Чи можна було приховати якусь части&
ну зерна, овочів, харчів?
& Приховать можна, та якщо й заховали, то
вони знайшли б, якщо не з першого разу, так
з другого.
13. Хто і як шукали харчі, як їх звали?
& Діденко Савка, Чернявський... і ще, та я
уже не пам'ятаю, як його звали.
14. Скільки їх приходило до хати?
& Їх приходило 3&4 чоловіка. Залізними
палками проломлювали все, де що м’яке, на&
чинають копати.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
& Де не заховаєш, все одно найдуть, та ще
й на рік посадять.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
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& Да. Не багато. Ну потроху давали.
17. Забирали тільки продукти харчування чи
щось ще?
& Все, що можна було.
18. Що таке закон про „П’ять колосків”? Чи чули
ви щось про нього?
& Чув. Ті, хто робили в колгоспі, могли прихо&
вати зерно, а коли б знайшли, то засудили та зас&
лали б у тюрму на 7&10 років. Тюрма ця була в Ма&
ріуполі.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
&Ні. Ми з хлопцями ходили, та нас ганяли звідти.
Хоч потім вони все одно переорювали поля, нам
не давали й зернини.
20. Хто охороняв колгоспні поля, городи?
& Спеціальні робочі на конях.
21. Чи хотіли люди добровільно йти у колгоспи?
& Більше принудітєльно.
22. Чи змушували людей іти у колгоспи?
& Не хочеш писать заяву, заставлять і ще худо&
бу заберуть.
23. Де переховували худобу, щоб не забирали
у колгосп?
& Не ховали. Ну, як ти приховаєш корову чи свиню?.
24. У який час у людей забирали харчі?
& С утра.
25. Скільки разів приходили до хати?
& Ходілі по 2&3 раза.
26. Коли люди починали помирати з голоду?
& Старіші началі вмирать одразу, вони довго не
ведержували.
27. Що було з малими сиротами. Чи опікувала&
ся ними держава?
& Та ні, такого не було.
28. Хто не голодував у селі і чому?
& Ну, голова і ті, що були поближче до праві&
тельства.
29. Хто зумів вижити?
& Ті, хто йшов в колгоспи або сильніші здоров’&
ям. Нас було семеро, вижили, бо батько працю&
вав, де тільки можна було.
30 . Чи ділилися продуктами?
& Намагались якось допомогти. Помню, матір
якимсь двом женщінам буряк сладкий давала.
31. Які засоби вживали до виживання?
& Йшли у колгосп, збирали усяку траву й дичи&
ну.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів. Які
менше голодували.
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& Ні.
33. Що споживали у їжу з ягід, рослин?
& Всяку траву і лободу. Якісь сладкі корні.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору.
& Не помню.
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
& Йожиків, сусликів ловили, їли, а шкурки міня&
ли на зерно.
36. Чи можна було щось купити або виміняти у
місті?
& Ні!
37. Чи знаєте, що таке „торг сін”?
& Ні, не знаю.
38. Скільки людей померло?
& Багато, більше половини. Я жив біля кладбі&
ща і бачив як ховали кожний день по нєскольку
людей.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& Два хлопці, лєт по 20, хоронили їх на місці ни&

нішнього кладбіща. Вони рили невеличкі ямки, за&
гортали у простинь, клали і закопували. Могли кла&
сти і десять людей у одну ямку.
41. Чи платили тим, хто ховав померлих?
& Якщо було, то давали.
43. Чи поминають померлих від голоду?
& Так, рідні.
44. В церкві їх поминають?
& Не знаю.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 рр.?
& Конєшно
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
& Владу, ту, що зверху та ї районне правітєль&
ство.
47. ПІБ оповідача.
& Овдієнко Микола Лук’янович, народився у
1923 році. Мешкав в с. Греково&Олександрівка.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЯШЕНКО Марія Єгорівна,
1912 року народження,
с. Михайлівка Тельманівського району
1. Місце запису:
с. Михайлівка Тельманівського району Донець&
кої області
Дата запису: 12 вересня 2007 року.
2. Ким записано:
Шалінський Станіслав Броніславович, вчитель
історії Михайлівської СЗШ.
3. Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932&33
роках?
& Помню.
4. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду?
& Причини не знаю. Урожай був хороший, дуже.
Клуні, амбари, комори були засипані зерном.
5. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, хто це зробив?
& У людей забирали зерно. У нас на горищі
була квасоля. Її тоже забрали. Це робили комун&
істи нашого села. Помню, була женщіна по фамілії
Мартинова і мужчина, якого звали Іван Євсейо&
вич.
6. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
& Не знаю.

7. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи?
& Документи не показували.
8. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, арешти?
& Я не знаю. Людей кудись отправляли, а чого я
не знаю.
9. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
& Оружия не було.
10. Як люди боронилися?
& Хто як зумів, той так і ховав.
11. Чи можна було приховати якусь частину зер&
на?
& У нас зерна не було. Ми і не ховали.
12. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
& Представники влади.
13. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& Декілька чоловік.
14. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
& Ховали хто де міг.
15.Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
& Може.
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16. Забирали лише продукти харчування
чи й інші речі: одяг, рушники, худобу, тощо?
& Забирали всю їжу.
17. Що таке закон про “п’ять колосків”?
Чи чули ви про нього?
& Чула про закон “п’ять колосків”. У нашо&
му селі арестували женщіну, фамілії не по&
мню. Вона була не мєсна.
18. Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
& Можно було собирать у полі колос&
ки.
19. Хто охороняв поля, колгоспні комо&
ри?
& Охраняли жителі села – Трохименко Да&
нило Тарасович, Шаповалов Петро Леонтій&
ович.
20. Чи люди хотіли йти добровільно у кол&
госп?
& Наша сім’я пішла добровільно і з нас
сміялися.
21. Чи змушували людей іти до колгоспів
і як?
& Ні.
22. Де переховували худобу, щоб не заб&
рали в колгосп?
Ніде.
23.В який час ходили збирати у людей
зерно, продукти?
& Коли як.
24.Скільки разів приходили до хати?
& Кілька раз.
25. Коли почали помирати люди від голо&
ду?
& Одна сім’я поїхала в село Крива Коса,
щоб помінять на рибу продукти, на тюльку, і
назад не вернулась. Казали, що вони умер&
ли в дорогі.
26. Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалась держава?
& Коли як.
27. Хто не голодував в селі?
& Представники влади.
28. Хто зумів вижит?
& У кого були хоч якісь запаси.
29. Чи допомагали люди одне одному у
виживанні від голоду, чи ділилися продукта&
ми?
& Помагав нам родич Ширяєв Олексій
Онисимович. Він був членом партії, а
його жена Вєра Єгоровна робила в пе&
карні. Давала невелику миску муки. Це
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помогло нам вижити.
30. Які засоби вживали до виживання?
& Їли все, що можна було їсти.
31. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
& Так, допомагали.
32. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
& Все, що знаходили.
33. З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
& Кору не їли, а щавель дикий собирали в полі, в
березі і їли.
34. Яких диких тварин, птахів вживали в
їжу?
& Виливали сусликів, горобців ловили і їли.
35. Чи можна було щось купити у місті чи вимі&
няти?
& У нас не було грошей.
36. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”?
& Ні.
37.Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
& Їх ніхто не рахував.
38. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Точно не можу сказати.
39. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& На цвинтарі хоронили. Похоронами займа&
лися родичі.
40. Чи платили тим хто займався похован&
ням?
& Ні, не платили.
41. Чи відомі вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
& На цвинтарі.
42. Чи поминають їх на гробки, земні свята?
& Так.
43. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві тепер із за радянських часів?
& Так.
44. Чи знає сучасна молодь про голо 1932&33
років, зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам чи сусідам?
& Розказувала.
45. Кого Ви вважаєте винними в загибелі бага&
тьох людей?
& Не знаю, хто винуватий, зерна було багато
(зібрано & ред.).
46. Прізвище, ім’я по&батькові оповідача, рік на&
родження.
Ляшенко Марія Єгорівна, 1912 року народжен&
ня, село Михайлівка.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
БІЛЯЗЕ Андрій Іванович,
1926 року народження, Тельманівський район
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
с. Старогнатівка Тельманівського району До&
нецкої області
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. 27.11.07 р.
3. Ким записано: П.І.Б., координати.
Качалов Іван Євгенович
с. Старогнатівка.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках?
& Помню.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки чи забирала уро&
жай влада?
& Был неурожай и забирали.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
& Люди местные.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
& Давали.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на збирання продуктів?
& Не знаю, нам их не показывали.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
& Да, били, садили в тюрьмы.
10. Чи мали зброю ті, хто ходили відбирати хліб
у людей?
& Нет.
11. Як люди боронилися?
& Никак.
12. Чи можна було приховувати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
& Прятали, а что делать?
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
& Люди искали.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& По&разному, иногда двое, а когда и больше.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
& Мы прятали под скирдой.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
& Что&то давали.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
& Все забирали, если находили.
18. Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи чули
Ви про нього?

& Слышал.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
& Нет.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Власть.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
& Шли, чтобы поесть.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
& Нет, не заставляли.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
& Её уже не было.
24. В який час ходили збирати у людей зерно,
продукти?
& Когда приходили, тогда и приходили.
25. Скільки разів приходили до хати?
& Не помню уже.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
& С зимы, есть было нечего.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
& Ничего не было с ними.
28. Хто не голодував у селі і чому?
& Богатые не голодовали.
29. Хто зумів вижити?
& Хто был крепче.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Помогали.
31. Які засоби вживали до виживання?
& Все, что могли.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
& Голодовали все.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
& С весны кушали ягоды.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
& Крапиву, дикий щавель.
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
& Ели сусликов.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вимі&
няти?
& Можно.
37. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”?
& Не помню.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
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& Все умирали, мы не считали.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Что&то говорили.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& В огороде.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
& Нет.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
& Нет, забыл.
43. Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”,
Зелені свята?
& Поминаем.
44. Чи згадують і поминають мертвих від го&

лоду в церкві? Тепер і за часів радянської вдали?
& Думаю, поминают.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
& Рассказывал, как голодовали.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
& Власть.
47. Прізвище, ім’я по&батькові оповідача, рік
народження.
Билязе Андрей Иванович, 17.02.1926 г. р.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ФЕДОРОВА Ганна Анастасіївна,
1916 року народження, Тельманівський район
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
с. Старогнатівка Тельманівського району До&
нецкої області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація.
26.11.2007 р.
3. Ким записано: П.І.Б., координати.
Попова Тетяна Власівна
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках?
& Да.
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки чи забирала
урожай влада?
& Неурожай и еще то, что забирала урожай
власть.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
& Это делала местная власть.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
& Да.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на збирання продуктів?
& У людей забирали продукты не спрашивая,
а документов никто никаких не имел.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
& Да.
10. Чи мали зброю ті, хто ходили відбирати
хліб у людей?
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& Не видела.
11. Як люди боронилися?
& Да никак.
12. Чи можна було приховувати якусь час&
тину зерна, продуктів, овочів?
& Да, но не всегда.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
& Приходили представители власти.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це
був?
& Несколько человек.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
& Закапывали в землю.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
& Да, но очень мало. Это не хватало, чтобы
накормить всю семью, а семьи раньше были
очень большие по 10&15 человек.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
& Забирали не только еду, но и скот.
18. Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи
чули Ви про нього?
& Да.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
& Нет.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Солдаты.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
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& Нет, но выбора не было, приходилось идти
поневоле.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
& Нет, но не было выбора.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
& Нигде.
24. В який час ходили збирати у людей зерно,
продукти?
& Днем.
25. Скільки разів приходили до хати?
& Точно не помню, но часто.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
& Через некоторое время, когда уже есть не
было и сил тоже. Примерно через недели две, как
начался голод, стали умирать люди, в основном
это были старики и дети.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
& Нет.
28. Хто не голодував у селі і чому?
& Не голодовали только те, кто находил какую&
то еду и местная власть потому, что у них была еда,
которую они забирали у людей.
29. Хто зумів вижити?
& Выжило очень мало людей, те, кто нашел, как
прокормить себя и семью.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Да, только родные люди.
31. Які засоби вживали до виживання?
& Все, что только можно было.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
& Да.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
& Ели сено, корни растений, крапиву.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?

& С дуба ели желуди, дикий щавель.
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
& Сусликов, зайцев, диких кабанов, ежей.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи ви&
міняти?
& Да. Меняли одежду на еду, крупы.
37. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”?
& Не помню.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
& Говорят, что больше 1 млн. человек.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Слышала, но у нас в семье этого не было.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& Людей хоронили родные.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
& Не платили потому, что платить было нечем.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
& Нет.
43. Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”, Зе&
лені свята?
& Да.
44. Чи згадують і поминають мертвих від голо&
ду в церкві? Тепер і за часів радянської вдали?
& Да.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
& Да.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
& Государство (правительство).
47. Прізвище, ім’я по&батькові оповідача, рік на&
родження.
Федорова Анна Анастасьевна 1916 г. р.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ХОЛОДИРЄВА Віра Степанівна,
1913 року народження,
мешканка села КузнецовоМихайлівка Тельманівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову назву.
Село Кузнецово&Михайлівка Тельманівського
району Донецької області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. 22 листопада 2007 року.
3. Ким записано: ПІБ, координати.

Кривонос Дар’я, учениця 9 класу Кузнецово&
Михайлівської ЗОШ І&ІІІ ступенів.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&33 роках?
& Да. Коли почався голод мені було вже 19
років. Голод був страшений, їсти нічого, а сім’я
велика – сім чоловік.
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5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
& Представники влади.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
& Представники влади.
7.Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
& Не знаю.
8.Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали,
мали якісь документи на забирання продуктів?
& Ніхто нічого не показував.
9.Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
& Так.
10.Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
& Зброї не бачила.
11.Як люди боронилися?
& Як могли.
12.Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
& Не вдавалось.
13.Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
& Представники влади.
14.Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& 2&3 чоловіка.
15.Де можна було заховати продукти харчу&
вання?
& Ніде.
16.Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
& Мені не відомо.
17.Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
& Все їстивне.
18.Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи
чули Ви про нього?
& Чула.
19.Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
& Одного разу мені пощастило: на полі за&
лишилися голі качани з під кукурудзи. Ті качани
я їх перемолола і отримала щось на зразок
муки. З неї я місила тісто і спекла хліб.
20.Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Кого призначили.
21.Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
& Не завжди.
22.Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
& Залякували.
23.Де переховували худобу, щоб не забрали
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в колгосп?
& Ніде було.
24.В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
& Коли завгодно.
25.Скільки разів приходили до хати?
& Поки все не заберуть.
26.Коли почали люди помирати з голоду?
& Взимку 1932&33 років.
27.Що було з малими сиротами, чи ними оп&
ікувалася держава?
& Не знаю.
28.Хто не голодував у селі і чому?
& Голодували всі.
29. Хто зумів вижити?
& Хто дуже старався. Коли моя дворічна до&
нечка Ніна почала пухнути з голоду, то я зва&
жилася на відчайдушний вчинок і вирішила піти
до моря. Я бачила, як на кораблі грузили цілі
бочки з тюлькою. Було таке, що підійдеш до
одного, попросиш тюльки, а він скаже: «Йди
звідси», а інший зжалиться і дасть жменьку ма&
лесенької рибки. Я пам’ятаю, як я тоді раділа.
Їла чи не їла ту тюльку, а ще ж треба і додому
віднести, щоб нагодувати рідних. І не тільки я
тут шукала поживи. По березі моря ходили, мов
примари, голодні люди. Деякі всю тюльку з’їда&
ли одразу і падали, мов підкошені.
30.Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Як могли, так і допомагали, але могли вони
дуже мало.
31. Які засоби вживали до виживання?
Робили так званий «чай». Збирали різні тра&
ви, очищали і заливали кропом.
32.Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
& Вони самі голодували.
33.Що споживали в їжу з рослин, ягід, корі&
ння?
& Звичайно, це нас і врятувало.
34.З яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
& Збирали акацію і все, що можна було знай&
ти пригодного до їжі.
35.Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
& Суслики, горобці.
36.Чи можна було щось купити у місті, чи ви&
міняти?
& Не знаю.
37.Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
& Не знаю.
38.Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
& Не знаю, кажуть, що вмирали і в нашому селі.
З наших сусідів всі вижили.
39.Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Не відомі.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
& Ні.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей по&
мерлих від голоду?
& На кладовищі.
43.Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
& Мабуть родичі поминають.
44.Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
& Моя донька Люся розповідала мені, що в церкві
цієї суботи будуть поминати померлих від голоду.

45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
& Я багато розповідала про це дітям і онукам.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
& Коли я влаштувалася в колгосп, то працю&
вала на току. Я бачила, як вивозили тонни хліба,
який міг би стати порятунком для людей. Деко&
ли вдавалося винести жменьку зерна. З нього я
пекла хлібці, у нашій родині тоді було справжнє
свято.
47. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача, рік
народження.
Холодирєва Віра Степанівна 1913 року народ&
ження, мешканка села Кузнецово&Михайлівка.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

САГІРОВА Єфимія Олексіївна,
1918 року народження, Тельманівський район
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
с. Старогнатівка Тельманівського району До&
нецкої області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. 26.11.07 р.
3. Ким записано: П.І.Б., координати.
Сагірова Поліна Семенівна
с. Старогнатівка.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках?
& Помню.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки чи забирала уро&
жай влада?
& Неурожай.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
& Влада.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
& Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на збирання продуктів?
& Документів не бачила.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
& Заарештовували.

10. Чи мали зброю ті, хто ходили відбирати хліб
у людей?
& Нет.
11. Як люди боронилися?
& Кто как мог.
12. Чи можна було приховувати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
& Не разрешили, но мы делали ямы и прятали.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
& Обыскивали двор, сараи, дом.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& 2&3 человека.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
& В ящиках комода.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
& Понемногу.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
& Забирали скот (коз, барашек).
18. Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи чули
Ви про нього?
& Не знаю.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
& У тех, кто собирал, потом забирали.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Їх називали об’їзниками.
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21. Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
& Заставляли.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
& Не было другого выхода.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
& В сараях.
24. В який час ходили збирати у людей зер&
но, продукти?
& Когда им хотелось.
25. Скільки разів приходили до хати?
& Доки не знайдуть.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
& Як похолодало.
27. Що було з малими сиротами, чи ними оп&
ікувалася держава?
& Не знаю.
28. Хто не голодував у селі і чому?
& Представники влади.
29. Хто зумів вижити?
& Женщины сами собирали колоски и между
камней перетирали зерно, получали муку.
& Люди, сумевшие собрать в поле колоски.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Каждый, кто мог, собирал в степи для себя,
но мало кому удавалось потому, что забирали.
31. Які засоби вживали до виживання?
& Собирали зерно, молотили и варили кашу,
а пышки делать не могли – это было жирно.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
& Каждый отвечал за себя.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корі&
ння?
& Разную траву, корни, ягоди.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
& З різних.
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?

& Родители ели крыс, ловили сусликов.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
& Нет, в город попасть не мечтали, все сво&
ими силами.
37. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”?
& Нет.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
& Кто и когда их считал? Много.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Такого не было.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
& Собирались, кто находил, и хоронили.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
& Такого не было.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей,
померлих від голоду?
& На кладбище, копали ямы и хоронили.
43. Чи поминають їх на „Проводи”, „Гробки”,
Зелені свята?
& Рідні.
44. Чи згадують і поминають мертвих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської вда&
ли?
& Такого не было.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
& Знают, рассказывала внучке, сыну, прав&
нучке.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
& Власть виновата.
47. Прізвище, ім’я по&батькові оповідача,
рік народження.
Сагірова Єфимія Олексіївна 31.03.1918
року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БОЛГОВА Катерина Антонівна,
1928 року народження, Тельманівський район
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
с. Старогнатівка.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація. 26.11.07 р.
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3. Ким записано: П.І.Б., координати.
Горіла Олена В’ячеславівна.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках?
& Да.
5. Які на Вашу думку могли бути причини

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
голоду: неврожай, засуха, податки чи забирала
урожай влада?
& Забирали зерно, скотину.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
& Организовывали колхозы и отбирали у людей
зерно.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
& Нет.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на збирання продуктів?
& Нет.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
& Выселяли и все забирали.
10. Чи мали зброю ті, хто ходили відбирати хліб
у людей?
& Нет.
11. Як люди боронилися?
& Принудительно отдавали.
12. Чи можна було приховувати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
& Зерно закопать в яму и сверху положить дро&
ва.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
& Были огромные штыки и ниши, пробивали
землю, кололи скирды.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& Человек по 4&5.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
& В яме.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
& Нет.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
& Только животных.
18. Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи чули
Ви про нього?
& Да.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
& Нет.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Сторожа.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
& Некоторые, но мало.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
& Было собрание – кто поднимал руку, того и
брали, но не принуждали.

23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
& Нигде.
24. В який час ходили збирати у людей зерно,
продукти?
& Осенью, весной.
25. Скільки разів приходили до хати?
& 2 раза в год.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
& В 1932 году.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
& Не было таких.
28. Хто не голодував у селі і чому?
& Те, у кого было много зерна и земли.
29. Хто зумів вижити?
& Большая половина.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Никто никому ни чем не помогал.
31. Які засоби вживали до виживання?
& Рвали разную траву, резали животных (у кого
были).
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
& Ни от кого помощи не было.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
& Из растений – щавель, пырей, писколка, зем&
ляника.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
& Все что могли, то и ели.
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
& Зайцев, сусликов.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вимі&
няти?
& У кого было зерно, те покупали.
37. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”?
& Нет.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
& Нет.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Нет
40. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
& Власть.
41. Прізвище, ім’я по&батькові оповідача, рік
народження.
Болгова Екатерина Антоновна, 1928 г. р.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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ЖАВОРОНКОВА Марія Данилівна,
1926 року народження,
сел. Артема Костянтинівського району
Голод 1932&1933 годов запомнила на всю
жизнь. Мы проживали в с. Успеновка, Гуляй –
Польского района, Запорожской области.
В семье была первым ребёнком. Все жиз&
ненные проблемы легли на мои плечи: рвала
травы, которые можно было есть.
За 3 километра от нас жил дядя, который
работал не элеваторе. Я, маленькая девочка,
бегала вечером к нему, чтобы он дал хоть ка&
кой&нибудь крупы и возвращалась поздно до&
мой.
В семье была корова, но ее забрали. Было

спрятано в огороде зерно – приехали «дяди» с
железными крючками, перерыли весь огород
и нашли зерно. Забрали всё до зёрнышка. За&
бирали подушки, одеяла, скатерти, рушники и
иконы.
Благодаря дяде мы выжили. Соседские
дети умерли от голода. И не только дети, но и
взрослые. Где кто умер, в том дворе их и хоро&
нили...
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПОХИЛАЯ Надія Тихонівна,
1929 року народження,
сел. Бересток Костянтинівського району
Тоді мені було всього 4 роки. Усі люди і моя
родина дуже страждали. У сім’ї нас було п’я&
теро. Ми ходили на галявину збирати трави, які
можна було їсти. Також ловили жуків, у річці шу&
кали ракушок, равликів. Рвали кінський ща&
вель, находили мерзлу картоплю і намагались
зробити кашу на всю родину. У нас не було ні
батька, ні матері. Вони померли на початку го&

лодомору. Нас намагався виростити старший
брат. Йому було 14 років. Бувало навіть, що
сиділи і дивились на людей, усі чогось шука&
ють, намагаються вижити. Була страшна за&
суха. Усі виживали, як могли.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ФАЙЗУЛІНА Ганна Яківна,
1932 року народження,
с. Торське Костянтинівського району
Голоду 1932&1933 років не пам’ятаю, тому
що тільки народилася. Знаю про це тільки зі
слів батьків та інших людей. В цей час моя
родина мешкала в селищі Солов’ївка, Дубро&
вецького району, Рівненської області.
Як говорили люди, голод виник тому, що
все забирала влада: те що виростили на го&
родах, полях. До людей застосовували пока&
рання, були арешти.
Для того, щоб приховати якісь харчі, ро&
били підземні погреби. В них ховали зерно,
сало, овочі. Намагалися ховати вночі, щоб
ніхто не бачив.
Влада не дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини. За це навіть могли
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засудити. До колгоспу людей змушували йти.
Забирали все, переважно в осені, коли худо&
ба підростала, забирали всі врожаї. У той час
в нас вродила картопля. Хоча нас змусили
віддати врожай, але нам вдалося приховати.
Мабуть, тому ми і вижили.
Про малих сиріт ніхто не турбувався. Вони
блукали, намагалися від голоду рятувались
тим, що знайдуть або хто подасть. Вижили пе&
реважно ті, хто зумів щось приховати для своєї
родини. Прості селяни допомагали один одно&
му, особливо малим дітям.
Самий тяжкий час – зима. Тому всі чекали
весни. Виростав щавель, його збирали мішка&

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ми, збирали листя буряку столового і варили
борщ. З насіння льону робили олію. Коли товкли
пшоно – збирали висівки. З макухи та висівок ро&
били «макушники» і їли.
Скільки людей померло я не знаю. Чула, що
були випадки людоїдства у Волинській області.

Скрізь повмирало багато людей. Винною у штуч&
ному Голодоморі 1932&1933 років вважаю владу.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ВЕРБА Марія
1921 року народження,
все життя проживала у м. Костянтинівці
«В самой Константиновке голод не был таким
ужасающим. Работали заводы, людям давали
пайки. Но город был переполнен нищими опух&
шими людьми, просившими подаяние. Ходили по
домам просили хлеба, им подавали – кто хлеб, а
кто пирожки.
Мы с тётёй ехали в Константиновку и на желез&
нодорожном вокзале в Часов&Яре я увидела в зале
ожидания ужасную картину: весь кафельный пол
вперемешку женщинами, мужчинами, детьми. Ра&
зобрать, кто из них кто, было невозможно. Лица

заросли и покрылись грязью. Меня поразило то,
что ноги у них всех были опухшие в лаптях, тряп&
ках или просто подвязаны соломой на босу ногу.
У меня эти ноги и сейчас перед глазами. Мы тог&
да с тетей долго шли и плакали».
Свидетельство записано директором
городского краеведческого музея Карповой Р.Н.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ШАБЛЯ Василина Михайлівна
с. Яковлівка Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
село Яковлівка, Артемівський р&н, Донецька
обл.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. 22.11.2007 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Китайгора Зінаїда Олександрівна. Артемівсь&
кий район, с. Яковлівка, вул. Донецька, 5.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Я пам’ятаю, що було дуже холодно в хатині та
голодно. І весь час дуже хотілося їсти.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
жай влада?
Розкулькулювання.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі, го&
роді, то хто це робив?
Приходили невідомі люди та забирали з хати
все, що можна було забрати. Забирали їжу, оде&
жу, скотину.

7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
Приходили чужі люди та забирали з хати все,
що можна було забрати. Забирали їжу, одежу, ско&
тину. Мені на той час було 6 років. І я добре пам’я&
таю, як плакали менші брати і сестри. Чи мали вони
документи я не знаю.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
Не знаю.
11. Як люди боронилися?
Не пам’ятаю.
12. Чи можна було приховати якусь частину зер&
на, продуктів, овочів?
На трудодні одержували дуже мало – в грамах,
а не в кілограмах. І то ячменем та вівсом. Хліб ви&
ходив глевкий, ніби недопечений. Мати пересіва&
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ла торішню половину, визбирувала якісь зер&
нятка.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
Не пам’ятаю.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Чоловіки.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
В землі.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
На трудодні одержували дуже мало – в гра&
мах, а не в кілограмах. І то ячменем та вівсом.
Хліб виходив глевкий, ніби недопечений. Мати
пересівала торішню половину, визбирувала
якісь зернятка.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали їжу, одежду, скотину.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
Чула. За ці колоски судили на 5 років до тюр&
ми.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
Не дозволяли. Садиби у нас в селі були ве&
лики, і якби дозволили садити біля хати, такого
голоду не було б. Але це було суворо заборо&
нено&людям велено було працювати тільки на
колгосп.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Не пам’ятаю.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
Не пам’ятаю.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Людям велено було працювати тільки на кол&
госп.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
Хто де.
24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
По різному.
25. Скільки разів приходили до хати?
Не пам’ятаю.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Коли зовсім не стало їжі. Ми, діти, були
страшні, на високих ніжках, величезні животи.
Один з братів спух, а потім помер. Сім’я наша
дуже голодувала.
27. Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
Держава не опікувалась.
28. Хто не голодував у селі і чому?
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У кого була лошадь, корова.
29. Хто зумів вижити?
Не знаю.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Так допомагали.
31. Які засоби вживали до виживання?
Їли лободу, кропиву, ловили ховрашків.
Весною 1933 року було чогось багато ящірок,
ми їх теж пекли на вогнищі, ділили між собою і
їли.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
Виживали сами.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, кор&
іння?
Їли лободу, кропиву.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
Вишня.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
Ховрашків, ящірок.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
Грошей не було.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
Скільки людей померло – не знаю. В нашій
сім’ї один з братів спух, а потім помер.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
Не знаю.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоро&
нення людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
Поминають.
44. Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської вла&
ди?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого пат&
ріархату вона відноситься?
Не має.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятни&
ки померлим від голоду?
Не має.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
Розповідала.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
Владу.
49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не
приклеювати).
50. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача,
рік народження.
Шабля Василина Михайлівна. 1927 р.н.

51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Китайгора З. О.
Боднар О.Г.
Донченко Л.О.
Гундина Т.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КУДЛА Дар’я Олексіївна,
с. Зайцеве Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову назву.
село Зайцеве, Артемівський р&н, Донецька обл.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. 18.12.2007 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Скиба Ірина Анатоліївна. Донецька обл., Артемі&
вський р&н, с. Зайцеве, вул. Шкільна, 12.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Я пам’ятаю важко жилося у ті часи.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
жай влада?
Був неврожай і влада забирала те що виросло.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
Не пам’ятаю.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
Була мала, пам’ятаю зі слів батьків.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
Не знаю.
11. Як люди боронилися?
Хто як міг.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
У нас було ховати нічого, але сусіди могли.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?

Не знаю.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Не пам’ятаю.
15. Де можна було заховати продукти харчування?
Закопати у землю.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Так давали. Хліб виходив глевкий, ніби недо&
печений.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали зерно.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
Чула.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
Не дозволяли, але ми збирали коли могли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Не пам’ятаю.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Так.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Ні.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
У кого де.
24. В який час ходили забирати у людей зерно,
продукти?
Протягом дня.
25. Скільки разів приходили до хати?
Не пам’ятаю.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Кінець 1932&1933 рік, коли вже не стало запасів
врожаю.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
Держава не опікувалась.
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28. Хто не голодував у селі і чому?
Більш заможні.
29. Хто зумів вижити?
Як дав Бог.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Так допомагали.
31. Які засоби вживали до виживання?
Їли буряк, шолоху від гречки, траву.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
Виживали самі.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Осот, лободу.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
Сік з дерев та віточки вишні.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
Не яких.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи ви&
міняти?
Так, хліб, але грошей не було в нас.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
Люди вмирали, умерли діти у наших сусідів,
а також слабкі старі та малі.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
Не платили.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоронен&

ня людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
Поминають.
44. Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого пат&
ріархату вона відноситься?
Так, є православна Церква.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятни&
ки померлим від голоду?
Ні.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
Розповідала особисто.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
Владу.
49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не
приклеювати).
50. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження.
Кудла Дар’я Олексіївна, 01.07.1918 р.н.
51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Гєєва Є.Ю.
Скиба І.А.
Букрей Л.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПОНОМАРЕНКО Марина Григорівна,
с. Зайцеве Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район,
область) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
село Зайцеве, Артемівський р&н, Донецька
обл.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація. 16.12.2007 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Скиба Ірина Анатоліївна. Донецька обл., Арте&
мівський р&н, с. Зайцеве, вул. Шкільна, 12.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
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у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Я пам’ятаю.
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
Влада забирала те що виросло.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
Не пам’ятаю.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
Пам’ятаю зі слів родичів.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
Не знаю.
11. Як люди боронилися?
Хто як міг. Старалися своє зберегти, але вда&
валося важко.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
Ховати було нічого.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Не знаю.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Не пам’ятаю.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
Закопати у землю.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Так давали.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали зерно та худобу.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
Чула, бо в мене постраждала сестра за зби&
рання колосків.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
Не дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Не пам’ятаю.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
Так, бо за це давали пайки.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Ні.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
Вдома.
24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
У вечорі.
25. Скільки разів приходили до хати?
Не пам’ятаю.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Кінець 1932&1933 рік, коли вже не стало запасів
врожаю.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?

Держава не опікувалась.
28. Хто не голодував у селі і чому?
Більш заможні, у яких були запаси продуктів.
29. Хто зумів вижити?
Хто був у колгоспі, або десь працював у місті.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
Так допомагали. Нам сусіди давали шолоху
гречки і ми готували їсти.
31. Які засоби вживали до виживання?
Їли буряк, шолоху від гречки, траву.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
Ні не мали.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
Лободу.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
Сік з дерев та віточки вишні.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
Такого не їли.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вим&
іняти?
Ми були дуже бідні, але виміняти можна було.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
Люди вмирали, особливо слабкі.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
Не платили.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоронення
людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зе&
лені свята?
Поминають.
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого патрі&
архату вона відноситься?
Так, є православна Церква.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники
померлим від голоду?
Ні.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
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дітям, онукам, сусідам?
Розповідала особисто.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
Владу та політику, яка проводилась.
49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не
приклеювати).
50. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача, рік
народження.
Пономаренко Марина Григорівна, 02.08.1922 р.н.

51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Гєєва Є.Ю.
Скиба І.А.
Букрей Л.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЗАІЧЕНКО Надія Іллівна,
с. Покровське Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
село Покровське, Артемівський р&н, Донець&
ка обл.,
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація.
18.12.2007 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Худолій Оленою Станіславівною. с. По&
кровське, вул. Піонерської слави, б. 67
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Пам’ятаю.
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
Батько і мати робили в колгоспі, та хліба не
вистачало.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
Не пам’ятаю.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання продуктів?
Не знаю батьки не розповідали.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
Не знаю.
11. Як люди боронилися?
Не знаю.
12. Чи можна було приховати якусь частину
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зерна, продуктів, овочів?
Нічого було ховати.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
Не знаю.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це
був?
Не пам’ятаю.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
Нічого було ховати.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
Не пам’ятаю.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Ні.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
Чули (за це судили).
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
Не дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Не знаю.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
Добровільно пішли.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
Ні.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
Стояла в сараї.
24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
Не пам’ятаю.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
25. Скільки разів приходили до хати?
Не пам’ятаю.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Зразу.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
Держава не опікувалась.
28. Хто не голодував у селі і чому?
Не знаю.
29. Хто зумів вижити?
Не пам’ятаю.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
Не пам’ятаю.
31. Які засоби вживали до виживання?
Їли траву, буряк, осот.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
Родичів не було.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
Осот, бабки.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
Не яких.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
Не яких.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вим&
іняти?
Не знаю.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
Не знаю.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Такого не було.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.

41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
Нічого не платили.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоронення
людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зе&
лені свята?
Поминають.
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого патрі&
архату вона відноситься?
Не має.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники
померлим від голоду?
Ні.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
Розповідала.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
Не знаю.
49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не
приклеювати).
50. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік на&
родження.
Заіченко Надія Іллівна, 1926 р.н.
51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Антонова Л.В.
Ладик М.І.
Чепенко В.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ГАННОЧКА Ольга Опанасівна,
с. Покровське Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
село Покровське, Артемівський р&н, Донецька
обл.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація.
15.12.2007 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.

Худолій Оленою Станіславівною. с. Покровсь&
ке, вул. Піонерської слави, б. 67
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Пам’ятаю мені було 12 років.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
жай влада?
Мабуть, неврожай.
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6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
В нашій сім’ї не відбирали, тому що нічого
було відбирати.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання продуктів?
До нас не приходили тому, що продуктів не
було.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
Зі слів матері, такого не було.
11. Як люди боронилися?
Не пам’ятаю.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
Зерна не було, продуктів не було
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
Нічого було шукати. Нас було шестеро дітей,
жили одним днем.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Ніхто не приходив, ми були дуже бідні.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
Нічого було ховати.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
Не пам’ятаю.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Тварини не було. Мати пішла в колхоз робити.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
Чула. За ці колоски судили на 5 років до тюр&
ми.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
Не дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
На конях об’їжчики.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
Не пам’ятаю.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Не пам’ятаю.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
Дорізали.
24. В який час ходили забирати у людей зер&
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но, продукти?
У ночі.
25. Скільки разів приходили до хати?
Не приходили, бо нічого було забирати.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Коли зовсім не стало їжі, особливо взимку
1933 р.
27. Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
Держава не опікувалась.
28. Хто не голодував у селі і чому?
У кого були коні, корова.
29. Хто зумів вижити?
Хто працював.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Так. Допомогали, ділились продуктами.
31. Які засоби вживали до виживання?
Мати шила та за це приносили хто картоплі,
хто ще чогось.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
Виживали самі.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
лободу, козелки, чай з листів вишні, їли хов&
раків.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
Малини листя.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
Жарили горобців.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
Купити було не можливо, грошей не було,
обмінювати було нічого.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
В селі великої смертності не було.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
Нічого не платили.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоро&
нення людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
Поминають.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого патрі&
архату вона відноситься?
Не має.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники
померлим від голоду?
Ні.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
Розповідала.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
Не знаю.

49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не при&
клеювати).
50. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік на&
родження.
Ганночка Ольга Опанасівна, 09.11.1921 р.н.
51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Антонова Л.В.
Ладик М.І.
Чепенко В.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПЛЯШЕЧНИК Ганна Семенівна,
с. Покровське Артемівського району
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
село Покровське, Артемівський р&н, Донецька
обл.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли записа&
на інформація.
15.01.2008 р.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Ладик Марія Іванівна. с. Покровське, вул. Піо&
нерської слави, б. 72, кв. 7
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Пам’ятаю мені було 16 років.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
жай влада?
Був недорід.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
Прийшли якісь люди та відібрали все.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
Прийшли якісь люди зарізали корову, забрали
всю кукурудзу до зернинки. Все вигребли з сараю.
Чи мали вони документи я не знаю.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?

Не знаю.
11. Як люди боронилися?
Не пам’ятаю.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
Зерна не було, продуктів не було.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Нічого було шукати.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Чоловіки.
15. Де можна було заховати продукти харчування?
Нічого було ховати.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Не пам’ятаю.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Не пам’ятаю.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
Чула. За ці колоски судили на 5 років до тюрми.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
Не дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
На конях об’їзчики.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Не пам’ятаю.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Не пам’ятаю.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
Дорізали.
24. В який час ходили забирати у людей зер&

355

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
но, продукти?
По різному.
25. Скільки разів приходили до хати?
Один раз.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
Коли зовсім не стало їжі. Влітку ще можна
було якось прожити, їли очерет, чухрали неру&
шу, варили траву, а в взимку, коли здихала
якась кобила чи корова, їли дохлятину.
27. Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
Держава не опікувалась.
28. Хто не голодував у селі і чому?
У кого була лошадь, корова.
29. Хто зумів вижити?
Хто працював.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Так допомагали.
31. Які засоби вживали до виживання?
Їли очерет, чухрали нерушу, варили траву,
їли дохлятину.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
Виживали самі.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Їли очерет, чухрали нерушу, варили траву
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
Листя.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів
вживали в їжу?
Не вживали.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи ви&
міняти?
Грошей не було.
З7. Чи був голод у містах?
Не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
В селі великої смертності не було. Я бачила
селян зі свого села з опухлими ногами, як ва&
лянки і блискучі обличчя, наче налиті водою.

39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
На кладовищі.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
Нічого не платили.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоро&
нення людей померлих від голоду?
Кладовище.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
Поминають.
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Згадують.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якого пат&
ріархату вона відноситься?
Не має.
46. Чи встановлені в селі хрести, пам’ятни&
ки померлим від голоду?
Не має.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
Розповідала.
48. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
Не знаю.
49. Дозвольте зробити з Вас фото (фото не
приклеювати).
50. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача,
рік народження.
Пляшечник Ганна Семенівна. 16.02.1916 р.н.
51. Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Не знаю.
Пошукова група:
Антонова Л.В.
Ладик М.І.
Чепенко В.І.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЧЕРНИЦЬКА Феня Євменівна,
1923 року народження, сел. Луганське Артемівського району
Місце запису (населений пукт, район область)
повністю. Бажано вказати стару і нову назву.
– селище Луганське, Артемівського району,
Донецької області
Дата запису: число, місяць, рік,коли записа&
на інформація
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– Інформація записа 11.03.2008 року
Ким записано: ПІБ, координати
–Записано: Овчаренко Тетяна Іванівна, вул.
Леніна, 72.
Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&33 роках?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Пам ’ятаю
Які на Вашу думку могли бути причини голоду:
неврожай,засуха,податки, чи забирала урожай
влада?
–
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, го&
роді, то хто це робив?
– Не пам’ятаю.
Чи були винагороди від влади за донесення на
сусіда про приховання зерна
Цього я не знаю.
Як це відбувалося? Чи ті,що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Не пам’ятаю.
Чи застосовували до людей покарання, побит&
тя,висилання, арешти?
– Не били.
Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
людей?
– Зброї у них не було.
Як люди боронилися?
– Ніяк.
Чи можна було приховати якусь частину зерна,&
продуктів, овочів?
– Не можна було, бо було нічого.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
– Не пам’ятаю.
Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Не пам’ятаю. Це були уповноважені
Де можна було заховати продукти харчування?
– Сховати було ніде,бо кожен знав що є у сусі&
да.
Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Не давали, бо нічого було.
Забирали лише продукти харчування чи й інші
речі:одяг, рушники, худобу тощо? Унас нічого було
забирати.
Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули Ви
про нього?
– Ні, не чула.
Чи дозволяли збирати колоски?
– Колоски не дозволяли збирати.
Хто охороняв поля? Колгоспні комори?
– Об’єзчик.
Чи люди хотіли йти до колгоспу?
– Хто як.
Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– В колгосп заставляли йти примусово.
Де переховували худобу.
– У нас худобу не забирали, не було де ховать,
бо її у нас не було.
В який час ходили забирати у людей зерно,
продукти?
– Не пам’ятаю.
Скільки разів приходили до хати?

– До них не приходили, бо нізачим, ми цього не
рахували.
Коли почали люди помирати з голоду?
– Точно не пам’ятаю.
Що було з малими сиротами, чи ними опікува&
лася держава?
– Не знаю.
Хто не голодував у селі і чому?
– Не голодували ті, хто працював у колгоспі та
на виробництві в місті.
На хуторах люди краще жили, ніж у селі.
Хто зумів вижити?
– Ті, у кого була корова.
Чи допомагали люди одне одному у виживанні
від голоду, чи ділилися продуктами?
– У нас нічим було ділитися із нами ніхто не
ділився.
Які засоби вживали до виживання?
– Кожен виживав як міг.
Чи мали якусь допомогу від родичів, які менше
голодували?
– Їм ніхто не допомогав.
Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Лободу, молоде листя буряків, кінський ща&
вель, очерет, буряк, ягоди.
Яких диких тварин, прахів, плазунів вживали в
їжу?
– За те, щоб їли диких тварин, не пам’ятаю.
Чи можна було щось купити у місті, чи виміняти?
– Так.
Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Не знаю.
Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
– З 18 членів сім’ї вижило лише 8, остальні по&
мерли з голоду
Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Так, в селі був такий випадок.
Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Хоронили в городах, садках біля будинків
Чи платили тим, хто займався похованням по&
мерлих?
– Похованням займалася рідня.
Чи відомо у Вашому селі місця захоронення
людей померлих від голоду?
– Не пам’ятаю.
Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки». Зе&
лені свята?
– У кожній сім’ї поминають померлих родичів.
Чи згадують і поминають померлих від голоду
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Поминають,якщо це помне рідня і замовляє
службу.
Чи знає сучасна молодь про голод 1932&1933 рр.,
зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?
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– Так розповідала дочці і внукам.
Кого Ви вважаєте винним у загибелі багать&
ох людей?
– Неврожай.
Прізвище, імя, по&батькові оповідача, рік
народження.

Черницька Феня Євменівна – 23.09.1917 в
той час жила за адресою:
Харьківська область, с. Кисилі.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ШУЛЬЖЕНКО Парасковія Степанівна,
1923 року народження, сел. Луганське Артемівського району
Місце запису (населений пункт, район об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару і нову
назву.
– селище Луганське, Артемівського району,
Донецької області.
Раніше селище називалося П’ятнадцята
рота, потім село Луганське і, нарешті, селище
Луганське.
Дата запису: число, місяць, рік,коли запи&
сана інформація
– Інформація записана 4 березня 2008 року.
Прізвище, імя, по&батькові оповідача, рік на&
родження.
Шульженко
Парасковія
Степанівна
10.04.1923 року народження, яка мешкає по
вул. Октябрьській, 54.
Запитання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&33 роках?
Відповідь: Пам’ятаю.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Урожай забирала влада.
Запитання: Якщо відбирали у людей виро&
щене в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Уповноважені з району.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Цього я не знаю.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що
відбирали мали якісь документи на забирання
продуктів?
Відповідь: Вони не мали документів.
Запитання: Чи застосовували до людей по&
карання, побиття,висилання, арешти?
Відповідь: Не били.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: Зброї у них не було.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Ніяк.
Запитання: Чи можна було приховати якусь
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частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Не можна було.
Запитання: Хто і як шукав заховані продук&
ти? Як їх звали?
Відповідь: Ходили групами по 3 по 4 чолов&
іка, заходили в кожний двір з шомполами,
скрізь штрикали і знаходили зерно. Їх звали
уповноважені.
Запитання: Скільки їх приходило до хати?
Хто це був?
Відповідь: Їх приходило по 3&4 чоловіки.
Це були уповноважені
Запитання: Де можна було заховати продук&
ти харчування?
Відповідь: Ховали на горищі і в сіні.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов
до колгоспу?
Відповідь:Давали.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу
тощо?
Відповідь:У нас забирали лише їжу.
Запитання: Що таке закон про “п’ять ко&
лосків”? Чи чули ви про нього?
Відповідь: Не знаю. Може і чула, але під
іншою назвою. Мабуть, це те, що людей заби&
рали, якщо хтось збирав колоски.
Запитання: Чи дозволяли збирати колоски?
Відповідь: Колоски не дозволяли збирати.
Запитання: Хто охороняв поля? Колгоспні
комори, не знаю, що там було охороняти.
Відповідь: Об’їжчик.
Запитання: Чи люди хотіли йти до колгоспу?
Відповідь: В колгосп заставляли йти при&
мусово.
Хто не хотів йти до колгоспів, їм обрізати
городи.
Запитання: Де переховували худобу?
Відповідь: У нас худобу не забирали.
Запитання: В який час ходили забирати у
людей зерно, продукти?
Відповідь: По різному.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: До нас 2 чи 3 рази.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Точно не пам’ятаю, десь зимою, вес&
ною.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: На хуторах люди краще жили, ніж у
селі.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Ті, у кого хтось працював на заліз&
ниці, у Дебальцеві, на шахтах у Єнакієві, чи ще
десь. Там давали пайки: і на працюючих, і на дітей.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному
у виживанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Не знаю. У нас батько у Дебальце&
во працював на залізниці,а нас було 7: батько,
мати, бабуся и 4 дітей. Мамин брат молодший,
нежонатий, жив з прабабусею. Ми нічим їм не
могли, допомогти, вони обидва померли.
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: У нас корова була, лободу їли, мо&
лоде листя буряків, обсівки їли що після голубів
залишилися, з овечих шкур варили холодець. Досі
не можу холодець їсти.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від родичів,
які менше голодували?
Відповідь: Чим могли допомогти? Один раз
тітка з хутору Марків Яр дала 25 рублів штраф зап&
латити.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин, ягід,
коріння?
Відповідь: Лободу, молоде листя буряків,
кінський щавель.
Запитання: Яких диких тварин, прахів, плазунів
вживали в їжу?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи можна було щось купити у місті,
чи виміняти?
Відповідь: Так.

Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Скільки людей померло? Чи є такі
відомості?
Відповідь: Не маю таких відомостей, але знаю,
що по вулиці Чапаєва (ми раніше там мешкали)
померли: Чичай –всі (5 дітей), Шкурко – всі; Булах
– всі; Кукурян – всі (батька не було, мати хворіла,
бабуся стара). Мій дядько та бабуся померли.
Запитання: Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Відповідь: Ні.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: Їздили якісь дядьки на підводі, у ко&
жен двір стукали, питали, чи є покійники. Якщо
були, то клали на підводу і ховали їх на Лугансько&
му кладовищі.
Запитання: Чи платили тим, хто займався по&
хованням померлих?
Відповідь: Чи платили їм не знаю.
Запитання: Чи відомо у Вашому селі місця за&
хоронення людей померлих від голоду?
Відповідь: Їх ховали на Луганському кладовищі.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До яко&
го патріарху вона відноситься?
Відповідь: Покровський православний храм.
Запитання: Чи знає сучасна молодь про голод
1932&1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Я розповідаю.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Чи Ви знаєте, що таке Торгсін?
Відповідь: Купували золоті монети.
Ким записано:
Комісаренко Оленою Іванівною
Овчаренко Тетяна Іванівна
Василевською Ніною Петрівною
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ХОНАХБЄЄВ Микола Васильович,
1927 року народження, Старобешеве
…Мне в 32&м всего 6 лет было, но все вреза&
лось в память. Голодали мы крепко. Совсем есть
было нечего. И так страшно было, мы постоянно
чего&то боялись…
…У нас земля была возле Горняка. Урожай
большой собрали. Люди не хотели свое сдавать –

скотину, хлеб прятали. Приходили к нам хлеб ис&
кать, тыкали железными штырями в огороде, са&
рае, но ничего не нашли – отец все сдал, как было
велено…
…Голод начался еще в 32&м, осенью, как все
отобрали. Кто успел припрятать, тот жил. И никто
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ни с кем не делился – боялись, что выдадут и
отберут последнее. А весной уже люди начали
пухнуть и умирать. Много умирало, очень мно&
го… отец умер еще в зиму, а мать ходила в го&
род менять свои браслеты и серьги на хлеб,
крупу и приносила нам. Однажды зимой вьюга
была, и она не вернулась…А мы (дети) плака&
ли, были очень голодные. Тогда братья залезли
на чердак, взяли шкуру теленка, обпатрали ее
и сварили…
…А дядя наш Илюша Полах, уже сам пухлый,
сварил суслика, сам воду попил, а нам отдал
мясо, говоря: «Мне все равно конец, а вы мо&
лодые, вы живите, да много сразу не ешьте, а
то желудки загоните»…
…Весной поздней щавель собирали, в поле
просо в мышиных норах забирали – горькое, как

хина…
…Помню закон такой был «О пяти колосках»,
когда за собранные колоски на скошенном
поле 7 лет давали. Он действовал и после вой&
ны. Я тогда на лошадях прокурора возил. По&
мню, как однажды судили шахтера. Он с женой
и дочкой колоски на поле собирали. Каждому
по 7 лет дали. Он так просил, говорил: «Мои
следы еще от Сталинграда до Берлина не ос&
тыли, отпустите семью, судите только меня».
Нет, всех засудили.
…Кого винить? Политика была такая, чтобы
уничтожить старых людей, а молодых голодом
сломать.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ХОНАХБЄЄВА Любов Іорданівна,
1923 року народження, Старобешеве
…Ходили по полям, по мусорникам, под&
бирали и ели. Из растений ели лободу, щи&
рицу, крапиву. Вместо мяса – сусликов…Бри&
гадиры забирали все. А мы с перепугу все

отдавали… Влада не голодовала, в их руках
все было.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БОНДАР Валентина Констянтинівна,
1921 року народження, Старобешеве
…Когда приходили, забирали все, что най&
дут… Люди умирали с голоду в течение несколь&
ких месяцев…Очень много умерло, пухли все от
голода…Кушали лушпайки из картошки, варили
щирицу, капусту гнилую. Ели с акации цветки,
одуванчики, траву, дикий щавель, молочай, сус&

ликов и лошадиное мясо, когда лошадь сдох&
нет… Выживали богачи…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

КУРОЧКИН Микола Кирилович,
1925 року народження, с. Кам’янка,
раніше проживав в с. Обільне
…Мне было 8 лет. Взрослые много не дого&
варивали… Была страшная засуха, потом не&
урожай… Приходили по 3&4 человека, доку&
менты никто не показывал, обыскивали, и все,
что находили, забирали, увозили… Ели траву,
иногда варили борщ из лебеды, ловили сусли&

360

ков, собирали ягоды. Шкурки сусликов меня&
ли на еду… Знаю, что померло много у нас в
селе…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ПРИНЗЮК Олександр Микитович,
1918 року народження, с. Комунарівка,
раніше проживав в с. Лещинівка Черкаської області
…Вымирали целые села, точно количества не
знаю. Было все, даже полуживых людей закапы&
вали…Хоронить было некому, военные выкапыва&

ли одну яму, одного на другого ложили по 10 че&
ловек…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ШВАЛІК Сара Володимирівна,
1926 року народження, Донецька область,
нині проживає у м. Комсомольське,
…Папа рассказывал, что женщина поехала на
заработки, а детей у родичей оставила. А потом

назад за ними приехала, а детей уже не было…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

БІЯТОВА Ганна Петрівна,
1928 року народження, смт. Новий Світ,
раніше проживала на хуторі
під м. Чугуєвом Харківської області
…Те годы стали большой трагедией для всей
нашей семьи…В 32&м от голода опухли и умерли де&
душка с бабушкой. Родители каждую кроху отдава&
ли нам, детям. Но, когда от голода слег отец, мама
приняла тяжелое для всех решение – продала двух&
месячного братика Володю богатому мельнику за
мешок муки… Мука быстро кончилась, пришлось
съесть собственную собаку…Мама уговаривала нас
с сестрой ехать в детдом – «там вас будут кормить»…
Однажды мы сели с ней в поезд, уснули, а когда про&
снулись, обнаружили, что в вагоне одни дети. На
неизвестной станции нас построили в колонны по
росту и всех (больше тысячи) отправили в детдо&
ма…Сестра была выше ростом, поэтому в тот день
нас разлучили навсегда…Фамилию свою я не по&
мнила, поэтому меня записали «Непомнящая». Так
я пробыла Непомнящей до замужества. После дет&

дома закончила училище на сварщика и приехала
на строительство Старобешевской ТЭС…
…Точно помню, что 32&й был неурожайным, но и
то, что собрали, вывозилось на продажу…Забирали
все. Если еду не находили, могли забрать все ценное,
не гнушались ничем. Раздевали даже малышей и ста&
риков…Были случаи людоедства. Соседка сошла с ума
и позвала знакомых на суп, в котором плавали части
тела трехлетнего сына, кормила этим дочку…
…Внукам с детства рассказывала ту правду о
голодоморе и войне, которую знаю, и пережила
сама. В учебниках истории много субъективного,
а молодежи трудно найти правильные ответы на
жизненные вопросы…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ДІМІДЖИЄВА Варвара Христофорівна,
1925 року народження, смт. Старобешеве
…Помню это время, помню, как не помнить…
пережили голод. Забрали все зерно, кушать было
нечего. Сварит мама баланду какую&то, а в семье
отец, мать, бабушка и нас трое дочерей…
…Ходила с мамой колоски собирать. Маму за&
держали за это и посадили в тюрьму. Нас осталось
трое – 12 лет, 8 лет и 3 года. Не помню, когда начали

умирать с голоду, но видела, идя со школы, как их
на кладбище хоронили, бросали в простынях или
просто в яму – рядом со школой было кладбище…

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ШЕВЦОВА Поліна Захарівна,
1920 року народження, смт. Старобешеве,
раніше – с. Дорофіївка Харківської області
…Добре пам’ятаю ці часи, бо мені було вже
12 років. Пам’ятаю, як представники влади ви&
возили зерно до райцентру, все чисто виміта&
ли. Приховати було не можна, бо рили землю,
як кроти. Все перевертали. Спочатку запитува&
ли, чи є зайве зерно? А потім приступали до
обшуку…

…Більшість людей вмирало в 1933 році… Їли
ховрашків, кішок, собак. Таке страхіття не можу
згадувати…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЮР’ЄВ Петро Пантелійович,
1928 року народження, смт. Старобешеве
…О голодоморе 1932&33 гг. помню. Наша се&
мья состояла из 10 человек. Особенно тяжело
было зимой 32&33 и весной, когда мелкий скот и
птицу вырезали еще осенью… В пищу шло все,
что можно было есть, отходов никаких не было.
Люди умирали от голода. Были у меня сосе&

ди Ильины – 10 человек семья – из 10 живых
осталось 5. Дети попали в детские дома, при&
юты, выжили три сына…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

АНГЕЛІН Леонтій Климович,
1916 року народження, смт. Старобешеве,
колишній голова колгоспу ім. Ворошилова
…Голодовка началась у нас гораздо раньше,
еще в 1931 году, когда началось массовое раску&
лачивание во время коллективизации. Земли у
нас было много, и земли были богатые, раскула&
ченных было много. В начале 30&х у нас забрали
все зерно… Я помню, как мой отец собрал все
наши ценные вещи, в том числе и домотканые
ковры, дорожки и пошел в промышленные посел&
ки, где люди были побогаче менять эти вещи на
еду. На следующий день в селе Карачурино на&
шли его мертвым, застреленным и ограбленным.

Были и такие случаи, когда мы, юноши, старались
с колхозных полей в карманах приносить зерно
домой, которое потом перемалывали ручными
мельницами на муку. Однажды я с друзьями на&
брали свои сумки зерном, но перед уходом нас
заметил бригадир колхоза. Отобрав у нас най&
денное, он сказал, чтобы мы никому не расска&
зывали о случившемся, и пообещал нам вернуть
наши сумки с содержимым дома…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СТАВРИНОВА Олександра Миронівна,
1912 року народження, смт. Старобешеве
… Голод начался весной 1933&го. Трудно жи&
лось всем, но особенно ощущали на себе го&
лод единоличники. Мужчины шли на работу в
шахты, детей отдавали в приюты…
…В 33&м году мать моего будущего мужа вы&
меняла свой дом на мешок муки, а сама уехала
в город…Работала я в колхозе на поле на сеял&
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ке…Сеяли под присмотром уполномоченного
из г. Донецка. Он видно тоже был голодным, по&
тому что жарил зерна пшеницы и ел их как се&
мечки…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
АНАСТАСОВА Ніна Андріївна,
1923 року народження, смт. Старобешеве
…Семья у нас была большая. Мать была моди&
сткой, отец работал в колхозе. Все шли тогда в
колхоз, чтобы прокормить семью и не умереть от
голода. забрали только еду и одежду. Спрятать
было трудно…Ели сусликов, конину, воробьев…&

Люди умирали от голода, в ямы бросали кучами,
кидали иногда в воду…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КАМЕНЕВА Аліса Саввична,
1926 року народження, Комсомольское,
в 1933 р. проживала в м. Макіївка Донецкої області
…Да, были люди голодные, но в основном те,
кто не работал. Детям давали талоны, по которым
они обедали в столовых…Я помню, как мой папа
покупал нам детские книги. Запомнился один из
стихов, рядом с которым рисунок: стоит трамвай,
выходит мужчина с бородкой и портфелем, подо&
шел к маленькому мальчику и говорит ему:
Ну, ходи, малий, зі мною.
Глянув хлопчик, перед ним

Добрий дядько з бородою
І з портфелем шкіряним.
День шумить, летять години,
Та не буде більше сліз –
На трамваї в дитбудинок
Дядько хлопчика повіз.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПОПОВА Сіма Миколаївна,
1926 року народження, м. Комсомольське
Хочу поделиться своими воспоминаниями. Ведь
я тоже помню голод 1933&го. Да и мама рассказы&
вала, что у нашей тети Надежды забрали двух сы&
новей. Очень хорошие были сыновья, не за что заб&
рали и репрессировали.
Наша семья жила тогда в с. Старобешево, пухли
с голоду. Чтобы выжить, пешком ушли в город на
шахту Рутченково. Там тем, кто работал, давали по
куску хлеба. Мы выжили – папа, мама и я, а вот две
младшенькие сестрички – Нина и Настя – нет. Они

все время плакали. Их хозяйка наша, где мы снима&
ли жилье в Донецке, вынесла к дороге, дала в руки
травы, которую они ели, а через час их там уже не
было. Помню, я даже не плакала, молчала, забив&
шись в угол. Где они, что с ними стало, до сих пор не
знаем. И всю жизнь от этого страдаю и мучусь…

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ХМЕЛЬ Надія Захарівна,
1928 року народження, м. Комсомольське
…Вспоминаю, что отец, Бузынников Захар
Яковлевич, 1904 г. р., рассказывал, как в 1933 г. от
голода умерла мама, младшего брата и сестру заб&
рали в приют, а старших отдали в наймы и работа&
ли они там до совершеннолетия. Дети, которые
были в приюте, морились голодом. Младший бра&
тик Костя там и умер. Он зашел в комнату к взрос&
лым детям и стал просить кушать и пить, а его взя&

ли и вынесли в кладовую. Он там кричал и плакал, а
потом умер. Его вынесли на улицу и бросили на
кучу, где лежали все умершие. Старшие брат и се&
стра выжили, и, когда Захару Яковлевичу исполни&
лось 18 лет, он забрал их из приюта.
ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ГУСЄВА Анастасія Григорівна,
1922 року народження, с. Сонцеве Старобешівського району,
раніше проживала в Чернігівської області
…В моей семье было 13 детей. По исполне&
нию 7 лет пошла в наймы, в 10,5 лет осталась
сиротой, родители умерли от голода. Девочка
попала в детдом, работала помощником вос&
питателя. В селе не слышно было собак, т.к. ими

питались. Многие отлавливали птиц, сусли&
ков...
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ДІДУК Іван Семенович,
1926 року народження, с. Осикове Старобешівського району
…В 32&м году проживал в Юркивке Киевской
области…От голода в семье умер двоюродный
брат Александр, ему было 9 лет, крестный дядя
Петя. Друг рассказывал, что когда ничего не на&
шли в его доме, то взяли стаканчик, а в нем было
на дне чуть&чуть мака, так они рассыпали его на

пол. …Маленькая сестричка от страха закрича&
ла, а эти гады взяли и выбросили ее в окно, чтоб
не мешала искать. Ходили по 7&8 человек…
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ПАРХОМЕНКО Пилип Радіонович,
1925 року народження, с. Кам’янка Старобешівського району
…В 1933&му році пам’ятаю, біля нашої хати
знаходився цвинтар, ховали людей кожен день&
…Проживав я в хаті Крюка Федора, у якого від
голоду померла вся родина…його старшого

брата забрали в лікарню с. Тельманове, де він і
помер.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

КОЗІНА Любов Тимофіївна,
1923 року народження, с. Василівка Старобешівського району
Місце запису: с. Василівка Роздольненської
сільської ради Старобешівського району До&
нецької області
Дата запису: 06.02. 2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Козіна Любов Тимофіївна, 30 серп&
ня 1923 р.
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Пам’ятаю, мені було 9 років.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Причину голоду не знаю.
Запитання: Якщо відбирали у людей виро&
щене в полі, городі, то хто це робив?
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Відповідь: Це робила комісія.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що
відбирали, мали якісь документи на забирання
продуктів?
Відповідь: Документів на забирання про&
дуктів не мали.
Запитання: Чи застосовували до людей по&
карання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Такого не було.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: До нас приходила комісія без
зброї.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Ніхто не боронився.
Запитання: Чи можна було приховати якусь

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Ховали.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Комісія з 4&х чоловік.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Закопували в хаті, у садах.
Запитання: Забирали лише продукти харчуван&
ня чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Тільки їжу.
Запитання: Що таке закон про „п’ять колосків”?
Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Відповідь: Наглядацька комісія.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: У нас її не було.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
дей зерно, продукти?
Відповідь: І вранці, і вдень.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: 2 рази.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: У 1932 році 20 червня помер батько,
у 1933 році померла мати.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Так опікувалася. Після смерті матері
мене забрала комісія до дитячого будинку. Там
мене годували, одягали, ходила до школи.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Я вижила, тому що мене забрали до
дитячого будинку.
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: Ховали їжу.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від родичів,
які менше голодували?
Відповідь: Не мали родичів.

Запитання: Що споживали в їжу з рослин, ягід,
коріння?
Відповідь: Кропиву, кульбаби.
Запитання: Яких диких тварин, птахів, плазунів
вживали в їжу?
Відповідь: Ховрахів, голубів, горобців.
Запитання: Чи можна було щось купити у місті,
чи виміняти?
Відповідь: Можна, але у нас нічого було міняти.
Запитання: Скільки людей померло у селі? Чи є
такі відомості?
Відповідь: Багато.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у Ва&
шому селі?
Відповідь: Ні.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: Ховали на цвинтарі, в одну могилу кла&
ли декілька людей. Ховали родичі.
Запитання: Чи платили тим, хто займався по&
хованням померлих?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: Відомі.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи, Гроб&
ки, Зелені свята?
Відповідь: Поминають.
Запитання: Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Відповідь: Поминають.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До яко&
го патріархату вона відноситься?
Відповідь: Не має.
Запитання: Чи встановлені в селі хрести, пам’&
ятники померлим від голоду?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Розповідаю, що пам’ятаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЕБЕДИНСЬКА Євдокія Іванівна,
1926 року народження, с. Василівка Старобешівського району
Місце запису: с. Василівка Старобешівського
району Донецької області
Дата запису: 05.03.2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Лебединська Євдокія Іванівна, 1926 р.

Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Помню, но плохо. Помню, что сосед&
ский мальчик опух, был такой круглый живот, что
вот&вот лопнет, руки и ноги у него тоже были очень

365

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
пухлые.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Причины, которые способствова&
ли тому страшному голоду, мне тогда были по&
нятны. Но сказать, что был неурожай, не могу –
качаны кукурузы были большими.
Запитання: Якщо відбирали у людей виро&
щене в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Выращенное в огородах забира&
ли, но не помню, кто именно это делал.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що
відбирали, мали якісь документи на забирання
продуктів?
Відповідь: В моем сознании это не отложи&
лось.
Запитання: Чи застосовували до людей по&
карання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Наверное, наказывали. Мама все&
гда нас предупреждала о том, чтобы нигде ни&
чего не брали и не просили ни у кого.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Люди были напуганы, никто не со&
противлялся.
Запитання: Чи можна було приховати якусь
частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Да прятали. Качаны кукурузы под
стриху соломенной крыши.
Запитання: Хто і як шукав заховані продук&
ти? Як їх звали?
Відповідь: Мы боялись всех, кто приходил к
нам во двор. Мама велела нам прятаться под
кроватью.
Запитання: Де можна було заховати продук&
ти харчування?
Відповідь: В моей памяти отпечаталось лишь
то, что початки кукурузы мама заталкивала под
соломенную крышу.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу
тощо?
Відповідь: Мы были очень бедными. Я не по&
мню, что у нас можно было забрать.
Запитання: Що таке закон про „п’ять ко&
лосків”? Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Не помню, как он назывался. Но
все знали, что если в поле подберешь или со&
рвешь хоть один колосок – арестуют и посадят
в тюрьму, или сошлют в ссылку.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини?
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Відповідь: Нет, не разрешали.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні ко&
мори?
Відповідь: Не знаю, кто охранял колхозное
богатство, но и мысли не было даже подойти к
колхозным кладовым.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Не помню. Но мама работала в
колхозе.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: У нас не было тогда никакой ско&
тины. Прятать было нечего.
Запитання: Коли почали люди помирати з
голоду?
Відповідь: Я не помню, от чего тогда умирали
люди. Но кушать нам хотелось всегда. Помню
мама перетирала на день один качан кукурузы,
толкла его и варила похлебку – весной и летом
добавляла в неё всякие травы. Траву мы ели и
сырую.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Не знаю, для нас, маленьких де&
тей, забота государства о детях – это было что&
то невозможное и нереальное.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Голодали, казалось, все. Во вся&
ком случае, соседи наши были точно в таком
же положении, что и мы.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Мы выжили, потому что, маме по&
могал ее брат, он работал в городе на произ&
водстве.
Запитання: Чи допомагали люди одне одно&
му у виживанні від голоду, чи ділилися продук&
тами?
Відповідь: Соседи делиться продуктами не
могли, потому что нечем было делиться.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Только мамин брат давал нам ка&
кую&то кашу.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Нас спасла трава, мы жили воз&
ле бугра, спускались к речке, по берегу росла
щерица, лобода, щавель – все это собирали
и ели.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Всякую траву, землянику, шипов&
ник. Из веток липы и малины заваривали чай.
Из листьев тоже, если они были.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Запитання: Яких диких тварин, птахів, плазунів
вживали в їжу?
Відповідь: Сусликов, но их в то время почему&
то было мало.
Запитання: Скільки людей померло у селі? Чи
є такі відомості?
Відповідь: Много умирало людей.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Чтоб люди ели друг друга в нашем
селе, я такого не слышала.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: Не помню, но, кажется на кладбище.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи, Гроб&
ки, Зелені свята?
Відповідь: Поминают всех умерших.

Запитання: Чи згадують і поминають померлих
від голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
Відповідь: В последнее время заказывали в
церкви, ставили свечи.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До яко&
го патріархату вона відноситься?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Рассказываю и детям и внукам.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
Відповідь: Власть Сталина.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПРОКОПЕНКО Марія Прокопівна,
1926 року народження, с. Кашпорівка Старобешівського району
Місце запису: с. Кашпорівка Осиківської
сільської ради Старобешівського району Донець&
кої області
Дата запису: 18.02.2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Прокопенко Марія Прокопівна, 1926 р.
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Так, пам’ятаю. Тоді мені було 7 років.
Ми з сім’єю переїхали в 1930 році в с. Осикове.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути при&
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи заби&
рала урожай влада?
Відповідь: Я не знаю, але говорили батьки, що
весь врожай забирала влада.
Запитання: Якщо відбирали у людей вироще&
не в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Представники місцевої влади.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Не пам’ятаю.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що відби&
рали, мали якісь документи на забирання про&
дуктів?
Відповідь: Обов’язково мали при собі якусь
бумагу на збирання продуктів.
Запитання: Чи застосовували до людей пока&
рання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Застосовували покарання, іноді за&

бирали у тюрму.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відби&
рати хліб у людей?
Відповідь: Мали, але не всі. Дехто був без зброї.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Втікали, закриваючи хати, не ночу&
вали вдома.
Запитання: Чи можна було приховати якусь ча&
стину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Як не ховай, обов’язково знайдуть,
ще й закриють у «холодну» (підвал біля сільської
ради).
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти?
Як їх звали?
Відповідь: Представники влади перекопували
земляні долівки подвір’я, інколи використовували
залізні щупи (залізні прути).
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Приходили групами по 3&4 чоловіки.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Ніде, бо обов’язково знайдуть.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Давали, тому багато хто йшов до
колгоспу.
Запитання: Забирали лише продукти харчуван&
ня чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Якщо не було продуктів харчування,
забирали інші речі – худобу, одяг.
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Запитання: Що таке закон про „п’ять ко&
лосків”? Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Тоді не чула, але знала, що за зби&
рання колосків, за жменю зерна забирали в
тюрму.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні ко&
мори?
Відповідь: Спеціальні люди, об’їзчики.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти
в колгоспи?
Відповідь: У нас, так.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Хто не хотів добровільно, то за&
бирали все – худобу, птицю. І людина змушена
була іти в колгосп.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Худобу нікуди було ховати, її вир&
ізали, а м’ясо закопували в ямах.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
дей зерно, продукти?
Відповідь: Вночі, вранці, рідше вдень.
Запитання: Скільки разів приходили до
хати?
Відповідь: Скільки їм було потрібно.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Зима – весна 1932&33 років.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Сиріт забирали до дитбудинків.
Там вони виживали. Інколи сиріт забирали ро&
дичі.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: В селі не голодували тільки ті, у
кого щось було – керівники села, ті, кому допо&
магали міські родичі.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: В нашій сім’ї вижили всі, бо ми
вступили до колгоспу.
Запитання: Чи допомагали люди одне одно&
му у виживанні від голоду, чи ділилися продук&
тами?
Відповідь: Не всі, але ділилися. Допомагали
особливо родичі.
Запитання: Які засоби вживали до виживан&
ня?
Відповідь: Збирали рослини, ловили тварин,
втікали в міста. Мені розповідав мій чоловік Ду&
рицький М.: «Два брати померли, батько теж.
Живими залишилися два брати і сестра. Ходи&
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ли в бурти на ферму вибирати мерзлу картоп&
лю, буряк, щоб ніхто не побачив. Цим і вижили.
Зерно, яке ще залишилося, мололи на ручних
мельничках, мішали з травою, готували коржи&
ки».
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Так.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Кропиву, дикий щавель, ягоди,
коріння.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Кору дуба, квіти акації, калачики,
кульбаби і їх коріння.
Запитання: Яких диких тварин, птахів, пла&
зунів вживали в їжу?
Відповідь: Ховрашків, їжаків.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Можна, якщо було в кого що міня&
ти.
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Ні.
Запитання: Скільки людей померло у селі?
Чи є такі відомості?
Відповідь: Знаю, що мерли, але не знаю,
скільки.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Ні.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: На кладовищі.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: На кладовищі.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Поминають на Проводи, гробки.
Запитання: Чи згадують і поминають помер&
лих від голоду в церкві? Тепер і за часів ра&
дянської влади?
Відповідь: Зараз згадують, але за часів ра&
дянської влади – ні..
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До
якого патріархату вона відноситься?
Відповідь: Не має.
Запитання: Чи встановлені в селі хрести, па&
м’ятники померлим від голоду?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Знає з газет, передач по радіо, те&
лебаченню, розповідала онукам.

Запитання: Кого Ви вважаєте винним у заги&
белі багатьох людей?
Відповідь: Мабуть керівництво країни.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

МАКСИМЕНКО Віра Григорівна,
1919 року народження, м. Комсомольське
Місце запису: м. Комсомольське Старобеші&
вського району Донецької області
Дата запису: 22.11.2007 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Максименко Віра Григорівна, 1919
року народження
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Помню голод у 1932. Померли від
голоду 3 тітки і дядько.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути при&
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи заби&
рала урожай влада?
Відповідь: Хто його знає. Була осінь – були про&
дукти, а весною нічого і ні у кого не було.
Запитання: Якщо відбирали у людей вироще&
не в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Не помню. Був голова колгоспу.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Не було.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що відби&
рали, мали якісь документи на забирання про&
дуктів?
Відповідь: Хто отбирав, я не знаю.
Запитання: Чи застосовували до людей пока&
рання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Не було такого. Бідні діти було кри&
чали, що їсти хочуть.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відби&
рати хліб у людей?
Відповідь: Ні.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Як тобі сказати. Я була мала тоді. Як
там мама, батько оборонялись, я не знаю.
Запитання: Чи можна було приховати якусь ча&
стину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Було. Робили ямки і ховали туди,
щоб не знайшли.
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти?
Як їх звали?

Відповідь: Не знаю, як їх звали. Вони були ком&
сомольці, партійні.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Ходили по 3&4 чоловіки.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Ніде. В підвал не заховаєш, забор
був з соломи, там робили яму і ховали зерно. Потім
знайшли і забрали.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Ну, звичайно, давали.
Запитання: Забирали лише продукти харчуван&
ня чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Животних не брали. Тілько продук&
ти. А хто тримав худобу, то кормити було нічим.
Запитання: Що таке закон про „п’ять колосків”?
Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Я такого не знаю.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Коли хто ходив збирати колоски, то
їх судили, 3 годи давали. Об’їжчик їздив, то одно&
го хлись по спині, то другого.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комо&
ри?
Відповідь: Хто тоді охороняв. Мужчини, звичай&
но,, не жінки ж.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти в
колгоспи?
Відповідь: Ну а, що було робити, куди діваться.
Тільки в колгосп.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Не знаю. Коли закінчився голод, хто
міг, йшли у Амвросіївку на завод.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Ми не ховали, кормить нічим було.
Самі різали та їли. Коровка була у нас хороша.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
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дей зерно, продукти?
Відповідь: Весною, зімой.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: Я цього не знаю. Мене це не ка&
салось.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Ну, у 33&й рік перед весною. Хто
умирав, а хто оставався живим.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Я уже це позабувала, оно, скільки
літ.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Були й такі.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Позабувала їх. Я тоді була дівчин&
кою.
Запитання: Чи допомагали люди одне одно&
му у виживанні від голоду, чи ділилися продук&
тами?
Відповідь: Та ти що. Хто там помогав. Якщо
була рідня з продуктами, то допомагали.
Запитання: Які засоби вживали до виживан&
ня?
Відповідь: Ті люди, які ходили у Амвросіївку,
покупали на гроші продукти.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Ну, конечно, помогали, хто був з
продуктами. Жена предсєдатєля жила по со&
седству, помогала. То карточку принесе, то
борщ остався – дітям принесе.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Озвар. Зараз кажуть компот.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Не тільки фрукти. Трави, свіріпу,
молочай, все це ми їли здорово.

Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Ну, а чого ж, якщо були гроші, в
місті можна. Только за що?
Запитання: Скільки людей померло у селі?
Чи є такі відомості?
Відповідь: Хіба можна зараз пригадати?
Тітка Галя, тітка Улита, дід Василь з голоду умер.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Ні, такого не було. Хуторок був не
великий, маленький.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від
голоду?
Відповідь: Сусіди збиралися і хоронили. Які
там похорони.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Ні, а хто буде платить.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: Нєі
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Якщо хто вмер, наприклад, з
нашої сім’ї, збиралися, поховали і все, без вся&
ких зборів. Потім, коли вже легше було, поми&
нали.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села
про голод 1932&1933 pp., зокрема чи розпо&
відали Ви про це своїм дітям, онукам, сусі&
дам?
Відповідь: Звичайно, розповідала.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у за&
гибелі багатьох людей?
Відповідь: Не знаю.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БРИКУН Олександр Семенович,
1921 року народження, м. Комсомольське
Місце запису: м. Комсомольське Старобе&
шівського району Донецької області
Дата запису: 22.09.2007 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Брикун Олександр Семенович,1921
року народження
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод
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у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Голодовка почалась у 1932&33 р.
Голодом морили що називається. Нас було п’я&
теро у сім’ї і мати – одна.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Сам не знаю. А мерли, як мухи.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Запитання: Якщо відбирали у людей вироще&
не в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Правительство. Сталін, що хотів, то
і робив.У нас не було нічого. У селян зерна не було.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Я не знаю, дєтка, мені 10 років було.
Запитання: Чи застосовували до людей пока&
рання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Висилали куда, Бог його знає. Во&
ровали у крестьян.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відби&
рати хліб у людей?
Відповідь: Була зброя.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Як можно боронятися? Сльози лили!
Дєті маленькі на руках помирали.
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти?
Як їх звали?
Відповідь: Комуністи. Чи я тепер вже їх пам'я&
таю.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Чотири чоловіка. Посилали банду, як
міліція – все відбирала.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Де ти заховаєш? Хата під соломою.
Прийдуть, требують.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Ну, а як же.
Запитання: Забирали лише продукти харчуван&
ня чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Худоби не було.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Боже спаси. За 2 колоска садили.
Піймали на полі – все. Хто це робив – всі роби&
ли.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комо&
ри?
Відповідь: Ніхто.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Я з 12 років пас коров. Мати убор&
щицею робила, 45 рублів отримувала. Хіба про&
кормиш п’ятеро дітей?
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Забрали все. Коли зерно давали.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: Постійно.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&

лоду?
Відповідь: Цього не помню. Помню 33 рік, що
люди помирали.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному
у виживанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Ні
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: По мусорникам ходили, траву їли.
Кто как мог.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Лобода та кропива, кислиці в лісу.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали лис&
тя, кору в їжу?
Відповідь: Листя з липи. 3 берези сок точили,
это лєтом, а зиму, хто как сумел прожить.
Запитання: Чи можна було щось купити у місті,
чи виміняти?
Відповідь: А хіба було шо?
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Ні.
Запитання: Скільки людей померло у селі? Чи є
такі відомості?
Відповідь: Все голод забрав. Померли у мене,
не дай Господи і брати два, померли і сестра рідна,
одна Катеринка зосталась.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Не помню, не знаю. Тоді і людей їли,
на базар продавали з других сьол. Банди в лісу все
забирали і людей, і лошадєй, і все, не дай Бог.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: Сусіди, які живі були. Ні гробов, нічо&
го не було. Яму в піску вирив і як собаку.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: На кладовищі було.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи, Гроб&
ки, Зелені свята?
Відповідь: Ну а как же.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Вони тільки по телевізору дивлять&
ся и думають – брехня. А це істина правда. Ну, що
я кому буду розповідати, а діти повиростали. Що
батько може сказать.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
Відповідь: Владу при Сталіні!

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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САЄНКО Олексій Єлісейович,
1926 року народження, с. ПокровоКирєєве Старобешівського району
Місце запису: Покрово&Кирєєве Кумачівсь&
кої сільської ради Старобешівського району До&
нецької області
Дата запису: 27.09.2007 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Саєнко Олексій Єлісейович,1926
року народження.
Запитання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Переносили голод очень трудно,
ели траву, колоски.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Недород.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Не было случаев.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: Без оружия. Лишний хлеб отдава&
ли добровольно.
Запитання: Чи можна було приховати якусь
частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Можно.
Запитання: Де можна було заховати продук&
ти харчування?
Відповідь: В траншеях.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до
колгоспу?
Відповідь: Давали.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу
тощо?
Відповідь: Одежду не забирали, только про&
дукты.
Запитання: Що таке закон про „п’ять ко&
лосків”? Чи чули Ви про нього?
Відповідь: На поле нельзя собирать колос&
ки.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні ко&
мори?
Відповідь: Объезчики на лошадях.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти
в колгоспи?
Відповідь: Добровольно&обязательно.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
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Відповідь: Кто не хотел, заставляли плетка&
ми.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Не прятали, что было отдавали
добровольно
Запитання: В який час ходили забирати у
людей зерно, продукти?
Відповідь: Как приходилось.
Запитання: Скільки разів приходили до
хати?
Відповідь: Редко приходили. Нечего было
брать.
Запитання: Коли почали люди помирати з
голоду?
Відповідь: В 33&34 году, очень много, в ос&
новном дети.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Никто не заботился.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Председатель колхоза и админи&
страция колхоза.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Кто как смог. Выжить помогали
родственники.
Запитання: Чи допомагали люди одне од&
ному у виживанні від голоду, чи ділилися про&
дуктами?
Відповідь: Да. Обязательно. Жили дружно.
Запитання: Які засоби вживали до виживан&
ня?
Відповідь: За счет подсобного хозяйства и
огородов.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Конечно.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Лебеда, крапива, свекла, слад&
кий корень, молочай.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Свекла, кукуруза (качаны).
Запитання: Яких диких тварин, птахів, пла&
зунів вживали в їжу?
Відповідь: Воробей, суслик.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Обменять, потому, что денег что&
либо покупать не было.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Ні.
Запитання: Скільки людей померло у селі? Чи
є такі відомості?
Відповідь: Много, 20% за 1933&1934 год.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Не было.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: Без гроба, в яму на кладбище.
Запитання: Чи платили тим, хто займався по&
хованням померлих?
Відповідь: Не платили.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?

Відповідь: На кладбище.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи, Гроб&
ки, Зелені свята?
Відповідь: Да, обязательно.
Запитання: Чи згадують і поминають померлих
від голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
Відповідь: При Советской власти нет. Сейчас –
да.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Знают. Рассказывал в школе.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

СИДОРЕНКО Григорій Васильович,
1917 року народження,
с. ПокровоКирєєве Старобешівського району
Місце запису: Покрово&Кирєєве, Старобеш&
івський р&н, Донецька обл. (зараз с. Кумачеве)
Дата запису: 18.03.2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Сидоренко Григорій Васильович, 1917
року народження.
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Помню, был.
Запитання: Якщо відбирали у людей вироще&
не в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Представители сельсовета.
Запитання: Чи були винагороди від влади
за донесення на сусіда про приховання зер&
на?
Відповідь: Население наговаривало, но вознаг&
раждения от власти не было.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що відби&
рали, мали якісь документи на забирання про&
дуктів?
Відповідь: Когда забирали, документов ника&
ких не было.
Запитання: Чи застосовували до людей пока&
рання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Избиений и наказаний не было.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відби&
рати хліб у людей?
Відповідь: Оружия не было, был кнут.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Никак не защищались.
Запитання: Чи можна було приховати якусь ча&

стину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Люди прятали.
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти?
Як їх звали?
Відповідь: Было 2 человека от сельского сове&
та или от милиции.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Вдвоем.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Может быть ямы копали или на чер&
даке прятали.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Да.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу
тощо?
Відповідь: Нет. Только продукты питания.
Запитання: Що таке закон про „п’ять колосків”?
Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Сначала запрещали, а потом разре&
шили.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні ко&
мори?
Відповідь: Никто не охранял.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти в
колгоспи?
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Відповідь: Кто как, большинство вступало
добровольно.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Не заставляли, просто агитиро&
вали.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: У тех, кто вступил в колхоз скота
не забирали, а те, кто вступили, отдавали доб&
ровольно.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
дей зерно, продукти?
Відповідь: Весной.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: К нам приходили один раз, к дру&
гим не знаю.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Весной.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Приютов не было нигде, о детях
заботились родственники.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Всем трудно было.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: В нашій сім’ї вижили всі, бо ми
вступили до колгоспу.
Запитання: Чи допомагали люди одне одно&
му у виживанні від голоду, чи ділилися продук&
тами?
Відповідь: Кто имел больше, те наверное де&
лились с родственниками.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Делились.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Лебеду, сурепку добавляли в
хлеб.
Запитання: Яких диких тварин, птахів, пла&
зунів вживали в їжу?

Відповідь: Ели сусликов.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: В магазине можно было ку&
пить только одежду, продуктов питания не
было.
Запитання: Скільки людей померло у селі?
Чи є такі відомості?
Відповідь: Не знаю. В нашем селе умерло 2
человека.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Нет, такого не было.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: На кладбище, колхозников зас&
тавляли рыть яму.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Да.
Запитання: Чи згадують і поминають помер&
лих від голоду в церкві? Тепер і за часів ра&
дянської влади?
Відповідь: Может быть.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До
якого патріархату вона відноситься?
Відповідь: Есть. Московского патриарха&
та.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села
про голод 1932&1933 pp., зокрема чи розпові&
дали Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Я рассказывал.
Запитання: Чи ви знаєте, що таке
Торгсін?
Відповідь: Слышал. Свободная торговля с
иностранцами, разрешил Троцкий. В городах
она была, в селах нет.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛИХАЧОВА Марія Олександрівна,
1923 року народження, с. Новозар’ївка Старобешівського району
Місце запису: с. Новозар’ївка Старобешівсь&
кого району Донецької області
Дата запису: 03.01.2008
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Ліхачева Марія Олександрівна,1923
року народження

374

Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Так, пам’ятаю.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Відповідь: Неврожай та забирання врожаю владою.
Запитання: Якщо відбирали у людей вирощене в
полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Місцева влада.
Запитання: Чи були винагороди від влади за до&
несення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Да.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що відбира&
ли, мали якісь документи на забирання продуктів?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Чи застосовували до людей покаран&
ня, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Да.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відбира&
ти хліб у людей?
Відповідь: Не пам’ятаю.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Всіма силами намагалися вижити.
Запитання: Чи можна було приховати якусь час&
тину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Практично неможливо.
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
Відповідь: Я не пам’ятаю, як їх звали, але забира&
ли все. Обшукували всі коморки дому. Навіть з кори&
та забрали останню жменю зерна.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Відповідь: Не пам’ятаю.
Запитання: Де можна було заховати продукти хар&
чування?
Відповідь: Практично ніде.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Дуже рідко.
Запитання: Забирали лише продукти харчування
чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Продукти харчування, худобу забирали
всю, а одежу – ні.
Запитання: Що таке закон про „п’ять колосків”? Чи
чули Ви про нього?
Відповідь: Так? чула. Це закон, який не дозволяв
збирати колоски з поля.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Відповідь: Місцева влада та зрадники.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
Відповідь: Практично ні.
Запитання: Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Відповідь: Да, це було примусово, і за відмову дуже
сильно карали.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не заб&
рали в колгосп?

Відповідь: А її ніде не можна було сховати.
Запитання: В який час ходили забирати у
людей зерно, продукти?
Відповідь: Не пам’ятаю.
Запитання: Скільки разів приходили до
хати?
Відповідь: Разів п’ять.
Запитання: Коли почали люди помирати з
голоду?
Відповідь: У зимку 1932&33 років.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Держава не опікувалася, діти пух&
ли з голоду.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Всі голодували.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Дуже мало людей.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному
у виживанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Да.
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: Їли траву, все, що бачили.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Всі голодували, а батько зароб&
ляв кусок хліба.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Все, що бачили.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Практично ні.
Запитання: Скільки людей померло у селі?
Чи є такі відомості?
Відповідь: Ні, але багато.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від
голоду?
Відповідь: Де могли. Діда навіть оставили у
підвалі, так як не було сил його похоронити.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Поминають.
Запитання: Чи згадують і поминають помер&
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лих від голоду в церкві? Тепер і за часів радянсь&
кої влади?
Відповідь: Зараз поминають у нашій
сільській церкві.
апитання: Чи є у Вашому селі церква? До яко&
го патріархату вона відноситься?
Відповідь: Так, є.
Запитання: Чи встановлені в селі хрести, па&
м’ятники померлим від голоду?
Відповідь: Ні.

Запитання: Чи знає сучасна молодь села
про голод 1932&1933 pp., зокрема чи розпові&
дали Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Знає.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у за&
гибелі багатьох людей?
Відповідь: Тоталітарну власть.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

КЄНАКОВА Марфа Іларіонівна,
1913 року народження, с. Петровське Старобешівського району

Місце запису: с. Петровське Старобешівсь&
кого району Донецької області (раніше прожи&
вала Дніпропетровська обл., Петропавлівський
р&н, с. Самарське)
Дата запису: 06.03.2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Кєнакова Марфа Іларіонівна, 1913
року народження
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Пам’ятаю, що приходили з сільра&
ди комсомольці і забирали худобу, зерно, хліб.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Урожай був великий. Восени лю&
дей почали примушувати записуватися до кол&
госпу, треба було здати туди худобу, зерно, а
якщо не здавали добровільно, то забирали си&
лою, нічого не залишаючи людям. Хто встиг
приховати, той зміг вижити. А хто ні, почали ги&
нути в 1933 році.
Запитання: Якщо відбирали у людей виро&
щене в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Комсомольці та уповноважені від
сільради.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Нічого не давали.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що
відбирали, мали якісь документи на забирання
продуктів?
Відповідь: Комсомольцям давали частину
продуктів, тому вони і вижили.
Запитання: Чи застосовували до людей по&
карання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Звичайно, заарештовували. Коли
людина йшла з роботи і несла у кишенях зерно,
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її перевіряли, відбирали зерно, а потім заареш&
товували.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: До нас приходили без зброї.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Люди нічого не робили, не вис&
ловлювали претензій, бо боялися влади.
Запитання: Чи можна було приховати якусь
частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Хто міг, той приховував.
Запитання: Хто і як шукав заховані продук&
ти? Як їх звали?
Відповідь: Комсомольці шукали продукти по
всьому подвір’ю.
Запитання: Скільки їх приходило до хати?
Хто це був?
Відповідь: По 5&6 чоловік.
Запитання: Де можна було заховати продук&
ти харчування?
Відповідь: Ховали, де хто міг.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до
колгоспу?
Відповідь: Нічого не давали.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Одяг не брали. Взагалі цього не
знаю. А худобу відбирали.
Запитання: Що таке закон про „п’ять ко&
лосків”? Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Кого знаходили на полі з колос&
ками, судили.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні ко&
мори?
Відповідь: Об’їздники.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Відповідь: Примушували, казали: «Записуйтесь у
колгосп». Обіцяли давати зерно.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не заб&
рали в колгосп?
Відповідь: Її вночі вирізали, а шкіру викидали.
Запитання: В який час ходили забирати у людей
зерно, продукти?
Відповідь: Вдень.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Коли почали люди помирати з голоду?
Відповідь: У листопаді&грудні 1932 року.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
Відповідь: Деяких дітей забирали до дитбудинків.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Таких не було.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Хто хоч щось сховав.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Ніхто не ділився, бо нічого ні в кого не було.
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: Їли коріння, траву. Хто що міг.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від родичів,
які менше голодували?
Відповідь: Родичів не було, бо вони всі померли.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин, ягід, ко&
ріння?
Відповідь: Сурепку, молочай, будь&яку траву.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
Відповідь: Квіти акації.
Запитання: Яких диких тварин, птахів, плазунів
вживали в їжу?
Відповідь: Собак, котів, ворон.
Запитання: Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
Відповідь: Не було сил кудись іти з двору.
Запитання: Скільки людей померло у селі? Чи є такі
відомості?

Відповідь: Не знаю. Дуже багато, відомос&
тей не має.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Так, у селі була дівчинка, яка вже
помирала. Її мати взяла і розчленувала.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від
голоду?
Відповідь: Трактор вирив траншею, підво&
да їздила по селу, збирала мертвих та скидала
їх у траншею.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Ніхто нічого не платив.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця
захоронення людей від голоду?
Відповідь: Відомі. На кладовищі встановле&
ний пам’ятник.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Поминають.
Запитання: Чи згадують і поминають помер&
лих від голоду в церкві? Тепер і за часів ра&
дянської влади?
Відповідь: Згадують та поминають ті, хто ще
пам’ятає їх.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До
якого патріархату вона відноситься?
Відповідь: Не має.
Запитання: Чи встановлені в селі хрести,
пам’ятники померлим від голоду?
Відповідь: Ні.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села
про голод 1932&1933 pp., зокрема чи розпові&
дали Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Звичайно, розповідала.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у за&
гибелі багатьох людей?
Відповідь: Владу.
Запитання: Чи ви знаєте, що таке Торгсін?
Відповідь: Не знаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ДЯКОНЕНКО Марія Георгіївна,
1928 року народження, с. Роздольне Старобешівського району
Місце запису: с. Роздольне Старобешівського
району Донецької області
Дата запису: 20.02.2008 р.
Прізвище, імя, по батькові оповідача. Рік народ&
ження: Дяконенко Марія Георгіївна, 01.05.1928 року
народження

Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Да. Мы с братом были маленькие
и все время сидели на софе, хотелось кушать,
одежды не было, воши были. Мой папа был му&
зыкантом, и его заставляли играть в оркестре
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каждый день; вывозили музыкантов в разные
места, туда где формировались обозы с зер&
ном. От голода сил не было дуть в трубу. А в
1937 году репрессировали весь оркестр.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала урожай влада?
Відповідь: Власть.
Запитання: Якщо відбирали у людей виро&
щене в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Каракубские (из нашего района).
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: Да
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Никак.
Запитання: Чи можна було приховати якусь
частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Если находили спрятанное, то
могли избить нагайками.
Запитання: Хто і як шукав заховані продук&
ти? Як їх звали?
Відповідь: Местные.
Запитання: Скільки їх приходило до хати?
Хто це був?
Відповідь: По два, три человека.
Запитання: Де можна було заховати продук&
ти харчування?
Відповідь: Прятать было нечего.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до
колгоспу?
Відповідь: Да. Давали рабочим.
Запитання: Забирали лише продукти харчу&
вання чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Скотину, зерно.
Запитання: Що таке закон про „п’ять ко&
лосків”? Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Да слышала. Знаю людей, кото&
рые пострадали. Например Паша Варвара Хри&
стофоровна.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі ко&
лоски, залишки городини?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти
в колгоспи?
Відповідь: Да
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Некоторые люди уводили скоти&
ну в посадку.
Запитання: В який час ходили забирати у
людей зерно, продукти?
Відповідь: Днем.
Запитання: Коли почали люди помирати з
голоду?
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Відповідь: В 1933 умер мой брат 7 лет.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Многие выжили.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному
у виживанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Помогали друг другу во всем.
Запитання: Які засоби вживали до виживання?
Відповідь: Мама поменяла золото на хлеб.
Ходила в город.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Все греки помогали друг другу.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Всю съедобную траву, корни.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Со всех.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Можна.
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства у
Вашому селі?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи платили тим, хто займався
похованням померлих?
Відповідь: Не знаю.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця
захоронення людей від голоду?
Відповідь: Старое кладбище.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи,
Гробки, Зелені свята?
Відповідь: Поминають.
Запитання: Чи згадують і поминають помер&
лих від голоду в церкві? Тепер і за часів ра&
дянської влади?
Відповідь: Да.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До
якого патріархату вона відноситься?
Відповідь: Есть. Украинского патриархата
Запитання: Чи встановлені в селі хрести, па&
м’ятники померлим від голоду?
Відповідь: Нет.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села
про голод 1932&1933 pp., зокрема чи розпові&
дали Ви про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Да, рассказываю.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у за&
гибелі багатьох людей?
Відповідь: Власть.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ДМИТРІЄВА Марфа Христофорівна,
1920 року народження, смт Старобешеве
Місце запису: смт. Старобешеве Донецької
області
Дата запису: 08.10.2007 р.
Прізвище, ім’я, по батькові оповідача. Рік на&
родження: Дмитрієва Марфа Христофорівна, 1920
року народження
Запитання: чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&1933 роках або у 1946&1947 роках?
Відповідь: Помню, конечно, холодные и голод&
ные годы, это было в 1933 году.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути при&
чини голоду: неврожай, засуха, податки, чи заби&
рала урожай влада?
Відповідь: Причины неурожая, все вместе – и
недород, и налоги.
Запитання: Якщо відбирали у людей вироще&
не в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Такое не помню, чтобы отбирали вы&
ращенное.
Запитання: Чи були винагороди від влади за
донесення на сусіда про приховання зерна?
Відповідь: Не знаю, а зерно очень прятали у
кого было.
Запитання: Як це відбувалося? Чи ті, що відби&
рали, мали якісь документи на забирання про&
дуктів?
Відповідь: Документов не было, у нас забрали
последнее зерно пшеницы, которое было приго&
товлено на поминки деда, забрали и мебель, по&
суду, приходили из совета.
Запитання: Чи застосовували до людей пока&
рання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Арестовывали людей.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили відби&
рати хліб у людей?
Відповідь: Оружия не видели, толкали людей
руками.
Запитання: Як люди боронилися?
Відповідь: Люди убегали подальше.
Запитання: Чи можна було приховати якусь ча&
стину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Спрятать можно было, но и это на&
ходили и отбирали, мама плакала: «Оставьте де&
тей кормить», – все забрали.
Запитання: Хто і як шукав заховані продукти?
Як їх звали?
Відповідь: Искали везде, копали землю и отту&
да брали спрятанное.
Запитання: Скільки їх приходило до хати? Хто
це був?
Відповідь: Ходили по 2&3 человека, думаю, что

с совета.
Запитання: Де можна було заховати продукти
харчування?
Відповідь: Прятали в ямах, под камнями, под
сараями.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов до кол&
госпу?
Відповідь: Кто шел в колхоз, не знаю. Никто
никому не давал еду.
Запитання: Забирали лише продукти харчуван&
ня чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Забирали все, у соседей и скот, а у
нас даже медный таз, что мама варила варенье.
Запитання: Що таке закон про „п’ять колосків”?
Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Закон про колоски слышала, маму
посадили в тюрьму на 3 года, несчастных 5 колос&
ков собрали. Нас осталось на руках у бабушки 3
детей.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Нет не разрешали.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комо&
ри?
Відповідь: Колхозники, кто работал, охраняли
поля.
Запитання: Чи люди хотіли добровільно йти в
колгоспи?
Відповідь: Добровольно не шли, шли нахально,
там тоже люди работали, а им не давали то, что
заработали.
Запитання: Чи змушували людей іти до кол&
госпів і як?
Відповідь: Заставляли идти в колхоз работать
бесплатно.
Запитання: Де переховували худобу, щоб не
забрали в колгосп?
Відповідь: Закрывали в сараях животных, у нас
не было скота, но у других забирали все.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
дей зерно, продукти?
Відповідь: И утром забирали, и днем.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: Много раз приходили, а брать не
было чего.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Люди умирали, возили подводами и
бросали в общую яму, кто мог хоронил сам.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Детьми государство не занималось,
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нас смотрела бабушка, когда маму забрали
за 5 колосков.
Запитання: Хто не голодував у селі і чому?
Відповідь: Не голодовали те, кто мог что&
либо обменять.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Крали у людей на огородах, что
находили: фасоль, буряк.
Запитання: Чи допомагали люди одне од&
ному у виживанні від голоду, чи ділилися про&
дуктами?
Відповідь: Люди не делились, нечего
было, себе надо было что кушать.
Запитання: Чи мали якусь допомогу від ро&
дичів, які менше голодували?
Відповідь: Родичи не помогали, не было
таких, чтобы у них было.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин,
ягід, коріння?
Відповідь: Ели траву, ягод не было.
Запитання: З яких дерев, рослин вживали
листя, кору в їжу?
Відповідь: Гордама, молочай.
Запитання: Яких диких тварин, птахів, пла&
зунів вживали в їжу?
Відповідь: Мясо не было, люди ели сусли&
ков.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Можно было в городе купить,
обменять.
Запитання: Чи був голод у містах?
Відповідь: Был, но не так как в селе.
Запитання: Скільки людей померло у селі?
Чи є такі відомості?
Відповідь: Много умирали, количество не
знаю.
Запитання: Чи відомі випадки людоїдства

у Вашому селі?
Відповідь: Людей не ели, а дохлых лошадей
даже люди ели.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від го&
лоду?
Відповідь: На кладбище хоронили, даже в об&
щую яму бросали.
Запитання: Чи платили тим, хто займався по&
хованням померлих?
Відповідь: Чем платили, не было денег, хоро&
нили, кто как мог.
Запитання: Чи відомі у Вашому селі місця за&
хоронення людей від голоду?
Відповідь: На старом кладбище.
Запитання: Чи поминають їх на Проводи, Гроб&
ки, Зелені свята?
Відповідь: Родственники если есть, то помина&
ют, а так не знаешь уже, где и могила.
Запитання: Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Відповідь: Тогда церковь никто не знал, это сей&
час люди ходят в церковь.
Запитання: Чи є у Вашому селі церква? До яко&
го патріархату вона відноситься?
Відповідь: Есть.
Запитання: Чи встановлені в селі хрести, пам’&
ятники померлим від голоду?
Відповідь: Установлен Крест.
Запитання: Чи знає сучасна молодь села про
голод 1932&1933 pp., зокрема чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Рассказывала племянникам.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
Відповідь: Власть.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

СИМОНЕНКО Марія Федорівна,
1921 року народження,
с. Микільське Олександрівського району
Я добре пам'ятаю голодовку 1932&33
року, бо в цей час від голоду померли два
моїх любимих дідусів – СИМОНЕНКО ТИ&
МОФІЙ МАТВІЙОВИЧ і ПІХОТА ЄЛИСЕЙ АК&
СЕНТІЙОВИЧ. В цей час вони були ще не
зовсім старі досить кмітливі і роботящі, але
притиснення влади, залякування вивезен&
ням у Сибір забирання продуктів харчуван&
ня систематично діяло на свідомість, а крім
цього і голодування, довели до смерті. При&
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чиною голоду була не скільки засуха, скільки по&
датки та насильне забирання зерна вирощеного
на своїх ділянках. Приходили люди призначені вла&
дою до подвір,я і нишпорили скрізь, щоб виявити,
де сховане зерно, борошно. Такі люди не мали нія&
ких документів і зброї, але населення було на&
скільки залякане, що підчинялись їхньому наказу
та вимогам. Такі більшовики були дуже грубі, кри&
чали, залякували, що відправлять у в,язницю чи на
Сибір. Мого дідуся вважали куркулем і за те, що

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
не хотів здавати зерно, худобу до колгоспу хотіли
вивезти в Сибір, але мама була з незаможної ро&
дини і її залишили на своєму місці – в Микільську.
Мій дідусь було приховав зерно для посіву в ямі в
клуні, але ці служителі влади рознюхали і забрали
все дор зернинки. Діти залишилися голодні, а
дідусь помер. Коли помирав, то говорив: „Як важ&
ко помирати не виболівши”. Ми ночами не спали,
бо на кожну хвилину чекали, що приїде гарба і ви&
везуть нас десь на заслання за те що дідусь і бать&
ко не хотіли записуватись у колгосп.
Жалко було віддавати той реманент, що прид&
бали на свої зароблені кровними мозолями на ру&
ках. Люди не хотіли йти в колгосп, але їх приму&
шували. Виживали ті, в кого були корови. Вими&
рання почалося в основному з весни 1932 року.
Помирали сім’ями. Сиротам допомогали тим, що
були створені дитячі столові при школі і для до&
рослих теж були столови, але це не допомогло в
виживанні. Зуміли вижити ті, хто знаходив їжу з ло&
боди, виривали молоді шпичаки – це молодий оче&
рет, ловили ховрашків – варили, жарили. В школу
брали печений буряк, добре якщо була картопля.
В кого не було корови, тим було дуже важко. Люди
подІлялися молоком. За це віддавали деякі речі,
або відробляли на городі. У нас був голова
сільської ради Кислов Ф.Б. Ми в нього пололи на
городі з сестрою – шестирічною, за шмат хліба.
Вимінювали за дорогі речі. У мами була золота
брошка, її віддали за хлібину сусіду – продавцеві.
Весною 1933 року померло дуже багато людей,
яких нікому було хоронити. Їх вивозили на тачан&
ках і заривали в ярки, присипали землею. Найня&
ти копачів не було можливості, бо всі були висна&
жені. Мабуть пів села померло в голодовку. Ніхто
не згадує їх. Я своєму дідусеві поставила залізний
хрест і гробничку, де записано, що помер в 1933
році. Поминаємо померлих в голодовку на „Про&
води” і тепер. Важко, гірко і боляче згадувати ті
далекі часи пережитого горя в голодні годи. Нашу
сім,ю особливо спіткало лихо ще й тому, що зах&
воріла корівонька – годувальниця, лікувати ніко&
му було, загинула, нас троє дітей залишилося без
молока, особливо найменша Наталочка якій не
було і 1,5 роки. Вона народилася 15 квітня 1932
року, а середня Катя – 1926 року. У батька було
пухле обличчя, руки, ноги, Є але він їхав на степ з
чоловіками, де косили дозріле жито, пшеницю. Він
не міг косити, то хоч коси відбивав косарям і його
там, як інших. кормили кулешиком з макухою, але
він не доїдав, а наливав у пляшечку і приносив
маленькій Наташі. Так і виживали, спасибі добрим
людям, що допомагали. Так і виживали. І вижили ,
спасибі добрим людям, що допомагали. Тепер со&
ромно і розповідати про те в яких умовах пройш&

ло наше дитинство. Та хіба тільки це. А війна, оку&
пація і знову 1946&1947 рік – голодовка. Правда
тут було трохи краще, бо я вже працювала, а Катя
навчалася навчалася в медшколі м.Макіївка. Всі ці
негаразди загартовують людину. Ось ми загарту&
валися і живемо, але живі і ще приносимо якусь
користь для сім’ї. Пробачте, що написала просто і
відверто.
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву – село Микільське, Олександрійського райо&
ну, (Сталінської) Донецької області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли записа&
на інформація – 8&10 вересня 2007 року.
3. Ким записано: ПІБ, координати – Очевидець
писала власноручно – СИМОНЕНКО МАРІЯ ФЕ&
ДОРІВНА – село Петрівка Друга, в. Леніна, б.114,
Олександрівського району Донецької області.
4. Питання: Чи пам'ятаєте Ви, що був голод у
1932&33 рр.?
– Так. Я добре пам’ятаю голодовку 1932&33 рр.
5. Які на вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай,засуха,аподатки, чи збирала врожай
влада?
– Причиною голодовки були податки, що заби&
рала влада.
6. Якщо відбирали у людей вирощене у полі,.го&
роді, то хто це робив?
– Забирали зерно люди – односельчани, при&
значені на завдання. Прізвища не пам’ятаю.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– За донесення на сусідва не пам’ятаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на збирання продуктів?
– Документів на збирання зерна не мали.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
– Залякували вивезенням у Сибір.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
– Вивозили на заслання, грубо поводилися з
людьми.
11.Як люди боронилися?
– Зброї вони не мали.
12. Чи можна було приховати якусь частину зер&
на, продуктів, овочів?
– Люди були смирні і підчинялися, іноді пробу&
вали заховати зерно для їжі і на посів.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
– Цих людей називали більшовиками.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Більшовики приходили часто вночі, кілька
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разів на день і на тиждень.
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
– Хліб, зерно ховали в ями в клуні.
16.Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Були столови для незаможних і їх дітей.
17. Забирали лише продукти харчування
чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо.
– У нашому селі забирали лише зерно. Бо&
рошно.
18. Що таке закон про „п’ять колосків” Чи
чули ви про нього?
– Про це я не знаю.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
– Колоски збирати дозволяли, але їх тре&
ба здавати в колгосп.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Я не знаю.
21.Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госп?
– Не всі хотіли іти в колгосп, але примушу&
вали.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– У нас не приховували , худобу здавали.
23. Де переховували худобу, щоб не заб&
рали в колгосп?
– Не переховували.
24. В який час ходили збирати у людей зер&
но, продукти?
– Частіше приходили вночі по кілька разів.
29. Хто зумів вижити?
– Зуміли вижити ті в кого були корови.
30.Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Люди були доброзичливі, допомагали
своїм рідним і родичам
31. Які засоби вживали до виживання?
– Навесні діти споживали молодий очерет
(шпичаки), пекли лепанці з лободи, товкли
голі качани кукурудзи одержували борошно,
замішували з буряками, лободою, макухою.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які

менше голодували?
– Дехто іздив до міста і купував хліб.
37. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін”
– Не знаю.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Дуже багато померло людей, але облік ніхто
не вів, а може я не знаю.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Людоїдства у нас яке було.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Померлих вивозили в ярки і засипали землею
свої родичі чи знайомі.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих від голоду?
– Не платили.
42.Чи відомі місця захоронення людей помер&
лих від голоду ?
– Вже немає могилок розорали це місце.
43.Чи поминають їх на проводи, гробки, зелені
св’ята.?
– Поминають на проводи і в церкві.
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду у церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Я часто розповідаю онукам про голод. Дуже
ціную і бережно відношусь до хліба, бо знаю якою
ціною він достається.
46. Кого ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
– Люди були смирні, залякані, не могли проти&
витися владі, не могли боротися за своє життя, а
підлабузники намагалися догодити владі і не звер&
тали уваги на прохання потерпілих. Вони вижива&
ли. В мене померло два дідуся в голодовку і не
тільки від голоду, а від несправедливого відношен&
ня комуністів&підлабузників.
47. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача, рік
народження. – Симоненко Марія Федорівна,
1921 року народження.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТОЛСТОШЕЄВА Любов Леонтіївна,
Олександрівський район
Тяжко жилося селянам у роки голодомору.
Справжньою катастрофою для людей став
голод 1932&1933 роки, у результаті якого ви&
мерли цілі села. Свідком голодомору стала
мешканка нашого села Толстошеєва Любов
Леонтіївна.
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Вона народилася 7 грудня 1925 року в багатодітній
сім’ї. В роки голодомору їй було лише 7 років, але вона
добре пам’ятає той час, коли батьки день і ніч працю&
вали в колгоспі. Невиконання плану хлібозаготівель у
Москві розглядали як саботаж, спрямований на зрив
планів соціалістичного будівництва.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Сталін наказав застосувати до України тверді
заходи. Для «вибивання» українського хліба були
залучені загони НКВС, армія комуністичних, ком&
сомольських активістів. Вони повинні були вилу&
чити хліб за всяку ціну. Повсюду запроваджувала&
ся практика натуральних штрафів, які накладали&
ся на селян&боржників хлібозаготівель– м’ясом,
картоплею та іншими сільгоспродуктами.
Радянські та партійні чиновники розгорнули
змагання за збільшення хлібозаготівель. У пошу&
ках зерна активісти обшукували кожну хату, зри&
вали підлогу, залазили в колодязі.
У селян забирали не тільки зернові, ай інші хар&
чові припаси: картоплю, буряки, соління.
Сім’я Толстошеєвих Л.Л. жила в невеликій ха&
тині. Батько працював в колгоспі конюхом, мати
– в полі. Старші сестри Нюра та Наталя допома&
гали батькам вести домашнє господарство.
У них було декілька курей, коза та корова. На
городі саджали картоплю, буряки, зернові культу&
ри. Але під час голодомору загін НКВС за борги
забрали корову, козу, курей.
Батьки вдень працювали, а вночі гірко плакали
від того, що не мали чим кормити дітей.
Мати наварить гнилих буряків у чавуну і це ми
їли з великим апетитом.
Їли також листя з буряка, очистки картоплі, ва&
рили кору дерев, листя з дерев. Люди їли навіть
трупів коней, щурів, собак, котів.

В селі не було зафіксовано страшних випадків
людожерства та трупоїдства. Але ми чули й про таке.
Селяни на той час не мили паспортів, тому були
прив’язані до землі. Багато з них кидали домівки
й пробували дістатися до міста. Не всім це вдава&
лося.
Багато гинуло прямо на дорогах. Інших зупи&
няли міліцейські кордони. У міста потрапляло мало
людей. Але порятунку не було й там.
Батьки, прагнучи врятувати дітей від голодної
смерті, кидали своїх діток на вокзалах, у лікарнях,
на вулицях. В той час Сталін прийняв закон «Про
охорону майна». За крадіжку колгоспного майна
передбачалося «найвища міра& розстріл» з конф&
іскацією всього майна або позбавлення волі тер&
міном не менше 10 років.
За кожен колгосп могли посадити у в’язницю.
Тищенко Ніна Яковлівна насипала в кишеню
жменю посівного зерна. Найкраща подруга роз&
повіла про це керівництву колгоспу, а вночі спові&
стила про це й свою подругу.
Ніна Яковлівна втекла вночі до Росії.
А Бєлік Ілля Іванович вкрав 15 колосків, був за&
суджений на 10 років.
Тяжко згадувати той час, але селяни вижили.
Вони вірили в світле майбутнє своєї рідної України.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ДУБАКОВА (Сергунова) Олена Яківна,
1922 року народження, сел. Олександрівка Олександрівського району
1. Місце запису (населений пункт район об&
ласть ) повністю. Бажано вказати стару й нову на&
зву.
селище Олександрівка Олександрівського
району Донецької області.
2. Дата запису: число, місяць, рік коли записа&
на інформація. 30.10.2007 року
3. Ким записано: ПІБ, координати – Панібрат&
ченко Л.І. – секретар ради.
4. Питання: Чи пам’ятаєте ви шо був голодо&
мор у 1932&1933 році?
– Дуже пам’ятаю.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
домору: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
– Організовувався колгосп, забрали врожай,
господарство.
6. Якщо відбирали у людей вирощене у полі,
городі, то хто це робив?

– Голова колгоспу Кривицький Петро Семено&
вич, Слиднік Даніл Петрович – клодовщик та інші.
7.Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховування зерна?
– Не пам’ятаю.
8. Якщо це відбувалося ? Чи ті що мали доку&
менти на збирання продуктів?
– Нічого не пред’являли, всі плакали і віддава&
ли вирощене.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
– Оборали і не випускали з домівок.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
– Не бачила.
11. Як люди боронилися?
– Плакали, прохали залишити врожай.
12. Чи можна було приховати якусь частину зер&
на, продуктів?
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– Не.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
– Не знаю.
14.Скільки їх приходило до хати, хто це був?
– П’ять чоловік.
15.Де можна було заховати продукти хар&
чування?
– Ні де.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
– Заробити трудодень тоді буде.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі –одяг, худобу?
– Худобу забирали одяг не брали, плуги,
віялки, качок та інше.
18. Що таке закон про ”п’ять колосків?” Чи
чули Ви про нього?
– Знали, що судили за 1 кг жита.
19.Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Взимку ходили збирати свиріпу, їжаків та
інше, що залишалось у полі.
20.Что охороняв поля, колгоспні комори?
– Да.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
– Не дуже хотіли, але заставляли.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Заставляли.
23. Де переховували худобу, щоб не забира&
ли в колгосп?
– Ні де.
24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
– Приходили ввечорі худобу забирать
вдень.
25. Скільки разів приходили до хати?
– Разів 15.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
– В 1932 році батько, 5.07.33 брат помер,
потім 2 сестри.
27. Що було з малими сиротами, чи ними оп&
ікувалася держава?
– Ніхто не опікувався, самі виживали хто як
умів.
28. Хто не голодував у селі і чому?
– Всі голодували, пухлі ходили, поки трудо&
день заробиш.
29. Хто зумів вижити?
–
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
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живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Да, родичі підтримували.
31. Які засоби вживали до виживання?
– Ходили збирали остатки врожаю, траву.
32.Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Да.
33. Що споживали в їжу з рослин, коріння?
– Свіріпка, лободу, орелі земляні копали.
34. З яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
– Їжаків.
36. Чи можна було щось купити в місті, чи
виміняти?
– Ні за що було.
37.Чи знаєте ви, що таке „ торгсін ”?
– Не пам’ятаю.
38.Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Батько, троє дітей.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Ні.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– На кладобищі.
41.Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
– Ні.
42.Чи відомі Вам місця захоронення людей
померлих від голоду?
Да.
43. Чи поминають їх на „ Проводи ”,” Гробки
”, ” Зелені свята”?
– Поминаєм.
44.Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
– Да.
45.Чи знає сучасна молодь про голодомор
1932&1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви про
це своїм дітям, онукам, сусідам?
– Розповідали онукам, правнукам уже 19
років.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
Комуністів, владу.
47. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача,
рік народження, підпис
Дубакова (Сергунова) Олена Яківна,
20.03.1922 року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
БІЛОУС Ганна Яківна,
1920 року народження, с. Весела Гора Олександрівського району
1. Донецька область, Олександрівський район,
село Весела Гора, вул. Октябрська.
2. 08.09.2007 року.
3. Спогади записала Петерсон Яна.
4. Чи пам’ятаєте Ви,що був голодомор?
Білоус Ганна Яківна, 1920 року народження.
Я народилася в Олександрівському районі. У
нас була дуже велика сім’я. Наші батьки з дитин&
ства привчали нас до роботи, вони говорили, що
хто добре працює, той добре живе. Але сталося
так, що несказанне горе прийшло і до нас. Такого
жаху я ніколи не бачила, цього не можна забути. Я
згадую, як ми малі завжди хотіли їсти. Ми зовсім
не могли думати про щось інше, як тільки про їжу.
Я думала, що напевно ніколи не настане той час,
коли я досита з’їм хліба. Нашим селом проходи&
ли продовольчі загони і забирали продукти, ро&
били обшуки. На сльози і благання не звертали
уваги. Мати підтримувала наше життя – молола
жолуді і з цього пекла хліб. Ми рвали кору з дерев

і варили юшку, особливо з вишень і слив. Від го&
лода у людей затьмарився розум: не відали, що
роблять. Для того щоб зберегти старших дітей, в
сім’ях де народжувалися немовлята, використо&
вували їх в їжу. Жінки втрачали розум. По селах
блукали голодні бездомні люди, яких заарешто&
вували і вели невідомо куди.
Партія тоді заохочувала систему доносів на су&
сіда, Працювати в колгоспі доводилося тяжко. З
ранку до вечора дорослі були в полі, а голодні
опухлі діти чекали вдома. Під час роботи на току
наша сусідка насипала зерна в колоші, щоб наго&
дувати хворих дітей. На неї донесли в міліцію і її
засудили на 3 роки. Страшно про це говорити і
дум ати. Але забути не можна.
Потім я все життя пропрацювала свинаркою в
радгоспі «Самарські ставки». За сумлінну працю
нагороджена Орденом Леніна.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КРАВЧЕНКО Катерина Свиридівна,
1923 року народження, с. Криниці Олександрівського району
1. Село Криниці Олександрівського району
Донецької області.
2. 9.09.2007 року.
3. Спогади записала Горова Тетяна.
Ми пережили важкі часи і про це тяжко гово&
рити. У селі люди втрачали розум, вони не знали,
за що їх так карають, адже вони тяжко працюють.
Я пам’ятаю попухлих людей, їхні голодні очі, хо&
лодний піт у моїх рідних на обличчі. Щоб вижити,
люди варили їжу з усього, що було під ногами: тра&
ва, кора дерев, жолуді. Ловили їжаків, ящірок,

птахів, різали собак. Але багато людей вмирало від
голоду. Не можу бачити, коли викидають хліб на
смітник. Цей шматочок міг тоді б урятувати комусь
життя. Ми не вірили, що колись наїмось досхочу
хліба.
Ми боялись партійних працівників, мовчки вми&
рали, бо говорити про голод не можна було. Інко&
ли і хоронити було нікому.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ФЕДОРКО Ганна Василівна,
1905 року народження,
с. Некременне Олександрівського району Донецької області
1. Місце запису – село Некременне Олександ&
рівського району Донецької області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
сана інформація. – 06.09.2007 року.
3. Ким записано: ПІБ, координати. – Лисакова Ган&
на Михайлівна с.Некременне, вул. Дівиченка № 56.

Записано з слів Федорко Ганни Василів&
ни,1905 р.н.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
1932&33 роках?
– Пам’ятаю голод у 1932&1933 роках.
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5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
– Неврожай і влада забирала те, що вроди&
ло.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Ні, у людей не відбирали,тільки у колгоспі.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
– Не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання продуктів?
– Не знаю.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– Не пам’ятаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
–
11. Як люди боронилися?
–
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Так можна приховати.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
– Не знаю, не пам’ятаю.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
–
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
– Хто де.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
– Так, варили суп і давали на сім’ю.
17. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Іноді.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи
чули Ви про нього?
– Ні.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Не знаю.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Якісь чужі люди.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
– Ні, не всі, дуже мало.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Боялися і йшли,зброєю не погрожували.
23. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
– Віддавали все.
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24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
– Не пам’ятаю.
25. Скільки разів приходили до хати?
– Не пам’ятаю.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
– Весною 1933 року.
27. Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
– По різному одні помирали, забирали ро&
дичі.
28. Хто не голодував у селі і чому?
– Мабуть ні.
29. Хто зумів вижити?
– Ті де родичі праювали чи на заводі, чи на
копальні.
30. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Майже ні.
31. Які засоби вживали до виживання?
– Їли рослини, фрукти.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Ні.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, кор&
іння?
– Кропиву, лободу, суниці.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя,
кору в їжу?
– Лободу, крапиву.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
– Говрахів.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи
виміняти?
– Можна у містах.
З7. Чи знаєте Ви, що таке „торгсін»?
– Ні.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Відомостей немає.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– У нас такого не було.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Де родичі, іноді влада.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
– Не знаю.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей
померлих від голоду?
– Не пам’ятаю.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб&
ки», Зелені свята?
– Мабуть.
44. Чи згадують і поминають померлих від

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Не знаю.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
– Так.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?

– Владу.
47. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження
Федорко Ганна Василівна,1905 року народ&
ження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТОМІЛІНА Парасковія Трохимівна,
1916 року народження
с. ЗапароМар’ївка Олександрівського району
1. Місце запису: с. Запаро&Мар’ївка (с. Шилів&
ка), с. Запаро&Мар’ївка Олександрівський район,
Донецька область.
2. Дата запису: 3 вересня 2007 року.
3. Ким записано: Сизою Світланою Вікторів&
ною, с. Запаро&Мар’ївка, вул. Вишневського, 103
4. Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932&33
роках?
– А як же, мені в 1932 році було 16 років.
5. Які на Вашу думку могли бути причини голо&
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
жай влада?
– Влада забирала урожай у заможніх госпо&
дарів.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– У бідних людей влада нічого не забирала. А у
тих, хто приховував зерно, – забирали. Приходи&
ли люди з колгоспу.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Ніякої винагороди не було.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Приходили та требували віддати зерно до
колгоспу. Ніяких документів вони не мали.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
– Так, застосовували. Люди, які не підчиняли&
ся вимогам, були арештовані та вислані до вип&
равних колоній.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
– Ні, не мали.
11. Як люди боронилися?
– Прості селяни ніяк. А заможні ховали, або
самі потайки роздавали сусідам.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?

– Так, можна, але все одно знаходили.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва&
ли?
– Люди від колгоспу.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– Декілька чоловіків.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
– В сіні, закопували в землю.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
– Так, давали.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали тільки продукти харчування.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
– Ні, не чула. В нашому селі цей закон не діяв.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Поля не охороняли, а комори охороняли
люди, що в них працювали.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
– Так. Але й була агітація.
22.Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Більшість йшли добровільно, а ті що не йшли,
їх змушували тим, що відбирали все.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
– В нашому селі худобу не відбирали.
24. В який час ходили забирати у людей зерно,
продукти?
– Вдень.
25. Скільки разів приходили до хати?
– Якщо з першого разу не віддавали, то прихо&
дили декілька разів.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
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– Смертність була невеликою, але декілька
людей померли від голоду, це відбувалося на&
весні.
27. Що було з малими сиротами, чи ними оп&
ікувалася держава?
– Деяких віддавали до дитячого будинку, а
деяких відсилали в лагіря.
28. Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували всі потроху.
29. Хто зумів вижити?
– Найбільша маса села вижила.
30. Чи допомагали люди одне одному у
виживанні від голоду, чи ділилися продукта&
ми?
– Так, допомагали і ділилися продукта&
ми.
31. Які засоби вживали до виживання?
– Харчувалися чим могли.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Звісно, мали.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корі&
ння?
– Щавель, кукурудзу, траву «магару», свирі&
пу.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
–
35. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
– Ховрахів.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи ви&
міняти?
– Так, звісно можна було, але нічого було об&
міняти, і нізащо було щось купити.
37. Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Не знаю.

38. Скільки людей померло?
– Небагато.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Ні, невідомі.
40. Де і хто хоронив померлих від голо&
ду?
– Родичі та сусіди на сільському кладо&
вищі.
41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
– Ні, не платили, але колгосп записував
цим людям трудодні.
42. Чи відомі Вам місця захоронення лю&
дей, померлих від голоду?
– Так, відомі.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб&
ки», Зелені свята?
– Так, звичайно.
44. Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської
влади?
– Ні.
45. Чи знає сучасна молодь про голод
1932&1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви
про це своїм дітям, онукам, сусідам?
– Так, знають. Я розповідаю і дітям, і ону&
кам, і правнукам, і сусідам, і односельцям.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
– У нашому селі загинуло небагато.
47. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача,
рік народження.
– Томіліна Парасковія Трохимівна. 13 жов&
тня 1916 року народження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

БАРАБАШ Микола Антонович,
1925 року народження,
с. Зелене Олександрівського району
Донецької області
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
– с. Зелене вул. Леніна, Олександрівський
район, Донецька область
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація – 09.09.2007 рік.
3. Ким записано: ПІБ, координати – Пшичен&
ко Карина Іванівна учениця 10 класу Новоолек&
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сандрівської ЗОШ Олександрівського району
Донецької області.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&33 роках?
– Так, пам’ятаю!
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Весь урожай забирала влада.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Це робили комсомольці.
7. Чи були винагороди від влади за донесення
на сусіда про приховання зерна?
– Ні, не було ніяких винагород.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
якісь документи на забирання продуктів?
– Ніхто нічого не мав. Просто приходили й за&
бирали весь врожай, який знаходили у хаті чи на
подвір'ї.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
– Так. Мого батька посадили до в’язниці на 1
рік, що він не пішов у радгосп. Й матір посадили,
коли тільки батько повернувся додому.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
– Так, мали.
11. Як люди боронилися?
– Ніхто не боронився, бо не мав змоги, а з ними
робили що хотіли.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Звичайно, приховували, але комсомольці все
знаходили.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
– Шукали повсюди. Використовували
залізні шомполи, якими протискували підлогу
й інше.
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
– 3&4 комсомольці.
15. Де можна було заховати продукти харчуван&
ня?
– Ніде не можна було заховати.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
– Так, давали.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Худобу забирали, а одяг – ні.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
– Так. Це, мабуть, саджали людей за оті колос&
ки.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Ні, не дозволяли.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Комуністи та комсомольці.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
– Ні, не хотіли.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і

як?
– По&різному.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
– Ніде не переховували.
24. В який час ходили забирати у людей зерно,
продукти?
– У різний час дня.
25. Скільки разів приходили до хати?
– Декілька разів.
26. Коли почали люди помирати з голоду?
– Весною.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
– Якщо не забирали родичі до себе, ніхто ними
не опікувався.
28. Хто не голодував у селі і чому?
– Ті, що забирали, ті й не голодували.
29. Хто зумів вижити?
– Хто міг, той виживав. От я вижив, у нас в сім’ї
помер тільки мій брат.
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Ніхто не ділився, бо нічим було ділитися.
31. Які засоби вживали до виживання?
– Їли гнилу картоплю, яку збирали на буртах та
інше.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
– Мали. Інколи могли й накормити якоюсь ба&
ландою.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, корін&
ня?
– Насіння віників, лободу. Розривали на полях
кучі, в яких миші наносили зерна.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в
їжу?
– Шипшину, льон.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
– Ховрашків, їжаків та інше.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вим&
іняти?
– Було б, за що купувати й міняти.
З7. Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, не знаю.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Скільки, не знаю, але знаю точно – дуже ба&
гато.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Ні, не відомі.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Самі хоронили своїх родичів на кладо&
вищі.

389

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
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41. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
– Ніхто не займався похованням помер&
лих.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей
померлих від голоду?
– На кладовищі.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зе&
лені свята?
– Ніхто нікого не поминає.
44. Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської вла&
ди?
– Не знаю. Радянська влада це й робила.

45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
– Так. Я також розповідав своїм родичам, дітям.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі ба&
гатьох людей?
– Владу.
47. Прізвище, ім’я, no& батькові оповідача, рік
народження
– Барабаш Микола Антонович, 1925 рік на&
родження, проживав у м. Краматорську.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЮБКО Марфа Михайлівна,
1930 року народження у с. Андріївці Слов’янського району,
проживає у с. Михайлівці Олександрівського району
Село Михайлівка ( до 1860 року називалось&
Предтєчівка&Яблучкове).
Етнічний склад – українці, росіяни.
Масове переселення відбулося в1951 році із
Львівської області.
1. Місце запису (населений пункт, район, об&
ласть) повністю. Бажано вказати стару й нову
назву.
Село Михайлівка Олександрівського району
Донецької області.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли за&
писана інформація.
10 вересня 2007 року.
3. Ким записано: ПІБ, координати.
Пустовіт Катерина Миколаївна – вчитель
історії Михайлівської ЗОШ.
4. Питання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод
у 1932&33 роках?
– Пам’ятаю зі слів мами. Я народилася у
лютому 1930 року і тоді я була ще малень&
кою.
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
– Я не можу стверджувати конкретно, але я
вважаю що всі чинники докупи – і неврожай і по&
датки….
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Мама мені про таке не розповідали. Наша
сім’я складалася із 6&ти осіб: батько, мама і
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нас четверо дітей. Я була меншою. І ми всі ви&
жили.
Було голодно. Мама мене маленьку відда&
ла у ясла, тому що там годували.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
– Таких фактів я не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на забирання продуктів?
– Не знаю.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– Не знаю.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
– Не знаю.
11. Як люди боронилися?
–
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Зі слів мами в нас в селі були гарні люди
при владі і не було такого, що забирали останні
продукти, або зерно.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як їх
звали?
–
14. Скільки їх приходило до хати? Хто це
був?
–
15. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
–
16. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
– Так.
17. Забирали лише продукти харчування чи й
інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
– Був план на здачу зерна та сільськогоспо&
дарської продукції, і ті роки був неврожай і тому
план здавався дуже завищенним.
18. Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
Ви про нього?
– Про цей закон я чула, як була вже підлітком,
але не від мами.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Так.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
– Сторожа але вони були озброєні.
21. Чи люди хотіли добровільно йти в колгос&
пи?
– Так.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
– Всяке було. Хто був заможніший спочатку не
хотів йти до колгоспу, а тоді мабуть щоб не спокуша&
ти долю, щоб зберегти сім’ї люди йшли у колгосп.
23. Де переховували худобу, щоб не забрали в
колгосп?
–24. В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
– До нас не приходили.
25. Скільки разів приходили до хати?
–
26. Коли почали люди помирати з голоду?
– В нас в селі таких випадків не було. Було
скрутно, домішували у муку різну траву та їли.
Батьки держали корову і птицю.
27. Що було з малими сиротами, чи ними опі&
кувалася держава?
– Якщо були зовсім без рідні то такими опіку&
валась держава, а частіше виховували рідні.
28. Хто не голодував у селі і чому?
– Голодували всі. Тому що були скрутні часи.
29. Хто зумів вижити?
– Хто не лінився і працював….
30. Чи допомагали люди одне одному у вижи&
ванні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Так. Люди тоді були чуйніші. Ділилися один з
одним. Мама розповідала що корови були не в
кожному дворі. І молоко від нашою корови піддер&
жала не одну сім’ю.
31. Які засоби вживали до виживання?
– Збирали різні дикоростучі плоди, ловили хов&
рахів, горобців і т.і.
З2. Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
– Так.
33. Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
– Збирали шипшину, глід, гриби, сушили ща&

вель, кропиву і т.і.
34. 3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу?
– Не знаю.
З5. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжива&
ли в їжу?
– Ховрахів, горобців.
36. Чи можна було щось купити у місті, чи вимі&
няти?
– Так.
З7. Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Так.
З8. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Не знаю, але мама казала що такого голоду в
селі не було.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Такого не було.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Якщо і помирали в ті роки то хоронили всіх на
сільському цвинтарі.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
– Спеціальної команди не було. Ховали або
родичі, або сусіди як то прийнято в селі.
42. Чи відомі Вам місця захоронення людей
померлих від голоду?
– Ні.
43. Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки»,
Зелені свята?
– Всіх померлих поминають на «Проводи»,
«Пасху».
44. Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
– Я в церкву не ходжу.
45. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм
дітям, онукам, сусідам?
– Сучасна молодь знає про голод тільки з те&
лебачення, преси і їх це мало цікавить.
46. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
– Я вважаю, що не треба ворушити минуле, а
треба більше уваги приділять живим , і треба
більше думати про майбутнє.
А то пройдуть часи і може моїх правнуків бу&
дуть розпитувати про «геноцид» нації у 2000&х ро&
ках….
47. Прізвище, ім’я, пo&батькові оповідача, рік
народження
Любко Марфа Михайлівна, 22.02.1930 року на&
родження, народилася у селі Андріївка Слов’янсь&
кого району Донецької області. І у ті часи я з сім’єю
проживала там.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ФІДОСОВА Наталя Леонтіївна,
1929 року народження,
с. Староварварівка Олександрівського району
1. Село Староварварівка Олександрівсько&
го району Донецької області. Стара назва села
Явленка Слов’янського району Сталінської об&
ласті.
2. 15 жовтня 2007 року, в 15.00 .
3. Запис зроблено бібліотекарем Старовар&
варівської сільської бібліотеки Кіляр Вікторією
Василівною, мешканки села Староварварівка,
вулиця Велика Садова, буд. 20 Олександрівсь&
кого району Донецької області.
4. Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932&
1933 роках?
– Так пам’ятаю.
5. Які на Вашу думку могли бути причини го&
лоду: неврожай, засуха, податки, чи забирала
урожай влада?
– На мою думку, дєтка, забирала врожай
влада.
6. Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Це все робила тодішня влада.
7. Чи були винагороди від влади за донесен&
ня на сусіда про приховання зерна?
– Про це не знаю.
8. Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали
мали якісь документи на збирання продуктів?
– Не знаю, як це було.
9. Чи застосовували до людей покарання,
побиття, висилання, арешти?
– Більше всього було арештів.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати
хліб у людей?
– Мали, мали.
11. Як люди боронилися?
– Хто як міг, так і боронився.
12. Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Хто міг той і приховував.
13. Де можна було заховати продукти хар&
чування?
– Хто де міг, наприклад, наша мати закопу&
вала в яму.
14. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгос&
пу?
– Не пам’ятаю.
15. Забирали лише продукти харчування чи
й інші речі& одяг, рушники, худобу тощо?
– Забирали все, що було.
16. Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи
чули ви про нього?
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– Чули від батьків, це було страшне за п’ять
колосків саджали в тюрму.
17. Чи дозволяли збирати у полі колоски, за&
лишки городини?
– Ніхто нам такого не дозволяв.
18. Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госп?
– Хто був бідний той ішов у колгосп, а хто
був багатий той конєшно не хотів.
19. Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
– Змушували, так, так.
20. Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
– Худобу вирізали, або гнали в степ.
21. Коли почали люди помирати з голоду?
– Помирати люди почали навесні.
22. Хто зумів вижити?
– Той хто проживав в місті.
23. Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
– Так допомагали.
24. Що споживали в їжу з рослин, ягід, кор&
іння?
– Їли дитино все, що можна було і лободу і
буряки…
25. Яких диких тварин, птахів, плазунів вжи&
вали в їжу?
– Їли ховрахів.
26. Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
– Ні, таке я не чула.
27. Скільки людей померло? Чи є такі відо&
мості?
– Багато людей від голоду померло, але
скільки точно не знаю.
28. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
– Чула, але в нас такого не було.
29. Де і хто хоронив померлих від голоду?
– Хоронили, де хто міг і в садку, і в городі.
30. Чи платили тим, хто займався похован&
ням померлих?
– Це не пам’ятаю.
31. Чи відомі Вам місця захоронення людей
померлих від голоду?
– Відомо, що там де зараз бригада ,там було
поховання людей.
32.& Чи поминають їх на «Проводи», «Гроб&
ки», «Зелені свята»?
– Поминаємо всіх.
33. Чи знає сучасна молодь про голод 1932&
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про це
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своїм дітям, онукам, сусідам?
– Чи знає молодь не знаю, а мої діти та внуки
все знають бо я щоденно їм це говорила, бо го&
лод це страшне і хай ніколи це не повториться з
нашими дітьми.
34. Кого Ви вважаєте винним у загибелі бага&
тьох людей?
– Винним у загибелі людей я вважаю, що було

винне керівництво країни.
35. Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача, рік
народження.
– Фідосова Наталя Леонтіївна, 1929 року на&
родження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ДЮМІНА Ганна Григорівна,
1917 року народження,
проживає у с. Олександрівка
Слов’янського району Донецької області
В роки Голодомору 1932&1933, 1946&1947 рр.
сама ходила пухла від голоду. Причина Голодомо&
ру – незаконне відбирання у людей зерна, про&
дуктів харчування. На селі були бідняки і середня&
ки.
Бідняки першими вступали до артілі, а потім
колгоспів. У середняків забирали зерно, продук&
ти харчування і взагалі все, що попадало на очі.
Найбільш активних призначали на вищі посади.
Документів на обшук не пред’являли. Приходи&
ли по декілька чоловік, ввечері, ближче до ночі.
Люди намагались приховати якусь частину зер&
на, продуктів, овочів. Ховали де тільки могли: за&
копували у землю, у хаті, виносили з двору. За&

ховані продукти шукали, проштрикуючи речі, зем&
лю і т.д. Були люди, які об’їзджали поля на конях,
не дозволяли збирати залишки городини. Іти в
колгоспи людей змушували, забирали худобу,
інвентар. Сиріт забирали в приюти, до міста.
Люди почали помирати, коли зовсім не залиши&
лось продуктів харчування. Люди не ділилися
один з одним, не мали допомоги від родичів, бо
кожен виживав, як міг. Їли все: коріння, качання з
кукурудзи, жолуді, ховрахів, дичину, відомі випад&
ки людоїдства, коли мати з’їла дочку і сина. Де,
хто хоронив померлих не знаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КАЛІБЕРДА Євдокія Михайлівна,
1917 року народження,
с. Райгородок Слов’янського району,
де сім’я мешкає з 1920 року
Голодомор 1932&1933 року пам’ятаю. Я вва&
жаю, що голод був іскуствений, врожай забирала
влада. Хто вступав до колгоспу, у того вражай не
забирали. А хто не хотів йти у колгосп, у того все
забирали. Якщо приховували, не віддавали, не
говорили правду, їх судили, висилали.
Людей, які трудилися, жили заможно, мали ко&
рову, кобилу або валів, бричку, називали куркуля&
ми і розкулачували. Все господарство забирали
у колгосп, з хати виганяли. Люди жили в землянці,
а потім будували собі нове житло. Райгородці їх
не вважали куркулями, бо вони були гарні хазяї&
ни, трудилися.
Чи мали зброю, документи на арешт люди, які
відбирали врожай.
– Я не знаю.

Заховати продукти не можна було, бо провіряли
по декілька разів.
Хто вступив в колгосп, одержували пайки.
Забирали продукти харчування, худобу, зброю,
плуги, борони.
Збирати залишки городини, колоски збирати
забороняли, ганяли об’їжчики.
В колгосп людей агітували, проводили збори,
заохочували.
Хто не віддавав до колгоспу своє господарство
і не вступав в колгосп, до них приходили по дек&
ілька разів, погрожували.
Весною 1933 року люди почали помирати з го&
лоду. Харчі скінчилися . Їли щавель, козельки, ра&
кушки.
Якщо батьки вмирали, дітей&сиріт віддавали у
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дітдом.
Люди ходили міняли одяг на харчі в Барвін&
кове, Миколаївку, Ізюм. Щоб не вмерти з го&
лоду, різали худобу, ловили тварин та різали,
їли.
Випадків людоїдства в Райгородку не
було. Померлих ховали на кладовищі самі
родичі.
Окремого місця поховання померлих від го&
лоду немає. Ховали біля свої родичів. Помина&
ють і поминали на «Провода», «Пробки», «Зеле&
ну неділю». Батюшка праве молебень.

В Рай городку церква до якої завжди хо&
дять прихожани з Райгородка, Брусівки, Ка&
равану, Селезнівки.
Окремих пам’ятників у селі немає жертвам
Голодомору.
Старі люди розповідають своїм онукам і
правнукам історію селища Райгородка у 1946&
1947 рр. теж був голод, бо влітку врожай був
поганий, неврожай.
Запис зроблено 5 березня 2008 року.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ІСИК Раїса Петрівна,
1927 року народження,
проживає у селищі Черкаському Слов’янського району,
де сім’я проживала і в 19321933 роки
Голод 1932&1933 років пам’ятаю зі слів
батьків, а 1946&1947 р. пам’ятаю на своєму при&
кладі. Причиною було: те,що вродило, відправ&
ляли кудись. В ті часи ми працювали в колгоспі,
щоб заробити трудодень. За це давали пайок.
За зібрані додому колоски саджали в тюр&
му. Влада не давала збирати колоски та залиш&
ки городини, поля охороняли, хто ходив на
поля, тих наказували і навіть вбивали.
Людей не примушували йти до колгоспу,
вони самі хотіли заробити на шматок хліба. Не
голодувала в селі тільки влада. Наприклад, ба&
гатші за нас сусіди давали нам відходи картоплі,
капусти, буряка. Ми варили з цього борщ, до&
бавляли до нього лободу.
Їли ягоди, коріння усіх рослин, все, що дава&
ла природа, ти і годувалися.

Був випадок, коли ми йшли до лісу по гри&
би, то побачили, що на порозі дому лежала їхня
дочка, яка вмерла від голоду – Долгополова
Нюся.
У селі Олександрівка був випадок людоїд&
ства. Мати Раїса з,їла свою дитину.
Померлих хоронили на цвинтарі.
У нашому селі є православна церква. Вста&
новлених хрестів або пам,ячників померлим від
голоду немає. Сучасна молодь про голод 1932&
1933 років та 1946&1947 років дізнається зі слів
старих людей. Я розповіла своїм дітям та ону&
кам.
Запис зроблено 12 квітня 2007 року.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ВАСИЛЬЄВА Марія Іллівна
1922 року народження,
проживає у с. Олександрівці Слов’янського району,
у 19321933 рр. мешкала у м. Слов’янську
Я зі своєю сім’єю: батьком, матір’ю та сест&
рою проживала в селі Довгеньке Харківської
області. У кінці 1931 року наша сім’я пере&
їжджає у м. Слов,янськ на Соболів ку. Там ми
жили в невеличкій хатині. Батько Ілля Андрійо&
вич працював на содовому заводі. На заводі ро&
бітникам видавали пайок – хліб, цукор. Після
роботи він ще підробляв на мельниці, де з ним
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розраховувалися висівками. Порівнюючи з су&
сідами та іншими людьми, нам у ці роки було
легше. Ще ми допомагали бабусі, яка залиша&
лася в селі, жила в доччиній хаті. Дід ховався.
Його розкуркулили. На селі він вважався бага&
тим. У нього було 40 десятин землі. 20 деся&
тин лісу, 20 вуликів (колод) бджіл, корови, коні,
птиця, сільгоспреманент. Хата була крита зал&
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ізом. У сім’ї було семеро дітей – шість дівчат і най&
молодший син, якого розстріляли червоноармійці.
У діда позабирали все і його виселили. Та він втік.
А в голодовку прийшов до дочки в с. Довгеньке –
хворий, обідраний. На селі всі харчові припаси
забирали, вони їли жолуді, траву, коріння, і те, що
я їм приносила раз на тиждень. Дід невдовзі вмер,

через деякий час – і бабуся.
Наша сім’я вижила, бо батькові давали пайок.
Запис зроблено 11 квітня 2008 року.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ГАВРИШ Віра Степанівна,
1921 року народження, з народження проживає
в сел. Черкаському Слав’янського району
Что я знаю и помню о голодном 1933 годе? В
то время мне было 11 лет. В Черкасском умерших
от голода не было. Наших жителей спасало то, что
рядом в городах была развита промышленность
– заводы, фабрики, были совхозы, но почти в каж&
дом доме кто&то из членов семьи были рабочими
(в Славянске на железной дороге, в депо, на
сользаводе, в Краматорске, в Дружковке тоже
работали на заводах). Продукты питания получа&
ли по карточкам. Норма хлеба на работающего
была одна, а на иждивенцев – другая. Кроме хле&
ба рабочие получали сахар и крупы. Какая была
норма, я не помню. По слухам, те люди, которые
жили в отдаленных от железной дороги селах,
было очень трудно, они голодали и умирали.
В этот тяжелый 1933 год к нам пришла родствен&
ница (жена нашего двоюродного брата). Она при&
шла из села Тырсивка (недалеко от Золотого Колод&
ца) с пожитками (кофточки, юбки, платочки), чтобы
поменять на продукты питания. Ее муж был раску&
лачен и выслан на Соловки. Наша родственница
была опухшая, голодная, дома оставалось трое де&
тей. Она умерла, а дети выжили и дождались отца.

Умерла в скором времени, как ушла от нас.
Люди, которые проживали в глухих селах, не
могли уехать из дома, так как не было на руках
паспортов. Поэтому от недоедания умирали.
1947 год был очень голодным В Черкасском
очень многие были опухшие, были и умершие. По
ул Быкова (название улицы новое) проживала се&
мья Бондаренко, была мать с двумя девочками.
Девочки были маленькие. В 1947 году мать умер&
ла. Дети выжили: старшая сестра вышла замуж (в
очень хорошую семью) и взяла с собой младшую
сестру. Но жить старшей сестре долго не удалось.
Голодный 1947 г. Подорвал здоровье.
Кто виноват? Те люди, которые работали в
Краматорске на заводе НКМЗ им. Ленина (мои
родственники, соседи) рассказывали, что хоро&
шие специалисты–инженеры очень голодали
(жили в государственных квартирах, не имея
участков земли) и приходилось просить милос&
тыню. Как это назвать?
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ВИПРИЧЕНКО Валентина Андріївна,
1936 року народження, сел. Черкаське Слов’янського району
Я проживаю в селищі Черкаському на вулиці
Карла Лібкнехта, (нова назва – вул. Л. Бикова). Про
голод 1932&1933 років чула, який він був тяжким.
Сама ж я пам’ятаю, що був голод в 1946&1947 ро&
ках, бо я жила в ці роки і була пухла від голоду. При&
чини голоду – післявоєнні роки, неврожай. Я не па&
м’ятаю, щоб влада відбирала у людей вирощене
в полі. В той період люди нічого не могли прихо&
вувати, тому що не було чого приховувати. Я чула
про закон «п’ять колосків», але він до нас, підлітків
не застосовувався. Ми, учні Черкаської СШ, дійсно

збирали у полі колоски і здавали їх в колгосп, йшли
по всьому полю, збираючи в торбинку колоски, але
ні один колосок ніхто без дозволу не брав. Кол&
госпні комори, поля охороняли самі колгоспники.
До вступу в колгосп нікого не змушували, люди
йшли добровільно, не примушували. Я не пам’я&
таю, щоб худобу забирали в колгосп, напевно, її
не було. Люди почали помирати з голоду після
зими, бо був неврожайний рік. У школі, нам вида&
вали хліба, але я не пам’ятаю: по 100 чи 200 грам,
а хліб завозили з пекарні, яка знаходилася в на&
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шому селищі. Не голодували лише ті, хто пра&
цював на виробництві, бо отримували гроші, за
які можна було в місті щось купити.
На хліб видавали картки на місяць. Зумів ви&
жити тільки той, у кого батьки працювали на ви&
робництві. Люди були добрішими, а тому допо&
магали один одному, чим змогли. Якщо були
якісь зайві речі, то їх міняли на їжу. В нашій сім’ї
ми допомоги від родичів не отримували, бо
вони були такими ж, як і ми бідними. З рослин
ми споживали пасльон, калачики (їх зараз і
немає таких), варенички (це акація жовта). Вжи&
вали з дуба жолуді, їх сушили, мололи на кру&
порушку і пекли оладики. В їжу вживали собак,
кішок, ловили горобців. В місті, в основному, ку&
пували продукти харчування, або міняли одежу
на хліб, сіль, крупу, сірники. Я не можу сказати,

чи був голод у місті, бо не доводилося там бути.
Таких відомостей, скільки людей померло, я не
знаю. Так в селі Олександрівці мати з бабусею
з’їли свою дитину і онуку. Прізвища не знаю, а
ім’я – Раїса. Вона втратила розум, і коли бачи&
ла дітей, то вона за ними ганялась, а ми дуже її
боялися. Померлих хоронили на кладовищі.
В селі не встановлені хрести, пам’ятники по&
мерлим від голоду. Сучасна молодь про голод
1932&1933 рр. знає, бо на це акцентується ува&
га, а за голодомор 1946&1947 рр. мало зга&
дується.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ОВОД Клавдія Степанівна,
1920 року народження, проживала у 19321933 рр.
в сел. Черкаське Слов’янського району
Народилася я в 1920 році. В 1932&1933 ро&
ках був голод. Пам’ятаю ці роки дуже добре,
оскільки таке горе забути нелегко. Життя на&
селення було нестерпно тяжким. Майже всі
сільські мешканці працювали в колгоспах,
жили за рахунок заробленої їжі. В 1932 році з
колгоспів вивозили зерно, людям нічого не
видавали. Навіть забирали старі запаси. Хліба
не було, ми їли траву з якої робили перепічки.
Взимку якщо у когось залишилися буряки то
доїдали їх. Вдягти було нічого і тому під час
холодів ми виходили гуляти по черзі у мами&

них чоботях. Топили тим, що назбираємо:
хмиз, соняшник. В сім’ї нас було багато і тому
прокормити усіх було майже неможливо.
Батька вбили за те, що він крав соняшник.
Були люди, які працювали на залізниці. Їм да&
вали одяг і хліб, але нерегулярно. Тому в їхніх
сім’ях часто помирали діти від завороту ки&
шок. Взагалі життя було страшне і не дай Гос&
подь пережити таке ще раз ні нам, ні нашим
дітям.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ФЕЛЬЧАКОВА Надія Захарівна,
1914 року народження,
с. Сидорове Слов’янського району

– Чи пама’ятаєте Ви, що був голод у 1932&
1933 рр., або у 1946&1047 рр.?
– Пам'ятаю і той, і той голод.
– Які на Вашу думку, могли бути причини го&
лоду?
– Різні роки, різні причини.
– Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
городі, то хто це робив?
– Відбирали у людей. Це влада, комуністи.
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– Чи можна було приховати якусь частину
зерна, продуктів, овочів?
– Ховали під припічком, поки піч не топили.
– Чи чули Ви про закон «про п’ять колосків»?
– Хто збирав колоски на полі після збиран&
ня врожаю, то тих судили..
– Чи застосовували до людей покарання,
побиття, вислання, арешти?
– Хто мав худобу, того розкуркулювали, все
забирали в колгосп, а розкуркулених з дітьми

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
вивозили в Сибір.
– Чи всі люди добровільно йшли в колгосп?
– У колгоспи заставляли йти.
– Чи помирали люди від голоду? Де їх хова&
ли?
– Від голоду помирали. Їх ховали на кладови&
щах.
– Що вживали в їжу?

– Їли бруньки з дерев, жолуді, мололи на бо&
рошно, ловили в Дінці черепашки (мідії).
– Кого вважаєте винним?
– Вважаю неврожай і комуністів (владу).

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЗІНКІВСЬКА Анастасія Петрівна,
1915 року народження,
жителька с. РайОлександрівка Слов’янського району
Зараз багато кажуть про те , що голоду в 1932 &
1933 роках не було. А я добре пам’ятаю це страх&
іття, бо пережила його. Без сліз згадувати не можу.
Що людям довелося пережити! Ворогові не поба&
жаєш.
Місцева влада ретельно виконувала наказ про
заготівлю зерна. Активісти забирали у людей все
зерно після збору урожаю 1932 року, а він і так був
не великий. Навіть віниками вимітали з горища,
щоб не залишилося і зернини. Що їли? Збирали
кропиву, потайки на колгоспних полях колоски,
коріння та кору фруктових дерев варили, щоб
якось прогодувати свою сім’ю. Дехто вбивав котів
та собак і їли, товкли жолуді, але вижили не всі.
Дуже багато людей в селі померло, багато було
пухлих від голоду. Помирали спочатку найменші
дітки, яких зовсім нічим було годувати. А потім
старші та й старих людей померло багато. Хоро&
нили щодня декілька чоловік. Хоронили на цвин&

тарі, дома в садку, хто де міг. Труну не робили, ко&
пали могили та так і ховали.
Селянські сім’ї були великі – по дев’ять&десять
чоловік. А після 1933 року добре, якщо половина
живими лишалася. Були сім’ї, де батьки помира&
ли, а діти залишилися сиротами. В селі був дитя&
чий будинок, їх відправляли туди. Виховувалися
там діти&сироти і з навколишніх сіл.
Тим, хто добровільно в колгоспи пішов (а в на&
шому селі було три колгоспи) трохи легше було
вижити, бо один раз на день їм давали їжу. Щось
їли самі, щось несли дітям додому. Село наше до
1932 року було багате. Люди працювали, жили
заможно, не бідували, а за рік всі перетворилися
на жебраків. Може хтось і жив в ті страшні роки
краще, ніж інші, але я таких не пам’ятаю.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КОВАЛЬОВ Яків Петрович,
1926 року народження,
с. РайОлександрівка Слов’янського району
В 1932 році почали зганяти людей в колгоспи
.їх в нашому селі було аж три – імені XVII партз’їзду,
імені Челюскіна, імені Кагановича.
В колективізацію все забрали в колгоспи – і
землю, і реманент, і худобу. Значить людям нічого
не залишалося & тільки теж іти туди на роботу. Мої
батьки працювали в колгоспі. Може завдяки цьо&
му в нашій сім’ї ніхто не помер від голоду. Батьків
в колгоспі годували один раз на день, вони трохи
самі з’їдять, а трохи нам – трьом дітям несуть.
У нас була корова – годувальниця, але її теж
відігнали до колгоспу. Було баби ввечері підуть та
й заберуть кожна свою корівку додому, а вранці

корову знову конфісковують. І так було декілька
разів, поки уповноважений не пригрозив пістоле&
том. Цього баби вже боялися. Більше не ганяли
свою худобу додому.
Що їли? Батько збирав зерничко з дикої тра&
ви, її у нас називали мітличкою. Нашморгає, пе&
редере як – небудь на дертушці, мати щось зва&
ре. їли коріння різне – довго варили його, поки
не пом’якшає. Батько брав і на роботу цю їжу.
По сусідству з нами жила баба Хівряна, вона
вдовою залишилася. Дуже їй важко було, голоду&
вала. Вона на початку літа, коли піднялися трошки
бурячки, нарвала гички, перетерла крейди, зміша&
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ла з гичкою, напекла коржів і наїлася. Мало не
померла. Всім селом рятували.
Про закон про п’ять колосків тоді знали всі.
Моя баба Оксана ходила в поле, щоб щось
зібрати, а об’їздчик ганяв всіх. Боялися люди,
але голодна смерть була страшнішою. Одно&
сельця Василя Рипала ув’язнили за жменю
зерна на п’ять років. Він працював на ком&
байні. Вивалив солому з копнітеля, встав з
комбайна, і в куточку копнітеля побачив тро&
хи зерна з половою. Взяв та й зсипав його в
кирзову сумку, а уповноважений побачив :
«Розхіщаєш государствене майно!?» І до в’яз&
ниці. Не дай Бог, щоб у кишеню взяв хоч зер&
нину.
Батько моєї дружини – Поляков Петро Олек&
сійович в 1932&1933 роках працював завідую&
чим током. Щоб залишити в колгоспі хоч трохи
зерна (його все з села вивозили), за проханням
голови колгоспу занижував показник заготов&
леного зерна. А тут перевірка (може хто повідо&

мив владу), і засудили на 10 років в’язниці.
Відсидів він три роки, і помер у в’язниці, більше
його не бачили.
Багато людей з голоду повмирало. Багато
сиріт залишалося. Був у нас в селі дитячий
будинок. Всіх сиріт з нашого села, з навко&
лишніх сіл утримували там. Та ще зо 30 дітей
привезли з міста. Цих дітей збирали на вокза&
лах, теж голодні сироти. В дитбудинку їх году&
вали.
Родичі з міста не допомагали, вони хоча і
отримували якийсь пайок але теж голодува&
ли. Допомогти нічим було.
Важко було всім. Але який не голод, а люди
дружні були, допомагали один одному. Їдуть із
степу баби босі, голодні, а співають. Чи то з
горя чи з радості.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

СТЕПАНОВ Олександр Пилипович,
1931 року народження,
житель с. РайОлександрівка
Слов’янського району
В 1932&1933 роках я був ще дуже малий, тому
тих страшних років не пам’ятаю, але з розпові&
дей моєї матері Степанової Дарії Ігнатівни знаю,
що наша сім’я на той час складалася з 5 чоловік:
дідусь з бабусею & Андрій Іванович та Варвара
Ісаївна, мої батьки – Пилип Андрійович та Да&
рія Ігнатівна та дворічний я.
Дорослі розповідали, що в 1932 році урожай
був не найкращий, але й те, що вродило все
забрали в колгосп. В зиму йшли зовсім без
харчів. З осені ходили в поле збирати колоски,
ті що залишилися після збору врожаю. Правда
це було небезпечно, бо якщо побачить уповно&
важений забере ті вузлики – сумочки, або і того
хто збирає колоски. Дуже боялися. Але голод і
страх смерті гнав людей у поле.
Найстрашнішою була весна 1933 року. Їсти
було зовсім нічого. Пухли з голоду. Моя мама
розповідала, що я був дуже пухлий. Моя бабуся
читала на похоронах. За це їй давали кусочок
хліба і вона несла його мені – малому, щоб спа&
сти від голодної смерті. Дуже за мене боялися.
Вище нашого городу навесні 1933 року
зійшло жито. Поле стояло зелене&зелене. І з
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цього зеленого жита мати варила похльобку.
Мій дідусь Андрій Іванович був дуже слаб&
кий, опух від голоду. Одного разу пішов у ліс.
А мама з бабусею за ним, боялися, щоб не
вчинив з собою чого. Коли його знайшли, по&
бачили, що він наловив пташок, і жарив їх на
вогнищі, тих пташок носив і мені. Дуже при&
кро було йому ,вправному господарю, старо&
му селянину, що держава з ним так обійшла&
ся.
Мій батько – Пилип Андрійович наймався
на роботу в село Високо&Іванівну. На той час
багато людей ходило туди на роботу, бо от&
римували за неї окраєць хліба, або трохи
муки. Цим і кормили сім’ї. Справжньою раді&
стю було, коли люди знайшли ціле поле не
зібраного сорго, збирали його потайки, їли
цілим, або приносили додому в кишенях і
щось варили.
А далі прийшло літо 1933&го року. А з ним
уже городина, ягода. Ось так я і вижив.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
КРАСНОКУТСЬКИЙ Василь Петрович,
1917 року народження,
с. РайОлександрівка Слов’янського району
Літо 1932 року видалося спекотним, і врожай
був не найкращим. А тут ще з Москви наказ – зда&
ти хліб! Місцеві комуністи взялися до роботи – хо&
дили і забирали у селян зерно. У нас сім’я була
велика – п’ятеро дітей. Брати було нічого. З своєї
десятини ми зібрали чотири мішки жита. Небага&
то, але знали, що і це заберуть, тому зуміли з бать&
ком заховати два мішки, просто вивезли їх з под&
вір’я. Так багато хто робив, бо знали що вмовляти
активістів марно. Мужики на час обходу просто
тікали з двору.
На той час головою сільради був наш сусід –
Краснокутський Мусій Іларіонович. Він і приходив
до нас на подвір’я. Найчастіше конфісковувати
зерно приходили ввечері. Крім двох мішків жита
взяти було нічого, хіба ті полотняні сорочки, що
були на нас . Я стояв біля дядька Мусія, смикав
його за штанину і просив, щоб не забирали зер&
но, бо помремо голодною смертю, але все мар&
но. Комуністи ходили без зброї, але їхнього при&
ходу боялися в кожній хаті.
Щоб сім’я не загинула з голоду, батько пішов
працювати в колгосп. Забрали до колгоспу пару
наших волів та реманент : рало, борони, та ін. Там
опівдні, один раз на день людей годували: у вели&
кому казані варили затірку або галушки, стояла
черга і насипали порцію кожному в глечик. Поїли
– і на роботу. Тато з мамою один глечик з’їдали
самі, а один несли додому дітям.
Знали всі і про закон про п’ять колосків. Хто
візьме колосок, або хоч зернину – у в’язницю. Був
у нас в селі чоловік – Зінківський Никифор (йому
було вже років 60) побачив на дорозі розсипане
зерно і вирішив зібрати його в кишеню. Уповно&
важений побачив це, Никифора заарештували.
Більше його ніхто не бачив – у в’язниці він і помер,
за жменю зерна.
Забране зерно представники влади звозили в
так звані дядьківські амбри. Їх ніхто не охороняв,
а люди все одно боялися до них підходити. Боя&

лися всього. Правда, були сміливці, а можливо
голод гнав, що свердлили в дерев’яних стінах ам&
барів отвори і набирали трохи зерна. На щастя
нікого не спіймали.
Багато людей померло з голоду в селі. Хоро&
нили померлих і вдома в садках, і на кладовищі.
Хоронили без труни, замотають в ряднину та і все.
Були сім’ї, де батьки до останнього намагалися
врятувати дітей, підгодовували їх, як могли. Самі
помирали, а діти залишалися сиротами. Тоді в
одній сільській хаті (це була хата Краснокутської
Зінаїди) облаштували дитячий будинок. Там сиро&
ти і виховувались.
Всім було тоді важко. Може хто і не голодував,
але я про таких не знаю. Люди жили дружно,
співчували один одному, допомагали. Я пам’ятаю
шкільного вчителя математики – Зінківського Фе&
дора. У нього якимсь чином збереглося трохи бу&
ряків. І хоча у нього самого було двоє дітей, він
давав сім’ям, де голодували діти, ці бурячки, або
з дружиною пригощали тих дітей, які приходили
до них в дім.
Коли навесні 1933 року стало зовсім нестерп&
но, народ проти влади не виступав, терпів і мов&
чав. Тільки одного разу вирішили декілька мужиків
зібратися і поїхати до Москви, до Сталіна, бо його
винуватили в усьому. Хотіли пожалітися йому та
попросити, щоб зерно не забирали, коней повер&
нули. З села вони поїхали, а додому ніхто з них не
повернувся. Що з ними сталося, ніхто не знав,
можна було тільки здогадуватися.
Довелося мені пережити ще один голод – 1946&
1947 років. Але там причини були другі. Посуха
була та і в полі працювати було нікому. Поки чоло&
віки воювали, жінки працювали в полі, як могли.
Вручну сіяли, а терниною загрібали. Тому і не вро&
дило.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ПІНЧУК Людмила Антонівна,
1925 року народження,
жителька с. РайОлександрівка Слов’янського району
Колективізація була страшним ділом. Якщо лю&
дина не йшла до колгоспу, її виганяли з хати, або в
хаті розвалювали комин, виривали двері та вікна,
збирали геть усе чисто. Особливо непокірних за&

бирали й відправляли до Сибіру. Розкуркулювали
свої ж односельці, але родичів не ображали, і їм
жилось добре. Як усе відібрали, почався голод. Хар&
чувалися травою, щавлем, берестком, тим, що вда&
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лося приховати на зиму. А коли настала весна,
то стало зовсім страшно.
Коли почався голод, мені було лише сім
років, але я добре пам’ятаю ці страшні часи.
Нашій сім’ї жилося важче, ніж іншим. Так мені
тоді здавалося. Це мабуть тому, що в нашій сім’ї
не було дорослих чоловіків. У батька була інша
сім’я, нашим життям він зовсім не цікавився. А
отже було дуже важко. Голодували ми, як і
більшість односельців. Бабуся, мати, тітка на&
магалися підтримати перш за все нас – дітей.
Брат був трошки старший за мені. Пам’ятаю, що
він весь час просив у мами їсти. А що йому було
дати? Мама часто плакала. Хвилювалася за нас.
І мені було дуже прикро.
Я ходила до школи. Там нас годували. Вари&
ли суп, борщ, горох, квасолю. Нам голодним
дітям все здавалося дуже смачним. Бувало
іноді, що я приносила додому маленький шма&
точок хліба. Я розуміла, що він може врятує
маму, бабусю, тітку, яка жила з нами. Я тоді вже
знала , що багато людей в селі помирало з го&

лоду, дуже боялася. Адже матусі, бабці ніде біло
взяти хлібця.
На щастя, в нашій сім’ї ніхто не помер. Ми
вижили. Хліб у нас конфіскували, не пожаліли
безбатченків, але нас врятувала городина.
Урожай був не великий, його не забрали. Хоча
мати розповідала про те, що в селі під час кон&
фіскації в деяких родинах забирали все під
мітлу.
Мені пощастило, що в ті страшні часи
смерть оминула наш дім. Але дуже довго не
проходило почуття страху, що знову голод. Як
вижила – не знаю, але з тих пір , завжди пере&
живаю, а якщо завтра не буде хліба? З одинад&
цяти років працювала в колгоспі, виконуючи
чоловічу роботу.
До хліба святого в нашій сім’ї завжди ста&
вилися шанобливо. Так я виховувала своїх дітей
та онуків.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади оче&
видців Голодомору 1932&1933 років»)

ЛЯШЕВ Михайло Семенович,
1920 року народження,
житель с. РайОлександрівка Слов’янського району
До 1932 року, до розкулачення наша сім’я
жила на хуторі біля села Никонорівка. Сім’я була
велика – батько, мати та семеро дітей. Жили
дружно, мали землю, велике господарство.
Багато працювали. Діти допомагали батькам,
наймали сезонних робітників. Батько був вправ&
ним господарем, все до ладу. Нас – дітей, теж
вчив землю любити, працювати на ній.
Горе прийшло в наш дім, коли батько відмо&
вився вступити до колгоспу під час колективі&
зації. І тоді нас назвали куркулями. Представ&
ники місцевої влади та дільничий стали части&
ми «гостями» на нашому подвір’ї. Пам’ятаю,
що зазвичай навідувалися вранці, приходили
часто, до тих пір поки все не забрали: землю,
дім, худобу, реманент, майно... А нас всіх – до
Сибіру. Всю сім’ю. Там був справжній жах. Умо&
ви життя були нестерпні. Жили в холодних ба&
раках. їсти було нічого. Варили тільки суп з тух&
лої риби. Батько з дітьми змушений був пра&
цювати на лісорозробці. Така робота була до&
рослим не під силу, не кажучи вже про дітей.
Ми були виснажені, весь час хворіли. Батько
дуже хвилювався за дітей, бо розумів, що дов&
го ми так не витримаємо, загинемо тут, на чу&
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жині. Тому, коли до Сибіру приїхала одна знай&
ома жінка зі Слов’янська, батько попросив,
щоб вона забрала з собою мене та брата Яко&
ва. Ми зовсім знесилили. Батько просив, щоб
тітка здала нас в Слов’янську в дитячий буди&
нок. Сподівався, що хоч так ми залишимося
живі. Тітка так і зробила. В дитбудинку я про&
був до 1936 року.
Мати з найменшою сестрою Ганною якось
зуміла втекти з Сибіру додому. Приїхали до
Рай&Олександрівки, але що їх тут чекало? Пус&
тка. Не було нічого: ні дому, ні господарства, ні
землі та ще й голод. Все треба починати спо&
чатку. Жили вони з сестрою в землянці, яку
мати виконала власноруч. їли траву, жолуді,
пекли паляниці з тертої крейди та кропу. Та хіба
це їжа для маленької дитини?
Мати навідувала нас з братом в дитячому
будинку. Приїжджала з маленькою Ганнусею.
На неї страшно було дивитися, вона була дуже
слабкою, навіть втрачала свідомість з голоду.
Я зберігав для неї маленькі шматочки хліба –
сам не доїдав, а коли вони приїжджали, вино&
сив їх сестрі.
Одного разу мати принесла погану звістку.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
В Сибіру вмер батько та сестра. Це був 1933 рік.
Десь там вони і поховані. Ми не знаємо де їхні
могили. Ніколи там не були. Батько більше не
повернувся на рідну землю, яку так любив.
Після його смерті моїм братам і сестрам, які
залишалися з ним, стало взагалі жити нестерп&
но. Вони вирішили тікати додому. Добиралися, як
могли: товарними вагонами, пішки... Сестра
Єфросинія загинула в дорозі від голоду. А ті, кому
вдалося живими добратися до матері, змушені
були влаштовуватися на роботу до колгоспу, щоб

вижити. Про власне господарство не було вже й
мови. Пізніше від хвороби помер мій брат Яків, з
яким я був в дитячому будинку.
Ось що сталося з нашою родиною. Я часто за&
давав собі питання – Чому? За що? Хто винен? На
мою думку – держава, Сталін. Вони довели селян
до голодної смерті, до смерті на чужині, знищили
цілі хліборобські роди, такі як наш, тисячі таких...
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ДРОБОТ Анастасія Устинівна,
1929 року народження,
сел. Оленівка Волноваського району
1. Micцe запису – селище Оленiвка Волновась&
кого району Донецької областi. Стара назва: се&
лище Оленiвка Сталiнської областi.
2. Дата запису – 6 квiтня 2008 року.
3. Ким записано – Клuменковою Анастасiєю
Мuxaйлiвною. Мiсце проживання: смт. Оленiвка
Волноваського району Донецької областi.
4. Чи пам’ятаете Ви, що 6ув голод у 1932 &1933
роках i у 1946&1947 роках?
Звичаино пам’ятаю. Щоправда, голод 1932&
1933 рокiв пам’ятаю бiльше з розповiдей батькiв,
а ось 1946&1947 рокiв залишився в спогадах на&
довго.
5. Якi, на Вашу думку, могли 6ути причини го&
лоду: неврожай, засуха чи забирала урожай вла&
да?
6. 1932&1933 роках до голоду привели пapтійнi
активiсти. Не можна сказати, що була засуха чи
неврожай, скорiше весь врожай забирали пapтiйнi
активiсти. У селян вилучали майже весь зiбраний
врожай.
6. Якщо вiд6ирали у людей вирощене в полi,
городi, хто це ро6ив?
Пам’ятаю, що в 1930&х роках був закон, по яко&
му могли посадити у тюрму, або навiть розстрiляти
за вкраденi зернинки пшеницi. До хат приходили
napтiйнi працiвники i шукали скрiзь cxoвaнки
продуктiв. Шукали скрiзь: i в пiдвалахах, i в сара&
ях, навiть пiд дощечками пiдлоги.
7. Чи 6ули винагороди вiд влади за донесення
на сусiда про пpиxoвaння зерна?
Ми з сусiдами жили дружно, тому нікому з чу&
жих людей нiчого не доносили.
8. Як це вiд6увалося? Чи тi, що вiд6ирали, мали
якiсь докум енти на з6ирання продуктiв?
Ці люди були чужаками, всі знали, чим вони

займаються. Документів у них ніхто не перевіряв:
і так було зрозуміло, чому вони прийшли.
9. Чи застосовували до людей покарання, по&
биття, висилання, арешти?
Так, були такі сім’ї, які відправляли кудись да&
леко до важкої праці.
10. Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб
у людей?
Мабуть була, не пам’таю, але знаю добре, що
ми їх всіх боялися.
11. Як люди боронилися?
Кожний хазяїн намагався приховати хоча б ча&
стинку врожаю або продуктів для своєї родини, а
боронитися було марно, бо кожна хата перевіря&
лася.
12. Чи можна було приховати якусь частину зер&
на, продуктів, овочів?
За це могли покарати та вилучити всі запаси
продуктів, ще я пам’ятаю, що в городі, прямо в ямі
були закопані буряк, картопля.
13. Хто і як шукав заховані продукти? Як іх зва&
ли?
Це були партійці. Шукали вони по всій хаті.
14. Скільки іх приходило до хати? xmo це був?
Ходили по хатах цілі комісії.
15. Де можна було сховати продукти харчуван&
ня?
Це було дуже небезпечно, за це могли покара&
ти, ще ховали, хто де придумав: хто в сінях, хто в
ямі в городі, хто в сараях.
16. Чи давали їжу тим, хто пішов по колгоспах?
В колгоспах люди не хотіли працювати, бо на
своїй землі вони знали, що працюють для себе і
для родини. Тоді місцеве начальство придумало
відрізати великі ділянки землі біля хат. На нашій
земельній ділянці з однієї сторони була побудова&
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на хата, по другу сторону був город. Щоб
його у нас не відібрали, батько був змушений
за кілька днів побудувати літню кухню. Так
наш город залишився у нашому розпоряд&
женні, а в колгоспах людям наділяли зовсім
мало зерна. З такою кількістю неможливо
було прожити.
17. Забирали лише продукти харчування
чи й інші речі & одяг, рушники, худобу тощо.
Так. Корів, свиней також забирали. Тих
людей, які займались домашнім господар&
ством для своєї родини розкулачували і на&
зивали «куркулями».
18. Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи
чули Ви про нього?
Про цей закон пам’ятають, мабуть, всі
люди мого часу. Це значить, що за кілька ко&
лосків, вкрадених з колгоспного поля, могли
навіть розстріляти, відправити в табори або
вислати всю родину до Сибіру.
19. Чи дозволяли збирати у полі колоски,
залишки городини?
Ні, цього робити не можна було.
20. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Ходили такі патрулі, як зараз сторожа. У
них навіть з собою була зброя.
21. Чи люди хотіли іди добровільно в кол&
госпи?
Ні, це було примусово.
22. Чи змушували людей іти до колгоспів і
як?
Примушували, розповідали, як добре буде
житися працівникам колгоспів, і що всім ро&
бітникам буде наділятися частина врожаю.
23. Де переховували худобу, щоб не заб&
рали у колгосп?
Коней та корів, пам’ятаю виганяли дале&
ко в степ, але і там могли знайти і забрати
худобу.
24. В який час ходили забирати у людей
зерно, продукти?
Такого часу не було, приходили коли зав&
годно.
25. Скільки разів приходили до хати?
Приходили багато разів, навіть, якщо ба&
гато величали, бачили, що люди не голоду&
ють, не пухнуть з голоду, то пpuxoдили знов
шукати схованки.
26. Коли почали люди вмирати з голоду?
Коли зовсім нічого було їсти. Особливо
таке траплялося взимку, коли нічого було
їсти, не росла ніяка трава.
27. Що було з малими сиротами? Чи ними
опікувалася держава?
Був такий випадок, коли від померлих
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батьків дітей відправляли в дитячі притулки, але
там їм жилося не солодко і голодно.
28. Хто не голодував у селі і чому?
Ті, що забирали все харчування, мав змогу
вилyчити собі і своїй родині.
29. Хто зумів вижити?
Хто протримався, той і вuжuв.
30. Чи допомагали люди один одному у вижи&
ванні від голоду? Чи дїлилися продуктами?
Ділитися було нічим. Підказували одне одному
з якої трави що можна було приготувати, а іноді,
хто міг, давав хоч по жменці крупи або кукурудзи.
ЗІ. Які засоби вживали до виживання?
Виживали хто як міг.
32. Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен&
ше голодували?
Якщо мали змогу, то допомагали.
33. Що споживали в їжу із рослин, ягід, корін&
ня?
Пам’ятаю, як з трави готували драники, криши&
ли листя лободи, добавляли мелену кукурудзу –
виходили гіркуваті драники. Ще їли щирицю. В той
час перепробували багато трави. Гризли кору де&
рев.
34. З яких дерев, рослин вживали листя, кору в
іжу?
35. Яких диких птахів, плазунів вживали в їжу?
Ловили сусликів: заливали нори водою, а потім,
коли вони вискакували хапали їх.
36. Чи можна було щось купити у місці чи вимі&
няти?
Батьки возили якісь речі, вимінювали їх на груд&
ки цукру. Це були найулюбленіші солодощі. Діти
чекали таких гостинців.
37. Чи був голод у містах?
У містах люди отримували хліб по карточках,
але і там його не вистачало.
38. Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
Померло багато людей старих і малих.
39. Чи відомі Вам випадки людоїдства?
Не пам’ятаю.
40. Де і хто хоронив померлих від голоду?
Було таке, що ховали прямо на своїх ділянках
землі у городі.
41. Чи платили тим, хто займався похованням
померлих?
Ну, якщо було чим, пpuгощали по змозі.
42. Чи відомі у Вашому селі місця захоронення
людей, померлих від голоду?
Не знаю, мабуть зосталися.
43. Чи поминають їх на «проводи», «гробки», зе&
лені свята?
Старі люди цього не забудуть, пам’ятатимуть
завжди.
44. Чи згадують і поминають померлих від го&

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
лоду в церкві тепер і за часи радянської влади?
За часи радянської влади були молодші, до
церкви не ходили. А зараз батюшка в церкві про&
водить службу за упокой душі всіх по.мерлих і від
голоду теж.
45. Чи є у Вашому селі церква? До якою патрі&
архату вона відноситься?
У нашому селі є українська православна церк&
ва.
46. Чи встановлені у селі хрести, пам’ятники
померлим від голоду?
Пам’ячників у нашому селі немає – а хрест роз&
ташований на кладовищі.
47. Чи знає сучасна молодь про голод 1932 &

1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
Молоді розповідають у школі. Іноді про цей жах
згадуємо з подругами та помїіж бабусями.
48. Кого Ви вважаєте винним у зaги6елі
6aгaтьоx людей? Кого зараз винить?
Час тоді був вaжкий, партія вела таку політику.
49. Прізвище, ім’я по&бaтькові оповідача.
Дробот Анастасія Устинівна, 1929 року народ&
ження.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЗАЙЧЕНКО Марія Іванівна,
1925 року народження,
с. Новогнатівка Волноваського району
1. Місце запису (населений пункт, район, область) повністю. Бажано вказати стару й нову назву.
с. Новогнатівка,Волноваського району, До&
биття, висилання, арешти?
нецької обл. (раніше с.Новогнатівка, Ольгинський
& Шобы били не знаю.А аресты и выселки бы&
район).
ли.Знала даже арестанских детей.
2. Дата запису: число, місяць, рік, коли запи&
& Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у
сана інформація. 27.03.2008 рік.
людей?
3. Ким записано: ПІБ, координати.
& Не помню.
Дем’яненко Оленою Анатоліївною,вчителем
& Як люди боронилися?
Новогнатівської ЗОШ І&ІІ ст.
& Не помню.
& Чи можна було приховати якусь частину зер&
& Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932&1933
на, продуктів, овочів?
роках або у 1946&1947 роках?
& Наверно можна.
& Да помню.Была ведь уже не маленькая,уже
& Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
должна была идти в первый класс.Еще помню,
& Откуда ж мне было знать.
кушать хотелось с утра до вечера.
& Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
& Які на Вашу думку могли бути причини голо&
& Не помню.
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала уро&
& Де можна було заховати продукти харчуван&
жай влада?
ня?
& Я думаю, это потому, что налоги кем&то были
& Все придумывали по разному.
установлены бельшезные, людям не по силам, а
& Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
платить их надо было, вот и отдавали последнее.
& Наверно,а хто их знает.
& Якщо відбирали у людей вирощене в полі,
& Забирали лише продукти харчування чи й інші
городі, то хто це робив?
речі – одяг, рушники,худобу тощо?
& Я не помню, шоб у нас забирали, наверно ро&
& Не, тряпье не трогали.
дители отдавали все сами или как не помню.А как
& Що таке закон про «п’ять колосків?» Чи чули
было у других, тем более не знаю.
Ви про нього?
& Чи були винагороди від влади за донесення
& Про закон такой слыхали.Знаю, шо людей, шо
на сусіда про приховання зерна?
пытались тырить арестовывали.
& Я про такое не слышала.
& Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш&
& Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали
ки городини?
якісь документи на забирання продуктів?
& Школьников выводили в поле собирать колос&
& Откуда я могу знать.
ки.Но собирали колоски для колхоза, не для себя,
& Чи застосовували до людей покарання, по&
домой ничего брать нельзя было.
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& Хто охороняв поля, колгоспні комори?
& Уже теперь не помню.
& Чи люди хотіли добровільно йти в кол&
госпи?
& Помню, родители уже были членами кол&
хоза.А как их заставили туда вступать, или
сами пошли туда, не помню.
& Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
–
& Де переховували худобу, щоб не забра&
ли в колгосп?
& Я такого не помню.
& В який час ходили забирати у людей зер&
но, продукти?
& А хто его знает.
& Скільки разів приходили до хати?
& До нас не приходили.
& Коли почали люди помирати з голоду?
& У нас, в нашем селе, не помню чтоб уми&
рали с голоду, все как&то держались, может
и умирали, но очень мало.
& Що було з малими сиротами, чи ними
опікувалася держава?
& В то время в селе оставались дети, ко&
торых родители бросили, а сами удрали как&
то в город, или родители умерли. Для таких
детей колхоз «Второй пятилетки» организо&
вывал приют. Этот приют просуществовал до
Великой Отечественной войны.Когда долж&
ны были прийти немцы, дети с приюта раз&
бежались по далеким родственникам.
& Хто не голодував у селі і чому?
& Не голодували те, у кого было што&то,
шо можна было выменять в городе на про&
дукты, те у кого была коровка(одну корову
никто не забирал).
& Хто зумів вижити?
& Почти все.
& Чи допомагали люди одне одному у ви&
живанні від голоду, чи ділилися продуктами?
& Помогали только родным. Еще знаю случаи,
когда крестные подкармливали крестников.
& Які засоби вживали до виживання?
& У моего батьки были, уже не помню от кого
золотые кольца еще так чтото из золота.Он
втихаря, шоб никто не знал, пешком ходил в
город и там выменивал золото на харчи.
& Чи мали якусь допомогу від родичів, які
менше голодували?
& Да.
& Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
& Ели молочай,калачики,стовбур лопухов
& З яких дерев, рослин вживали листя, кору
в їжу?
& Мама заваривали кору дуба от расстрой&
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ства желудка,ведь жрали все подряд, не знали от
чего и болели.
& Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали
в їжу?
& Такого не помню.
& Чи можна було щось купити у місті чи виміня&
ти?
& Да, я уже рассказывала..
& Чи був голод у містах?
& Я думаю, нет.
& Скільки людей померло? Чи є такі відомості?
& Нет таких с ведений.
& Чи відомі Вам випадки людоїдства?
& Нет, может где&то, но не у нас.
& Де і хто хоронив померлих від голоду?
& На кладбище, родственники.
& Чи платили тим, хто займався похованням по&
мерлих?
& Не знаю.
& Чи відомі у Вашому селі місця захоронения
людей померлих від голоду?
& Я не помню.
& Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», Зе&
лені свята?
& Наверно.
& Чи згадують і поминають померлих від го&
лоду в церкві? Тепер і за часів радянської вла&
ди?
& Я в Бога не верю. Потому и не знаю, кого и как
там поминают.
& Чи є у Вашому селі церква? До якого патріар&
хату вона відноситься?
& Была. И теперь вот слышу от людей – строят.
Но я во все это не верю.Считаю, людям делать не&
чего.
& Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по&
мерлим від голоду?
& Наверно, нет.
& Чи знає сучасна молодь про голод 1932&1933
pp., зокрема, чи розповідали Ви про це своїм дітям,
онукам, сусідам?
& Мне рассказывать некому. Я прожила одна с
дедом. Долго служила в Советской Армии, воева&
ла,была ранена, детей у меня нет и родни почти
нет. Доживаю одна.
& Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох
людей?
& Наверное власть, что тогда была.
Прізвище, ім’я, по&батькові оповідача, рік на&
родження
Зайченко Мария Ивановна,11.09.1925 г. р.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
ЧАЩЕВИЙ Андрій Миколайович,
1922 року народження,
мешканець с. Новобахмутівка
Ясинуватського району Донецької області
Ой, детка, для меня голод 32&33 г.г. в памяти
сидит лучше, чем вчерашний день. Только сказать
все я тебе как надо не скажу – забыл фамилии и
должности. Знаю, осенью 1932 года мы еще ели
хлеб, хотя он уже и был с добавками. А вот перед
самой зимой стала мамка экономить, урезать ку&
сок. Глянули б дети твои на тот хлеб. Там и трава,
и мякина, и горох, а вот муки нормальной и нет.
Отец спрятал 5 пудов под свекольник (яма для
свеклы& авт.), а отрыть смог только в мае 1933 г.
Вот мы драники из коры и мякины и ели зиму. Мы
ж хлопцами были, так пацаны пухли сильно. У Глу&
бокого Афанасия аж руки начали лопаться, из них
сукровица желтая шла.
Отец ходил хмурый, не помню даже, чтобы он
разговаривал. Знаю, мать потом тихо пересказы&
вала, что сначала фураж вывезли в счет государ&
ственной хлебозаготовки, а потом и часть, точно
не скажу, сколько семенного. Поздно вечером
можно было купить немного хлеба, муки серой у
Людмилы Семеновны (фамилию не помню), кото&
рая работала в колхозной столовой, где корми&
лись все партийные, хозяйственные работники
колхоза. Но она матери продавала за вещи и не&
долго.
Зимой, в начале 1933 года при мне несколько
раз (раз, точно помню, ударили отца; на другой
раз, знаю, мать голосила – фасоль всю забрали и
картошки два мешка) приходила бригада по хле&
бозаготовке. Среди них и наши активисты крути&
лись, но как&то в стороне. Не могу сказать, что они
забрали много продуктов, но табуретку сломали,
как сейчас вижу, кричали сильно, отца так толкну&
ли, что он о печку ударился и лежал. А матери за
крик пообещали окна повыбивать.
Еще знаю, агронома нашего с семьей (две доч&
ки и сын) за неправильное отношение к хлебосда&
че вывезли куда&то на север, а хата его долго сто&
яла с забитой дверью, пока туда врачиха не посе&
лилась. Я совсем забыл вкуса сахара. Отец как&

то съездил в город, а оттуда привез какой&то ярко&
голубой кусок. Мать долго от него откалывала нам
по маленьким кусочкам, а остальное прятала за
иконы, – туда&то уже мы не смели лазить. Я не по&
мню, чтобы из нашего села кто&нибудь умер от
голода, но опухшие были все. Я с хлопцами бегал
и видел, вот только внимания не сильно обращал,
больше старался принести домой что&то съедоб&
ное. Мать каждый раз, как возвращался, загляды&
вала в руки. А как ничего не принесу, иногда пла&
кала. Я до сих пор в долгу перед ней.
Как настала весна 1933 года, подошло время
сеять, а семян&то нет, так у нас второй волной
пошли забирать жито с ячменем. Мать с отцом
хранили на виду совсем немного, 1&1,5 кг, так к
нам пришли и мешочками позабирали, обзыва&
ли родителей, все грозили поймать, где мы пря&
чем зерно.
Отец еле ноги таскал на посевную, но зато их
там подкармливали 1 раз в день супом. Там отец
не ел, а отдавал моему братику (он к тому времени
прибегал к нему), чтобы тот отнес суп домой. Там
мать доливала воды, сыпала что&то сушеное (суш&
ки из груши, вишен, цикорий ) и вновь перевари&
вала, а потом вечером все ели. Сильно родители
боялись за нас, что мы на поле попадемся, когда
колоски незрелые есть будем. (В школьном музее
села Новобахмутовка хранится часть нагайки из
сыромятной кожи, которой в 1933 году объездчик
колхозных полей Рыбалко гонял детвору с хлебных
посевов). Били сильно, с оттяжкой, да гоняли вок&
руг поля так, что домой еле приползали.
Опрос проводила ученица 9 класса Новобах
мутовской ОШ 12 ступеней Екатерина Хабиро
ва под руководством директора школы Чепур
ного Анатолия Владимировича.

(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ТАБАЛА Матрона Іванівна,
1916 року народження, с. Красногорівка Ясинуватського району
Місце запису: с. Красногорівка, Ясинуватсько&
го району, Донецької області., Табала Матрона Іва&
нівна, 03.03. 1916 року народження.

Дата запису: 09.12.2007 р.
Ким записано: Харламов К.П.
Запитання: Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у
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1932&1933 роках?
Відповідь: Так.
Запитання: Які на Вашу думку могли бути
причини голоду: неврожай, засуха, податки,
чи забирала урожай влада?
Відповідь: Забирала влада.
Запитання: Якщо відбирали у людей ви&
рощене в полі, городі, то хто це робив?
Відповідь: Влада.
Запитання: Чи застосовували до людей
покарання, побиття, висилання, арешти?
Відповідь: Побиття.
Запитання: Чи мали зброю ті, що ходили
відбирати хліб у людей?
Відповідь: Мали.
Запитання: Як люди оборонялись?
Відповідь: Ховалися.
Запитання: Чи можна було приховати
якусь частину зерна, продуктів, овочів?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто і як шукав заховані продук&
ти? Як їх звали?
Відповідь: Не пам’ятаю.
Запитання: Скільки їх приходило до хати?
Хто це був?
Відповідь: 3&4 людини.
Запитання: Де можна було заховати про&
дукти харчування?
Відповідь: У річці, у лісі.
Запитання: Чи можна було щось купити у
місті, чи виміняти?
Відповідь: Можна.
Запитання: Чи знаєте Ви, що таке
„торгсін”?
Відповідь: Ні.
Запитання: Скільки людей померло? Чи
є такі відомості?
Відповідь: Багато людей.
Запитання: Чи відомі Вам випадки людо&
жерства?
Відповідь: Ні, невідомі.
Запитання: Де і хто хоронив померлих від
голоду?
Відповідь: На кладовищі. Люди ховали.
Запитання: Чи давали їжу тим, хто пішов
до колгоспу?
Відповідь: Давали.

Запитання: Збирали лише продукти харчуван&
ня, чи й інші речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Відповідь: Забирали все.
Запитання: Що таке закон про „П’ять колосків”?
Чи чули Ви про нього?
Відповідь: Так.
Запитання: Чи дозволяли збирати у полі колос&
ки, залишки городини?
Відповідь: Ні.
Запитання: Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Відповідь: Влада.
Запитання: В який час ходили забирати у лю&
дей зерно, продукти?
Відповідь: Вдень, вночі.
Запитання: Скільки разів приходили до хати?
Відповідь: Кілька разів.
Запитання: Коли почали люди помирати з го&
лоду?
Відповідь: Коли закінчувалася їжа, вмирали.
Запитання: Що було з малими сиротами, чи
ними опікувалася держава?
Відповідь: Ні, не опікувалася.
Запитання: Хто не голодував в селі і чому?
Відповідь: Всі голодували.
Запитання: Хто зумів вижити?
Відповідь: Хто їв траву, корінці, диких птахів,
тварин.
Запитання: Чи допомагали люди одне одному
у виживанні від голоду, чи ділилися продуктами?
Відповідь: Не допомагали, бо самі були голодні.
Запитання: Що споживали в їжу з рослин, ягід,
коріння?
Відповідь: Лободу, листя вишень, кропиву.
Запитання: Чи згадують і поминають померлих від
голоду в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Відповідь: Згадують і поминають.
Запитання: Чи знає сучасна молодь про голод
1932&1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви про це
своїм дітям, онукам, сусідам?
Відповідь: Знають, розповідали.
Запитання: Кого Ви вважаєте винним у загибелі
багатьох людей?
Відповідь: Владу.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

ЗАВИДОВСЬКИЙ Іван Олексійович,
м. Ясинувата Донецької області
Тема голодомору 1932&1933 рр. завжди
була актуальною у нашій родині. І мати моя, і
батько були його безпосередніми свідками.
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Батька, на жаль, вже немає серед живих. Він по&
мер у 1996 році. А мати може чимало розказати
про цю страшну подію.

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Пригадую, про голод 1933 року у нашій сім’ї
говорили багато. Особливо тоді, коли зустріча&
лися наші родичі. Не скажу, що говорили тільки
про нього, але й ця тем була не з останніх.
Якось ще учнем, залізши вдома на горище, я
знайшов великі картонні коробки з сірниками, ми&
лом, крупами тощо. Навіщо все це? Я спитав про
це матір. Вона цілком серйозно сказала, що всі
ці запаси на випадок голоду чи війни, чи ще яки&
хось надзвичайних подій. Мені було смішно. Яка
війна, який голод у наші часи? Проте ставши до&
рослішим, я став розуміти, який сенс є у таких
приготуваннях.
Вперше про голодомор розказав мені мій
шкільний вчитель Коваленко Федір Єгорович. Він
викладав українську мову у Скотоватській (нині
Верхньоторецькій) школі. Прийшов він до нас у
школу у 1977 році. Відразу зачарував нас своїми
феноменальними знаннями і своєю неординар&
ною методикою викладання. Федір Єгорович
надзвичайно цікаво викладав. Він робив це так,
що навіть найбільш активні порушники дисциплі&
ни сиділи розкривши рота. На відміну від інших
вчителів він користувався виключно українською
мовою. Цікаво було слухати його розповіді про
запорозьких козаків, про гетьманів.
Не все я тоді, учень, розумів у його словах,
проте саме він прищепив мені почуття необхід&
ності займатися самоосвітою. Шукати відповіді на
хвилюючі питання не лише у книжках, але й у при&
ватних розмовах з людьми. Саме Федір Єгоро&
вич і розказав мені, учневі, про сталінські реп&
ресії, примусову колективізацію та голод в Ук&
раїні, що мав місце у 1933 році. З розмов з своїм
вчителем я зрозумів, що в історичній науці є за&
боронені теми, на які накладені табу (заборони).
І тема голодомору одна з таких.
Завдяки Федорові Єгоровичу я дізнався про
книжки Пантелеймона Куліша, Олександра Со&
лженіцина тощо.
Відчувалося, що тема голоду 1932 – 1933 років
йому болить, що цей голокост пройшов через
життя його сім’ї. Я не скажу, що все з його слів
зрозумів, проте, признаюся, поради вчителя дали
мені у подальшому житті чимало інформації до
роздумів.

Доля Коваленка Ф.Є була трагічною. Він був не&
щасливим у родинному житті. Помер передчасно на
початку 90&х рр. у Дружківці. Я часто задаю собі запи&
тання: а як би він поводив себе, якби дожив до нашої
незалежності? Адже чимало тих ідей, про які нині мож&
на говорити на повний голос, він виголошував ще
років 30 тому. Та, гадаю, навряд чи він був би зручним
і у нинішньому демократичному суспільстві.
Пригадую ще один епізод зі свого життя. Якось
я вчив білети з історії СРСР. Готувався до вступного
екзамену у педагогічний інститут. У мене була звич&
ка ходити по кімнаті і вголос декламувати відповіді
на питання. Цього дня я розказував так вголос про
колективізацію. Про політику створення колгоспів.
Я читав з книжки про те, як селяни з задоволенням
масово і добровільно вступали у колгоспи. Батько
відпочивав у сусідній кімнаті. І раптом він прийшов
до мене у кімнату і дуже емоційно сказав: «Невже
ти можеш так спокійно цитувати ці рядки? Невже
ти віриш цьому? Не так все було!».
Таким я батька ще ніколи не бачив. Він був
дійсно збудженим. Він сказав мені: «Сідай!» І по&
чав розказувати про свої дитячі враження. Від
батька я дізнався про те, що колективізація була
насильницькою, що людей змушували вступати до
колгоспів. І що причиною голодомору була політи&
ка надмірних хлібозаготівель. У людей відбирали
не надлишки зерна, а все посівне і харчове зерно.
Коли тривав голодомор, батькові було всього 8
років, Але у його пам’яті збереглися сцени розкур&
кулення, експропріацій зерна у людей. Він бачив на
власні очі як померли від голодомору його дід Іван
та бабуся. Його батько (а це вже мій дід) Петро Іва&
нович Завидовський не дав комсомольським акти&
вістам винести з хати невеличкий мішечок з куку&
рудзою, що лежав під головою у діда Івана. Він, схо&
пивши сокиру, накинувся на них і вони вискочили з
хати, залишивши цей мішечок. І ця кукурудза була
єдиними харчами у їхній хаті у ті дні.
Не скажу, що я відразу у все те повірив. Тоді,
ми, учні, вірили більше книжкам. А у них ще про
такі хвилюючі теми не писали. Проте батькові опо&
відання запам’яталися мені на все життя.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

Завидовська Марія Іванівна,
м. Ясинувата, у 19321933 роках проживала у с. Андріївці Великоносілківського району
Я народилася 19 липня 1921 року у селі Андрі&
ївка Великоновоселківського району Донецької
області. Село наше було красивим, заможним.

Нині воно носить назву Іскра. Знаходиться воно
на мальовничому березі річки Вовчої. Ця річка є
кордоном між Донецькою і Дніпропетровською
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
областями.
Мій батько Бережний Іван Олексійович
помер у 1958 році у віці 72 років. Мати Бе&
режна Мотрона Василівна (дівоче прізвище
Ванжа) померла у 1981 році у віці 93 років.
Отже, як бачите, батьки мої у 1933 році були
зрілими людьми, свідомими своїх дій. Було
б цікаво послухати саме їх. Проте за їхнього
життя про голодомор говорити було ще не
можна. Мені ж у 1933 році було всього 12
років. Вік не вельми дорослий, проте і не та&
кий вже малий, щоб нічого не розказати.
Коли створювалися колгоспи, до села
приїхав трактор. «Фордзон». Ми його нази&
вали фордиком. Племінник мого батька за&
гинув під колесами цього трактора. Було
його дуже жаль.
Скільки пам’ятаю своє дитинство, завж&
ди хотілося їсти. Почуття голоду супровод&
жувало нас все наше дитинство. Може тому
у часи голодомору ми, діти, й вижили, що
ніколи, відверто кажучи, нормально не хар&
чувалися.
Тато мій був учасником Першої світової
війни. Був у австрійському полоні. Як на ті
часи, то був дуже розумною людиною. Чима&
ло людей йшли до нього за порадами. Крім
селянської роботи він добре знав шевську
справу. Був чудовим кравцем. До нього за&
мовляти одяг приходили люди з усіх навко&
лишніх сіл. У пам’ять про нього я зберігаю
швейну машинку «SINGER».
Коли почалася колективізація, тато відра&
зу пішов у колгосп. Рішення про вступ до кол&
госпу прийняв самостійно і свідомо. Мама у
господарські справи не втручалася. Вважа&
ла, що все буде так, як сам батько чинитиме.
Тато вислухав поради своїх племінників, що
були на той час розумними людьми. Вони
йому так і сказали: «Йдіть, дядьку, до колгос&
пу відразу, бо хто знає, як воно далі буде.»
У сім’ї нашій нас було 9 людей. Батько,
мати і 7 дітей. Старшу сестру звали Онисею.
Вона на початку 30&х рр. вже вийшла заміж
за Степана Чепурного. Брат Гаврило пішов
на фронт і загинув ще на початку війни. Горів
у танку. Похований у Прибалтиці. Місце по&
ховання мені невідоме. Другий брат Іван був
матросом Чорноморського флоту. Служив у
Севастополі. Моя молодша сестра Катя
після війни жила у Луганську. Померла у 2005
році. Є ще у мене молодший брат Микола
Іванович. Маленька сестричка Ксена помер&
ла ще у 30&ті роки. Щоправда, не від голодо&
мору.
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Дякувати Богові, у нашій сім’ї від голодомору
ніхто не помер. Голодували сильно, проте всі ви&
жили. Я особливо вдячна своїй старшій сестрі
Онисі, що під час голоду, хоч і жила вже в іншій сім’ї,
підтримувала нас менших. Вона носила нам кор&
жики, які таємно виносила від свекрухи і тим са&
мим підтримувала нас. Може її свекруха знала про
це, не знаю, але Онисині коржики я згадую все
життя. Коли її ховали, я згадувала про ці її вчинки.
У школі, пригадую, можна було часто бачити
таку картину. Сидить учень прямо на уроці і їсть
макуху. А вчителі нічого не кажуть. Жаліли нас.
Я бачила на власні очі доведених до відчаю лю&
дей. На жаль, не можу згадати їхніх імен. Проте
особливо відмітилося у моїй пам’яті те, як на моїх
очах померла сусідська дівчина Калашник Софія.
Вона спочатку ходила селом пухла від голоду.
Потім вона лежала просто на вулиці. А потім по&
мерла. Там, на вулиці. Хто її поховав, не знаю. Від
жителів Скотоватої чула, що у цьому селищі люди
масово йшли, а хто не міг йти повзли, до могил
своїх предків, лягали на ці могили і так помирали.
У нашій сім’ї батьки теж пухли від голоду, проте
пронесло. Допомагало те, що тато якось заробля&
ли шиттям. Хтось, дивись, та й приносив мішечок з
зернятком. Ми ж, діти, їли все. що траплялося нам
на шляху. Особливо траву. Називали ці рослинні
харчі «козельками». Пригадую одну сім’ю, у якій
було 9 дітей, так ці люди насправді їли все, що їм
потрапляло до рота. І так виживали. Капуста вва&
жалася дуже хорошою їжею. А буряки були взагалі
першокласною стравою. Варені вони були смачні&
шими за всі делікатеси світу. Картопляники, затір&
ка, кукурудзяники або кукурудзяна каша мамалига
і без краплини жиру були такими смачними, що й
годі… Бувало, мама спечуть якогось коржика, под&
ілять між нами. А ми відразу з’їмо. Та просимо:
«Дайте ще». А вони кажуть: «Так я ж тобі вже дава&
ла». І здавалися ті коржики найкращою їжею.
На поховання померлих ми не ходили. Почува&
ли себе всі якось пригнічено. Звістки про смерть
тих чи інших людей сприймали мовчки. Не було
часу і змоги переживати, плакати, співчувати
тощо.
Як я вже казала, наше село знаходиться на річці
Вовчій. Поруч, вже у Дніпропетровській області,
стоять села Гаврилівка та Іванівка. Так ці села були
практично пустими. Наше село такого спустошен&
ня не знало. У нас все ж були люди, що змогли якось
приховати від влади небагато зерна. А у цих селах
людей практично не залишилося. Стояли лише бу&
динки без вікон і без дверей. А люди померли від
голоду. Я після семирічки у 8&10 класах навчалася у
Гаврилівській школі (Межівський район).
Допоки було тепло, ходили у школу пішки. А
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взимку жили у однієї жінки. Не пам’ятаю її ім’я. Па&
м’ятаю, що прізвище її було Шинкаренко. Так вона
розказувала, як помер її син, помер тут, у хаті. Ле&
жав на печі пухлий, і з нього текла якась рідина. А
вона, мати, ходила просити милостиню. І була на&
стільки запамороченою від голоду, що була байду&
жою до стану свого сина. Коли й як він помер, вона
не знала. Бачила його мертвого на печі, проте не
плакала і не шкодувала за ним. Голод повністю зни&
щив відчуття жалю. Лише пізніше, коли голодомор
скінчився, коли вже поправила своє здоров’я, коли
наїлася вдосталь хліба, неначе відійшла від страш&
ного сну. Тоді тужила гіркими сльозами.
Як забирали людей на заслання не бачила. Чула
лише, що таке є. Бачила одного разу, як люди бігли
за підводою, як падали прямо під колеса, тужили,
благали не забирати у них зерно. Батька нашої су&
сідки Гальки Чабанівської Андрія Чабанівського ку&
дись забрали. І його довго не було у селі. Проте він
повернувся із заслання. А інші не повернулися. Не
знаю, скільки людей і куди забрали, але забирали
людей чимало. І більшість ніколи назад не повер&
нулася.
Була у селі ще одна сім’я Грам. Так у них було
семеро дітей. Їх вигнали з їхнього будинку. Ці діти
так кричали всю ніч, що неможливо було спати.
Батьків депортували, а діти так і жили поміж лю&

дей. Переважно у далеких родичів. Тітка їх дуже
не любила. Казала, заважають. Своїх, мовляв,
дітей багато, так ще й їх виховуй. У всіх цих дітей
на ногах були страшні виразки. У дівчат. Пам’я&
таю, одну звали Сонею, іншу Марією, третю Ка&
териною. Ми разом працювали у колгоспі. І мені
було їх дуже жаль.
Серед розкуркулених була сім’я Малюк. Мій
тато завжди казали: «Ну які вони куркулі? Удвох з
жінкою працюють, неначе наймити». Приблизно
така ж доля спіткала сім’ю Безуглих.
Здавалося, що над всім селом був якийсь мо&
рок. Так було довго. Лише тоді, коли голод минув,
життя дещо налагодилося. У колгоспах стало лег&
ше жити. Вже і наша Онися, повернувшись з ро&
боти на полі, казала: «Нехай вже буде й колгосп.
Відпрацювала на роботі, а вдома вже про госпо&
дарство не думаєш. Можна і перепочити». Життя
справді поверталося у звичний режим. Що&прав&
да, тяжко було у селі завжди.
Напередодні війни я поступила у Запорізький
педагогічний інститут. Стала вчителькою украї&
нської мови. І все своє свідоме життя присвяти&
ла педагогічній праці.
(ДАДО). Колекція документів «Спогади очевидців
Голодомору 1932&1933 років»)

КОНОНЧУК Марія Лук’янівна,
родом з Донбасу, з села Залізне (тепер селище Новгородське)
Дзержинського району. Нині живе в м. Житомирі
Мені було 12 років, коли мій батько віддав
добровільно все, що мав, у колгосп, а сам пішов на
шахту імені Артема, бо треба було годувати нас,
вісім ротів, і вчити. Мати з грудною дитиною
(Павлик був найменшенький) перша опухла (ноги,
як колоди, живіт, як бубон). Вона сиділа коло воріт
з дитям, не просила, але їй давали сусіди.
Пам’ятаю, Цибулько, Федяєв давали кусочок хліба.
На шахті давали 500 грамів хліба батькові і нам
на 9 душ по 200 грамів. Мама рівнесенько ділила
між нами хліб і говорила: “Хоч зараз поїжте, хоч
поділіть”. Я з’їдала зразу і сиділа тихо до нового
дня.
Старший брат Василь збирав на смітнику
лушпайки від картоплі. Ми їх і не мили, а так пекли
на плиті і їли. Які вони були смачні! Одного разу
однокласниця Надя Бормотова їла кукурудзу і
запивала компотом на очах у дітей. Як я в неї
просила, а вона не дала. Скільки живу, стільки
пам’ятаю.

Я пішла за хлібом на рудник, він від нас 6 км.
Поки я одержала хліб на карточки, мої сусіди
пішли додому. Я залишилась сама. Тільки
вийшла в яр, а тут чоловік – і за мною: “Віддай
хліб”. Я хотіла бігти, а сил немає, він за мною теж
не може бігти – і в нього сил немає. Плаче,
просить хліба, а я стою серед лану пшениці з
торбинкою за плечима і теж плачу: “Не дам,
батьку на роботу треба йти”. Принесла хліб,
батько пайку свою взяв і пішов у шахту.
Потім наїхало людей на шахту багато,
побудували “собачовку”. А самі чорні, худі,
страшні. Але ми їх приймали, давали притулок. їх
багато помирало. Ховали трупи без трун. Я бачила,
як один труп “не входив” і його рубали (це була ліва
рука, все вгору піднімалась). Скільки живу, стільки
й бачу цю руку...
Потім, у 1939 р., я закінчила педшколу, поїхала
до Львова, там працювала і вчилась в
учительському інституті. Хтось мені дав місцеву
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газету за 1933 рік, де писалося, що в
Радянському Союзі голод. Люди людей їдять, а
їхня пшениця у нас коштує півтора злотих пуд
(тоді це була територія Польщі).
Я прочитала, прийшла додому (жила у
сестри) і розпо&віла сестриному чоловікові. Він
мені відповів: “Ти цієї газети не бачила і не
читала”. Так, люди добрі, я цієї газети “не
бачила” і “не читала” – аж до нашої гласності. А

тепер настав час правди, і хоч яка та правда
буває гірка, а вона нам потрібна.
Війну я зустріла студенткою і під серцем
сина носила. Все бачила, всяке лихо, але дітей
ми виховали добрих, щирих, вірних нашій
матінці&Батьківщині.
«Голод 33. Народна Книга&Меморіал», 1990
рік.

ТАРАНШНУРЕНКО Антоніна Петрівна,
1903 року народження, у 1932 році проживала
у селі Темрюк Володарського району Донецької області
Жила я з чоловіком і трьома малими дітьми
в селі Темрюк, що за 50 кілометрів від
Маріуполя. Врожай 1932 року був добрий. На
трудодень дали по 100 грамів пшениці.
Заробіток умістився в одному мішку. Та
змолотила ячмінь з власного городу – ще
півоклунка. З таким запасом збіжжя не можна
дожити й до нового року. За браком кормів
довелося забити мале порося. Чоловік отримав
у сільраді тимчасовий дозвіл на вільні заробітки
у Маріуполі. Багато людей розуміли, що голодна
смерть неминуча, залишали свої вбогі оселі й
подавалися світ за очі. На нашій вулиці
лишилися в зиму не більше п’яти родин. Уже
восени становище було нестерпним. У дітей
з’явилися голодні набряки.
Чоловік влаштувався вантажником у порту.
Одержував 1 кілограм хліба на себе та ще по 200
грамів на кожну дитину. Щонеділі ночами,
старанно обминаючи міліційні кордони на
околицях Маріуполя, чоловік приносив хліб. А
інколи приходив з порожніми руками, бо був
пограбований міліцією. Така була воля влади.
А ще була така біда. Активісти –
комнезамівці, виконуючи накази влади,
цілодобово з сатанинською винахідливістю й

завзяттям нишпорили по оселях. Люди знали,
що голод буде неминучим і невблаганним.
Намагалися чи харчі, чи дещо з речей
приховати. Знайшли у мене півоклунка ячменю
й два шматки сала. Ячмінь, однесли до
колгоспної комори, а сало з’їли. Я з дітьми
плакала й благала у голови сільради. Спасибі,
зжалився і дозволив ячмінь забрати.
Комнезамівцями орудував якийсь Калюжий. Та
зграя перетворилася на звичайних грабіжників.
Від них не потерпала лише родичі та всяке
начальство.
Коли у сільраді довідалися, що мій чоловік
не виявляв бажання повернутися до села, вас
виключали з колгоспу й забрали корову.
Наприкінці лютого 1933 року покинули хату й
потягли возик з дітьми до Маріуполя. Хата
невдовзі приглянулася комнезамівці. Вона і її
родичі розібрали хату й розтягли майже все на
свої подвір’я. Від тих часів у мене збереглася
дише батьківська ікона.
Записав Т. Криворотько,
м. Маріуполь.
Газета “Східний часопис”, від 21 вересня
1993 року.

БЕДЕНКО Самуїл Григорович,
1918 року народження, м. Дебальцеве Донецької області
В 1932&1933 год мне было 14 лет. Родители
занимались сельским хозяйством. Семья
составляла 5 человек. В 1932 стала в селе
продразверстка. Не сдавали жители
государству хлеба. Были организованы
бригады десяти&дворных, которые ходили,
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забирали поставку хлеба. И в это время
началась коллективизация, и стали зажиточных
раскулачивать, забирать всё имущество и
выселять села, и судить.
Колхозы организовали, некоторые
записывали добровольно, а некоторые

РОЗДІЛ 3. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
принудительно. Пришла весна. Посводили
лошадей, быков, посвозили инвентарь. Надо
начинать сев хлеба, а оказалось нечем сеять – вот
и сделали искусственную голодовку в 1933 году.

Люди были пухлые, и помирало много. Справок на
выезд не давали.
Газета «Трибуна», № 47 від 24 листопада 2006 року.

БРОДЯНОЙ М.А.,
уродженець с. Благодатне Амвросіївського району Донецької області
– Все говорят: голодовка, голодовка. А я утвер&
ждаю: искусственный тогда был голод, запланиро&
ванный. Приходят, скажем, в дом сталинские упол&
номоченные, прибывшие из райцентра, – и сразу
в чулан, в кладовую!
– Что у вас есть?
– То, то и вот это – показывает глава семьи.
– Надо вывозить!
А куда вывозить – никто не знал. Однако при&
ходили два трактора из МТС, грузили в них все то,
на что укажут уполномоченные, – и...
Созвал, помню, после нескольких таких “нале&
тов” тогдашний председатель Благодатновского
колхоза Александр Филиппович Захаренко собра&
ние и обратился к людям!
– Товарищи, что будем делать? Сказали еще
100 пудов зерна вывезти их хозяйства.
А что вывозить? Пшеницы нет, семенной –
тоже, горох разве? И тот забрали.
Потому&то пришлось весной из крапивы, лобо&
ды борщ варить. Потому&то люди, как мухи, уми&

рали: Дмитрий Скубненко, Митя Баранник даже на
работу живыми не доехали.
А власти требовали: давай, давай!
– Душу мою забирайте! – бросил как&то в сер&
дцах А.Ф. Захарченко.
Я сам “доходной” был: даже до посадки, где пас
быков, дойти не мог – ноги пухлые не держали
тело. Ведь какую силу даст “суп” из ракушек, ош&
паренных кипятком?
А потом колоски стали рвать. Правда, нака&
зывали за это строго: за каждый колосок по од&
ному году давали. Сашу Баранника тогда засу&
дили на 7 лет. И никому не было дела до того,
что дети его кушать просят.
Потому я уверен: по вине правительства мы го&
лодовали!
Записала Г. Марина.
Газета «Луч&информ», м. Амвросіївка, 23 жовт&
ня 1993 року.
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Арешт середняка за збирання колосків на колгоспному полі,
с. Удачне Гришинського району Донецької області.
Осінь 1932 року. Фото М.М. Желєзняка

Конфіскація реманенту та хліба у селянина@одноосібника,
с. Удачне Гришинського району Донецької області.
Фото М.М. Желєзняка.
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Вшанування пам’яті
жертв Голодомору
1932(1933 років

Пам’ятний знак жертвам Голодомору
у м. Сіверську Артемівському району

Пам’ятний знак у м. Артемівську
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Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій
в селищі Велика Новосілка 24 листопада 2007 року

Пам’ятний знак жертвам Голодомору у Волноваському районі
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Пам’ятний знак на вшанування пам’яті жертв Голодомору
1932(1933 років встановлено в селищі Гродівка. Листопад 2007 року

Мар’їнський район. Пам’ятний знак жертвам Голодомору
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Добропільський район. Пам’ятний знак
на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932(1933 років

Пам’ятний знак на вшанування пам’яті жертв Голодомору
1932(1933 років встановлено у м. Краматорську
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Пам’ятний Хрест жертвам
голодоморів та політичних
репресій в Україні,
відкритий у м. Макіївці

м. Сніжне. Пам’ятник жертвам
політичних репресій та Голодомору
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Тельманівський район. Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932(1933 рр.

Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932(1933 рр.,
встановлений у селищі Старобешевому
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Ясинуватський район. Пам’ятний знак жертвам Голодомору
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Акція «Запали свічку» у Донецьку.
Газета «Донбасс», № 217 від 27 листопада 2007 року.
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Покладання свічок пам ’яті до підніжжя меморіалу жертвам голодомору у м. Артемівську.
Газета «Донбасс», № 217 від 27 листопада 2007 року.
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Вшанування жертв голодомору у с. Рубці Краснолиманського району.
Газета «Донбасс», № 215 від 23 листопада 2007 року.
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Відкриття пам’ятного знака у м. Сніжному.
Газета «Снежнянская жизнь» № 89 від 28 листопада 2007.
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Відкриття пам’ятного знака у с. Кузнецове)Михайлівка Тельманівського району.
Газета «Новая Нива», № 94 від 28 листопада 2007 року.
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На шпальтах газет

Â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíî¿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè â Ãîðë³âö³ – îäèí
ç ìàòåð³àë³â äîá³ðêè ². Çîöà «Äîíå÷÷èíà âøàíóâàëà ïàì’ÿòü
æåðòâ Ãîëîäîìîðó ³ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é».
Ãàçåòà «Äîíå÷÷èíà», ¹ 88 â³ä 27 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó.

Â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíîãî õðåñòà æåðòâàì Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ó Äîáðîï³ëë³.
Ãàçåòà «Æèçíü», ¹ 171 â³ä 22 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó.
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Відкриття меморіалу «Пам’яті жертв Голодоморів»
у сел. Гродівці Красноармійського району.
Газета «Донеччина», № 89 від 30 листопада 2007 року.
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На шпальтах газет

Газета «Вперед», № 21 від 22 листопада 2007 року
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Газета «Вперед», № 12 від 2 лютого 2008 року.
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На шпальтах газет

Газета «Сельский край», № 91 від 28 листопада 2007 року
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Газета «Сельский край», № 51 від 5 липня 2008 року
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Газета «Наше слово» від 26 листопада 2002 року.
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Газета «Наше слово» від 22 листопада 2003 року
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(Продовження на стор. 435)
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Газета «Наше слово» від 26 листопада 2005 року.

(Початок на стор. 434)
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(Продовження на стор. 437)
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(Початок на стор. 436)

Газета «Наше слово» від 27 листопада 2004 року
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Газета «Наше слово» від 25 червня 2008 року.
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Газета «Наше слово» від 24 листопада 2007 року.
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Газета «Знамя индустрии», листопад 2007 року.
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Газета «Знамя индустрии», листопад 2007 року.
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Газета «Знамя индустрии», № 84 від 20 жовтня 2007 року.
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Газета «Маяк», 2008 рік.
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Газета «Вечерняя Горловка», № 85 від 20 листопада 2007 року.
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Газета «Краматорская правда», № 12 від 20 листопада 2007 года .
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Газета «Краматорская правда», № 21 від 22 травня 2008 року.
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Газета «Маяк», № 41 від 3 червня 2008 року.
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Панихида та осв’ячення хреста.
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Відкриття пам’ятного знака у м. Сніжному.
Газета «Снежнянская жизнь» № 89 від 28 листопада 2007 року.
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ГОЛОДОМОР 33(ГО: ТРАГЕДІЯ ЧИ ЗЛОЧИН?
Не часто ми радуємо чимось наших батьків.
Усвідомлюючи синівський гріх, при нагоді нама
гаюся провідати старенького батька, який уже дав
но розміняв дев’ятий десяток і живе за 100 кіло
метрів в іншому місті. Зазвичай всідаємося під
розлогим горіхом або виноградом і гомонимо. Я
більше слухаю, бо кожного разу старому кортить
виговоритися, ніби це остання наша зустріч.
Про що б не гомоніли, в його очах повно смут
ку і печалі. Мабуть, за життям, яке вже позаду. А,
можливо, старому болить, що люди стали якісь
дрібні, пасивні. Розповідає, що на їхній вулиці мало
не одні пенсіонери, а хто і залишився з молодих,
то не працює, а бомжує, хоча й має батьками за
лишений город, але на ньому замість картоплі бу
р’яни буяють, бо роками не копається. Люди жи
вуть якось захланно, брехливо, тому й діють відпо
відно – лукаво та потайки.
Розповівши про своє здоров’я та вуличні спра
ви, батько непомітно переходить до політики. А
треба сказати, що у нього своє розуміння цього
слова. Воно у нього, здебільшого, асоціюється зі
словом обман. Факти для своєї аргументації ви
бирає “залізні”.
Ось і цього разу до нинішніх подій, що його
цікавлять, заходить здалеку. Починає з НЕПу
(нової економічної політики за ленінських часів –
О.В.). У цій абревіатурі старого найбільше дратує
епітет “нова”, мовляв, стару люди вже розкусили,
так влада вже нову придумала. Народ порівнює з
лошицею, яку ловлять – “Кось, кось!” – поки не
накинули на неї вуздечку, а вже потім можна її й по
спині уперіщити. Тобто спершу коня беруть обма
ном, а вже тоді й батіжок у руки.
Так і народ приборкується: спершу беруть його
обманом, як у 1917 році, коли пообіцяли землю,
заводи і фабрики, потім НЕП, а коли вже вуздечка
в роті, тоді правителі починають загвинчувати гай
ки до упору, чи то пак, влаштовувати голодомори,
колективізацію, розкуркулювати тих, хто розгадав
це крутійство і не хотів добровільно йти до кол
госпу.
Від тієї чорної сторінки нашої історії минуло
70 років, а у батька й досі кровить душа, як зга
дує ті часи, бо пам’ятає їх. Над нашою головою
саме гомонить на всю Іванівську “брехунець”,
йде пряма трансляція засідання Верховної Ради,
де виступає лідер КПУ Петро Симоненко і запев
няє всю країну, що на початку 1930х голодомо
ру не було, був просто неврожайний рік, а тому

люди недоїдали у всіх республіках Союзу.
– Я не можу слухати такої брехні, – реагує бать
ко на почуте. – Але він був, бо його влада органі
зувала. І ще? У нас, де хліб не вродив – картопля
буде, як цього року. Не буде й її – буряк, гарбузи,
фрукти виручать. Була б трава – а там молоко…
Ось ти, синок, у 1947му вижив саме завдяки йому.
Ми з матір’ю корову тримали, бо я тоді у радгоспі
працював. Городина такасяка була, яблука –
якось і перебилися, хоча і в нас тоді багато повми
рало…
Слухаю розповідь старого, і в пам’яті зринає
нещодавно прочитаний у “Дніпрі” (№ 12 за 2003
р.) лист Олександри Михайлівни Усенко з Дніпро
петровська: “Курская область от нашего села была
за 15 километров, мы ходили туда менять свое
барахло на хлеб, муку. Там голода не было. Это так
поражало, что там все есть, а у нас ничего…”.
У цій же журнальній добірці, приуроченій голо
домору, можна прочитати й відгук Віри Миколаїв
ни Яровець із Дагестану: “Когда у моей старшей
сестры умер от недоедания ребенок, а ее мужа
посадили в тюрьму – мы решили бежать с Украи
ны. Влезли в какойто состав, следующий на Кав
каз, и оказались на станции ЦнориЦхали, пона
шему – Красный Колодец. Оттуда добрались до
Тбилиси. Вышли в город – и не поверили своим
глазам: рай! Лаваши, мясо жареное, горы фрук
тов, овощей – всего полно… Тут мы поняли, поче
му в Украине умирали крестьяне с голоду: чтобы
тут, на родине вождя, было всего через край…”.
Переповідаю батькові обидва листи і він ствер
дно киває голово, мовляв, сам був тому свідком. І
починає розповідати, як їх записали до “підкур
кульників” тільки за те, що його батько Кузьма
Медяник у 1920х роках був батраком міцного гос
подаряв в селі Білокузьминівка, що в Костянтині
вському районі. Чоловік був багатенький і вже,
мабуть, відчував, що насувається щось недобре,
а тому видав свою доньку за бідного наймита Кузь
му за умови, що той змінить своє прізвище Медя
ник на Винниченка, сподіваючись, що в такому разі
влада, можливо, не чіпатиме його і не стане роз
куркулювати.
Та час показав, що то були наївні сподівання.
Серед ночі під’їхала підвода, посадили в неї вчо
рашніх Медяників, що весь вік пронаймитували, і
вивезли у Віролюбовський ліс. Кузьма з дітьми та
жінкою перебрався до Миколаївки, що під Часів
Яром. Але влада і там їх дістає і відправляє на
Соловки, точніше, на Північ, яку тоді народ імену
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вав Соловками. Батькові було 10 років. Ви
садили їх аж за Ростовом Ярославської об
ласті, неподалік містечка Надеждинська. Й
цього разу серед лісу. Але й у тайзі можна не
пропасти, коли знаєш грибні та журавлині
міста. Та місцевим жителям, видно, наказа
но було тримати у таємниці ці місця, щоб пе
реселенці передохли, немов собаки.
Важко сказати, як би складася подальша
доля висланих, бо вони вже змушені були тра
ву їсти. Серед них не було діда Кузьми, бо він,
привізши сім’ю до Миколаївки, невдовзі по
дався до брата у Новоросійськ, а коли повер
нувся звідти, то почав прохати голову сільра
ди Кордобу видати довідку, що вони не кур
кулі й навіть не підкуркульники. Одержавши
її на руки, подався навздогін за сім’єю. І якби
не цей папірець, їм би ніхто не видав квитків
назад, на Донбас.
Батько весь вік прожив із тяжким переконан
ням: якби тоді в Україні залишили вирощений у
1932 році хліб – голодомору 33го не було. А
одержане восени 1932го зерно вже у грудні
почали забирати у колгоспників і повертати дер
жаві. Члени Комітету незаможних селян (КНС) з
уповноваженим райвиконкому ходили від хати
до хати і забирали все до зернини. У це важко
повірити тепер, щоб селяни і робітники, здобув
ши у 1917 році владу, виморювали самі себе го
лодом. Відбирали той хліб не тільки КНСівці, а й
сусіди і навіть родичі. Тих, хто морив односельців
голодом, у в’язниці не саджали. Садили тих, хто
розповідав про те страхіття.
Минули десятиліття. Україна ніби вже й не
залежна, але й тепер державні мужі, прий
шовши до влади у 1991му, поводитися ста
ли стримано, навіть обережно з тим “врем’
ям лютим”. Ніхто з них не посипав голову по
пелом, уникаючи бесід про голодомор 33го,
ніби передчували, що насувається “свіжень
кий”… Всі керівники, наділені хоч якоюсь вла

дою, намагаються відхреститися, утриматися по
далі від подібних тем, здатних розбурхати у людей
неприємні асоціації…
Та рано чи пізно народ повинен знати правду
про трагічну сторінку своєї історії. Тим більше, що
це не просто його трагедія, а злочин тих, хто її
організовував.
У двох моїх дідів – Кузьми та Андрія – було по
семеро дітей. Обидва під час голодомору втрати
ло по трійко діток. А всього в Україні, за найскром
нішими підрахунками, штучно на той світ відправ
лено мільонів десять ні в чому не винних громадян.
Але страшніше смерті фізичної – смерть духов
на, страх за життя, що передався на генному рівні
не одному поколінню українців, через що вони ста
ли чи не найупослідженою нацією світу… Тому так і
хочется вигукнути: “Роде мій прекрасний! Куди подівся
споконвіку волелюбний твій дух та гідність?!”
Де наші пісні й танці, без яких навіть у воєнне
лихоліття не обходилися, а тепер зберемося ра
зом на якесь родинне свято, і виразно відчуває
мо, що ті пісні давно забуті? Коли, врештірешт, ми
заживемо полюдськи? Коли ниття перестане бути
нашою національною піснею? Коли вивітриться
непритаманна нам згубна войовничність – усі про
ти всіх і кожен проти кожного, що наочно просте
жується не лише на державному рівні, а й суто по
бутовому, сімейному?”
І тоді на цей перший голос відповідає другий,
внутрішній: “Душе моя, вгомонися! Хіба ти не
знаєш, що поштовхом до цієї руйнації саме і став
голодомор 1933го? Ось чому істинної його причи
ни та наслідки і на 12му році нашої, здавалося,
незалежності, народ і досі, наш широкий загал, не
знає, і ніхто за це досі не те що не поніс хоча б мо
ральне покарання, а й навіть не вибачився та не
попросив у Господа прощення”.
Олександр ВИННИЧЕНКО.
Газета «Донеччина», № 64 від 13 листопада
2003 року.

ОТ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Голод 1933(го
Особенно тяжело приходилось старикам
и детям. Некоторые крестьяне, как вспоми
нает ветеран труда Влас Константинович
Папаяни, работавший в то время секретарем
райисполкома, вывозили своих детей в горо
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да Мариуполь, Сталино, Макеевку и оставляли там
на улицах в надежде на то, что им не дадут уме
реть от голода.
Справедливости ради надо отметить, что уси
лиями руководства района при школах было орга

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
низовано бесплатное одноразовое питание.
Представляла собой эта “еда” немного жидкого
супа на дне тарелки, в котором плавало несколь
ко крупинок пшена, или такой же жидкий супза
тирку (кипяток, заправленный мукой) и 50 грам
мов хлеба. Для многих даже подобная “пища”
была равноценна жизни.
Однако многие действия руководителей рай
она в тот период часто вступали в противоречие
с понятием “социальная справедливость”. В рай
центре, селе Старая Карань, существовали “зак
рытый распределитель” и “столовая райпартко
ма”. Созданы были эти учреждения отнюдь не для
поддержки или спасения от голода рядовых тру
жеников, о чем говорят сами за себя их названия.
На одном из заседаний бюро райкома партии,
на его закрытой части, принимает решение “О
продпомощи руководителям колхозов”: “Выде
лить полтонны муки из фонда мерчука, одновре
менно поручив т. Малаю (секретарь райкома
партии. – В.Д.) распределить среди нуждающих
ся предколхозов и парторгов”.
Отдельные руководители колхозов, делившие
на равных со своими тружениками голод и лише
ния, постановлением райкома партии были лише
ны этой порядочности.
В архивных документах партийных и советских
органов за тот период отсутствует слово “голод”.
Тема эта была запретной, хотя на сей счет никем
и никому не давалось официальных указаний. Она
просто не подлежала обсуждению ни в советских,
ни в партийных органах. И всетаки оказались за
фиксированы в протоколах заседаний райкома
несколько фактов из жизни колхозного села, и
среди них два страшных и трагичных, выходящих
за всякие рамки. Правда, оценки этих трагедий,
мягко говоря, были более чем странным, а точ
нее, кажутся просто дикими с позиции здравого
смысла.
6 января 1933 года состоялось внеочередное
закрытое заседание бюро райкома партии, на
котором присутствовал уполномоченный ЦК
КП(б)У Гусаров. Слушалась информация уполно
моченного ГПУ Хары и Комарова о детоубийстве
и покушении на самоубийство гражданки Петрен
ко из КузнецовоМихайловского сельского Сове
та.
На бюро отмечалось, что факт убийства двух
детей и покушение на самоубийство гражданкой
Петренко “в условиях обостренной классовой
борьбы при проведении хлебозаготовок и в осо
бенности в колхозе “Восход”, занесенном на чер
ную доску, при проведении очистки его от чуждых

кулацких элементов и борьбы с расхитителями
хлеба, этот факт имеет большое политическое
значение”. В связи с этим были проведены
разъяснительные партийные, комсомольские и
колхозные собрания в артелях “Восход” и “Новий
шлях”. Во все Советы района командировались
специальные уполномоченные для разъяснения
работы по этому факту “как различной формы ку
лацкого сопротивления хлебозаготовительной
кампании” и дабы “предотвратить возможность
факта детоубийства кулацкими и несознательны
ми элементами против хлебозаготовок”.
Трагедия разыгралась на почве голода. Боль
шинство крестьян КузнецовоМихайловки с осуж
дением отнеслось к этому событию, однако с дру
гих, чисто человеческих, позиций. И сегодня, не
без содрогания вспоминая об этой трагедии, ста
рейшая колхозница Анна Филипповна Помещен
ко не может без гнева говорить о противоречи
вом поступке этой женщины. У самой Анны Фи
липповны в семье было семеро детей. Что где уда
валось добыть, выпросить – все отдавалось им.
Ели сусликов, траву. Очень боялась, что гдени
будь упадет от истощения и не сумеет больше
подняться. Придавали сил мысли о детях: “А что
тогда с ними будет?”. Выручила растелившаяся
корова. Все дети остались живы.
В областном партархиве хранятся под грифом
“Сов. секретно” “Материалы обследования фак
та людоедства в колонии Марксфельд Грюнталь
ского Совета”. В семье Нижниковых, состоявшей
из “матери 64 лет, дочери 40 лет и ее детей сына
Луки 9 лет и дочери Варьки 34 годика” Александ
ра Нижникова убила своих детей, которые были
затем съедены. Комиссия сделала “вывод”, что
“происшедший случай людоедства является ку
лацкой вылазкой, которой использовал в данном
случае несознательных женщин Нижниковых на
убийство детей…”. Вот так все просто объясня
лось.
На состоявшемся 11 июля 1933 года закрытом
заседании бюро СтароКаранского райкома
партии информацию комиссии приняли к сведе
нию и с выводами согласились: “Считать установ
ленным, что исключительно зверский по своему
содержанию факт убийства двух детей есть кулац
кая работа, направленная использовать продо
вольственные трудности”. А ведь в материалах
этого дела, содержащих, кстати, всего несколько
страниц, нет даже и намека, не то что конкретно
го факта о том, будто ктото на кулаков агитиро
вал или принудил женщин пойти на этот страш
ный шаг. Существовал только один явный винов
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ник случившегося – голод, но о нем решили
не вспоминать.
Голод давал о себе знать еще и в 1934 году,
о чем, кроме рассказов старожилов, свиде
тельствуют скупые архивные данные. 5 декаб
ря 1934 года на бюро СтароКаранского рай
парткома обсуждался вопрос “О состоянии
колхоза “Авангард”. Более чем странный,
трудно даже подобрать подходящее слово,
делается на этом заседании вывод: “Вслед
ствие отсутствия массовополитической
разъяснительной работы среди колхозников
по артели “Авангард”, недостаточной прора
ботки решений ноябрьского Пленума ЦК
ВКП(б) имеются случаи упаднического насто
ения среди отдельной части колхозников”.
Почему же не назвать вещи своими име
нами: “Люди голодают, нужна срочная по
мощь”? Однако следует еще три длиннейших
пункта со словами типа “усилить”, “разъяс
нить” – сплошное пустословие. И только чет
вертый пункт вносит ясность, что же это за
“упаднические настроения”: “Поручить тт.
Ивлеву и Зинченко отпустить два центнера
муки Ласпинскому сельскому Совету для вы
дачи – отдельным нуждающимся колхозни
кам”.
12 декабря 1934 года на бюро райпартко
ма рассматривался аналогичный вопрос – “О

состоянии колхозов по НовоКаранскому сельс
кому Совету”. Деловая часть постановления выг
лядит так: “Учитывая тяжелое материальное по
ложение отдельных колхозников отпустить из РПС
дополнительно 2 центнера муки и 3 пуда пшена.
Поручить т. Арнаутенко выехать немедленно в
Новую Карань и совместно с сельскиим Советом
распределить и раздать муку и крупу нуждающим
ся хозяйствам”.
Перелом наступает в конце декабря 1934 года,
когда в магазинах крупных сел появляется в сво
бодной продаже печеный хлеб. Хотя и тогда на
первых порах было не все так просто. Влас Кон
стантинович Папаяни говорит: “Когда я вспоми
наю эти годы, у меня в ушах сразу же начинают
звучать полные отчаяния и надежды голоса людей,
толпящихся у хлебного прилавка: “Вер ма! Вер ма!
Ма вер!” (“Дай мне! – греч. – В.Д.). Хлеба всем
нуждающимся не хватало…
Установить количество людских потерь от го
лода на территории района не представилось воз
можным по одной лишь простой причине: такую
статистику никто не вел…
В. ДУШКА,
учитель Шевченковской
неполной средней школы.
Газета «Путь Октября», 16 липня 1991 року.

ГОЛОД.
ПРАВДА ПРО 1933 РІК НА ДОНЕЧЧИНІ
Події 19321933 років – ще одне поряд з
Великою Вітчизняною війною лихо, яке в тій
чи іншій мірі торкнулося майже кожної сім’ї.
Адже за підрахунками дослідників цього уні
кального й страхітливого явища в історії
нашої країни голод тільки на Україні забрав
життя майже семи мільонів чоловіків! Точних
даних по нашій області поки немає, в архівах
вони не збереглися. Та тоді, напевне, ніхто та
ких підрахунків і не вів, бо навіть в офіційних
документах і публікаціях преси слово “голод”
не вживалося, а йшлося всьогонавсього про
“тимчасові продовольчі ускладнення”.
Голод 1933 року забрав у нашій сім’ї діда і
материну малолітню сестру. В дитинстві я не
раз запитував у дорослих, як це могло тра
питися: адже підручники історії нас вчили, що
саме на цей час припадав тріумф колективі
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зації, зведення гігантів важкої промисловості, по
чаток культурної революції. І раптом виявляється
водночас із цим люди гинули від голоду. Якось не
вкладалося це в дитячому розумі, а батьки відмов
чувалися. І як я зрозумів пізніше, не тому, що не
знали істини.
Правда, покійна бабуся якось обмовилася:
– Неврожай тоді, онучку, великий був…
З таким переконанням і жило не один десяток
років не одне покоління людей. І лише тепер до нас
повертається правда про ті трагічні роки, проли
вається світло на те, як воно все було і хто винний
у жахливих злочинах проти народу.
Відразу застережу, що автор не ставить на меті
визначити причини і наслідки голоду на території
Донеччини, робити якісь далекосяжні висновки. Це
– справа істориків, які врештірешт розставлять з
часом крапки над “і”. Адже досі, скажімо не обна
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родувані статистичні дані про врожайність на Ук
раїні в ті роки, а також дані перепису населення і
його смертності внаслідок голоду. До того ж, як
тепер достеменно відомо, не всі дані тих часів
можна сприймати на віру, бо, намагаючись заме
сти сліди злодіянь, сталінські поплічники свідомо
перекручували офіційні дані.
Мета моя більш скромна – за допомогою тих
нечисленних документів, які збереглися в облас
ному партійному архіві, та спогадів очевидців
відтворити деякі правдиві картини. Причому, по
можливості, спробую відтворити не лише факти
голоду та його жертв, а й показати роботу пар
тійних організацій по його подоланню. Адже по
ряд з політикою масового вилучення хліба у кол
госпі і населення, виявляється, були і спроби пе
решкоди її виконанню, не допустити свідомого
знищення людей. Про це теж не слід забувати, бо
були і тоді здорові сили, які намагалися хоч не
цілком відвернути лихо, а бодай зменшити його
масштаби.
Політичну ж оцінку подіям, а значить і голоду
1933 року, дано в газеті “Правда” 26 серпня 1988
року: де сказано, що всі роки історія замовчувала
“…про те, що колективізація і ліквідація куркуль
ства відбувалися в обстановці нестримного фор
сування і супроводжувалися насильством стосов
но селян, призвели до численних людських жертв.
Про те, що в ході колективізації і ліквідації куркуль
ства піддавалися найсильнішому порушенню най
важливіші елементи виробничих сил сільського
господарства (наполовину знищено поголів’я ху
доби і т.п.). Про те, що внесок села в суспільний
розвиток міг би бути значно більшим і не кошту
вати так дорого. Молоді, щойно створені колгос
пи були поставлені у таке становище, яке виклю
чало самодіяльність та ініціативу, а тим більше й
успішний господарський розвиток, прирікало
сільське господарство на відставання від потреб
суспільства”.
Ніяк не дочитаю ці тринадцять аркушів доку
ментальних свідчень – страшно. Страшно тому,
що йдеться ж не про чужі, а знайомі райони і на
селені пункти, про нашу не таку вже й далеку
дійсність.
Як це не парадоксально, однак починався го
лод ще у 19291930 роках, коли ставилися нере
альні темпи колективізації і форсувалося насиль
не створення колгоспів, що документально
підтверджується такими фактами. Якщо на 1 січня
1930 року у Сталінському окрузі колгоспами було
охоплено 25 процентів селянських господарств,
то вже на 1 березня – 64 проценти. Крім того, пол

ітика ліквідації так званого куркульства, яка набу
ла в цей період особливої жорстокості, підривала
економічну міць аграрного сектора економіки.
Як вона реалізувалася на ділі, переконливо
свідчить виступ секретаря Сталінського окружко
му КП(б)У В. Строганова на пленумі окружкому 10
лютого 1930 року, де він говорив: “Тих, кого треба
було взяти, ми вже взяли. Верхівка, яка особливо
шкідлива й небезпечна, взята, заарештована і си
дить. Треба тепер бити по іншій верхівці. Тут обо
в’язково повинно бути так, як я вам сказав, куди їх
дівати. Куркуль приходить зараз у партійну орган
ізацію стає на коліна і каже: “Беріть у мене все, все
віддам, але візьміть мене в колектив”. Але це вовк
в овечій шкурі, куркуля у колектив ми ні за які гроші
не можемо пустити, бо, як тільки він туди потра
пить, він почне свою ворожу діяльність… Ми пев
ну групу куркулів за вимогою найбідніших і серед
няцьких мас виселили в місця не дуже віддалені
від Сибіру, заберемо в них усе майно до останнь
ого засобу виробництва. Дамо йому, можливо,
лопату і сокиру та поставимо заготовляти ліс і ка
міння…”.
Далі виникало питання, як бути з членами сімей
і ріднею куркулів. “Тут повинна бути особлива ро
бота по розкладанню членів сімей куркулів, – на
ставляв пленум окружкому, – яких можна розкла
сти, відірвати нацькувати їх на своїх батьків і, якщо
вони себе проявлять, зможуть піти проти власних
батьків у класовій боротьбі, то можна доручити їм
відповідну роботу в нашому радянському або
іншому апараті з метою боротьби проти куркулів”.
Насильницькі методи стосовно найбільш за
можних селян повсюдно викликали рішучу проти
дію. Наприклад, ось що повідомлялося в донесенні
Артемівського окружкому КП(б)У в лютому 1930
року: “Куркулі трощать приводи кінних машин,
молотарки, інший інвентар. Також спостерігаєть
ся забій і продаж худоби, реманенту і т. ін”.
Загальна лінія ліквідації куркульства як класу
змітала все на своєму шляху. При цьому стражда
ли невинні селяни, що викликало антиколгоспні
настрої, обурення і навіть опір.
Для ілюстрації такий факт. У Дмитро
Дар’їнській сільраді Краматорського (нині Олек
сандрівського) району з 37 намічених до розкур
кулювання родин 17 складали бідняцькосоред
няцькі.
В Артемівському округу це викликало таку реак
цію середняків, серед яких було чимало справжніх
господарів і які прихильно ставилися до Радянської
влади, готові були з нею співробітничати: “У Ново
Економічній сільраді Гришинського (зараз Красно
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армійського) району середняки згортають своє
господарство, розпродують худобу. Серед на
селення ЗавидовоКудашівської сільради Гри
шинського (нині Добропільського) району та
інших сіл селян кидають напризволяще свою
землю і тікають на виробництво.
Свідчить Я.Я. Поставничий 1920 року
народження, житель с. Дмитро)Дар’ївки
Олександрівського району:
– Пам’ятаю ті події, бо до числа розкурку
ленних потрапила невинно й наша родина.
Батька Якова Івановича віднесли до серед
няків, бо він на той час на чесно зароблене
купив косарку. Забрали тоді у нас уповнова
жені геть усе чисто, а батька позбавили пра
ва голосу.
Ще пригадую, як таке ж лихо спіткало ба
гатодітні сім’ї А.В. Степанова і Д.Г. Бараба
ша, які завинили тим, що мали по четверо
коней і по дві корови, нажиті власною пра
цею. Коли насунув голод, вижили завдяки
щавлю. Він нас урятував. Шукали його, де
тільки можна. Рвали також кульбабу, цвіт
акації, ловили горобців, сорок і мишей – у
цьому було спасіння. І досі пам’ятаю, бо
врізалося в пам’ять на все життя: ми з таки
ми ж, як я, однолітками, натрапили в лісос
музі на грибизморшки…
Голод, який навалою прокотився по об
ласті в 19321933 роках, не можна віднести
на рахунок неврожаю, який спіткав Поволжя,
Урал, Сибір та інші регіони і, як припускають
історики, мало торкнувся України. У докумен
тах архіву не знайдено даних про врожайність
на Донеччині в цей період, які, мабуть, свідо
мо було знищені. Однак хід хлібозаготівель,
його підсумки дають можливість припустити,
що урожай був достатнім, аби і державний
план виконати, і не допустити голодної
смерті.
Приміром, багато районів області – Гри
шинський, Костянтинівський, Слов’янський
та інші виконали плани хлібозаготівель, хоч у
зведеннях того періоду згадується, що в ба
гатьох місцях урожайність досягала 7 цент
нерів зерна з гектара.
Голод почав косити людей після осінніх та
зимових хлібозаготівель, від яких нічого не
залишалось колгоспам і радгоспам, не гово
рячи вже про селян. І в той же час, коли в за
сіках уже нічого не залишилося, в листопаді
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1932 року в області щодня заготовляли по 34 тон
ни хліба.
По документах важко встановити, який процент
зерна забирався з району чи артілі. Очевидно одне,
що він був непостійним і визначався від урожайності.
Є свідчення, що Горлівський район здавав державі
по 2,37 центнера збіжжя з гектара, а найбільше по
страждав від голоду Маріупольський район.
Важко прослідкувати й як використовувався
хліб, що забирався в населення, куди він направ
лявся. Скоріше всього надходив у міста, адже ро
бітничий клас Донбасу вирішував тоді масштабні
завдання розвитку важкої індустрії. І питання без
перебійного забезпечання міст хлібом та іншими
продуктами харчування було постійно в центрі
уваги обкому, міськомів і райкомів партії.
Виконання планів хлібозаготівель було спра
вою непростою. Але чимало селян були усунені від
виробництва, мав місце і відкритий саботаж не
помірно встановлених завдань. Особливо актив
но це проявилося в селі Пісках (тепер Яиснуватсь
кого району), де куркульський вплив виявився
надто сильним. Значна кількість хліба при обмо
лоті була пущена в полову. Арешти і суди за розк
радання і приховування зерна пожвавили вико
нання плану.
Однак чинили опір не лише ворожі елементи, а й
селяни тих колгоспів, де плани ставилися нереальні,
і хліб вимітався до останньої зернини. Бюро Маріу
польського міському КП(б)У 6 січня 1933 року ухва
лило таку постанову: “За саботування і відчайдушний
опір виконанню планів хлібозаготівель вивезти всі
посівні фонди із таких колгоспів…”. І далі йде перелік
господарств Мангушської, СєдовоВасилівської,
Сартанської та інших сільрад. Важко назвати це
рішення справедливим навіть з урахуванням склад
ності моменту, коли воно приймалося. Але тоді рішен
ня згори не обговорювалися, вони лише виконува
лися й перевиконувалися. Навіть якщо це коштувало
життя сотням тисяч людей.
У відчаї населення йшло на все. У сільгоспартії
“Змичка” Краматорського району (нині колгосп
імені Кірова Олександрівського району) зерно,
буряки, картоплю жителі ховали в очереті, чобо
тах і валянках уповноважені навіть знайшли жме
ню пшениці в піонерському барабані. Усе знайде
не було вилучено.
Свідчить Є.Х. Пономаренко, 1915 року на)
родження, жителька села Микільського Вол)
новаського району:
– Я пережила три голоди: 1921, 1933 і 1947
років. Але найстрашнішим з них виявився 1933й

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
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рік, коли люди вмирали, мов мухи. Цілими сім’я
ми. Я тоді якраз вийшла заміж, і першої ж голод
ної зими поховали свекра – Фокея Пономаренка.
Досі не можу забути трагедії родини Охтизів, особ
ливо смерть малолітніх дітей. Усього в селі від го
лоду вмерли понад сто чоловік. Люди ходили
опухлі, копати могили й ховати померлих було
нікому. У ями клали по кілька чоловік. Окрім відсут
ності їжи дошкуляли й люті холоди. Вода у хатах
замерзала, опалювати житло теж було нічим. Як
вижили? Пояснити це важко, мабуть, щасливий
випадок. У сінях ставили сітку, ловили в неї го
робців. Навесні виручали різні трави.
У той час, як вимирали цілі села, повсюдно
організовували “червоні валки”, уповноважені
нишпорили по закутках, вигрібаючи у селян ос
танні зернини. На території Сергіївської сільради
Краматорського (тепер Слов’янського) району за
один лише день таким чином вивезли 3 тисячі
пудів зерна. Забирали навіть посівне насіння, тож
навесні заростали бур’янами лани, городи селян.
Повсюдно наростало невдоволення населення, на
зборах колгоспники висловлювали негативне
ставлення до політики влади.
Сьогодні ні для кого не секрет, що ситуацію ус
кладнювало й нереальне планування хлібозаготі
вель. У Краматорському районі, як видно з інфор
мації райкому КП(б)У, “про нереальність доведе
них планів хлібозаготівель заявляють не лише ок
ремі члени правлінь колгоспів, безпартійні колгос
пники, а й деякі партійці”.
Не можна відкидати і такого факту, що нестача
продовольства супроводжувалася й недоліками
під час збирання урожаю, відвертою безгосподар
ністю. Секретар КП(б)У С.В. Косіор у записці на
ім’я секретаря обкому партії І.А. Акулова 27 лис
топада 1932 року виділяє це як основну причину
невиконання завдань здачі хліба державі. “Таке
різке зниження, – читаємо в документі, – не мож
на пояснити ніякими об’єктивними причинами,
навроді дощу і т.п. Головну причину цього знижен
ня ЦК вбачає в незадовільній організації роботи
по хлібозаготівлях як в області, так і в районах і
селах”.
Судячи по документах, факти безгосподар
ності мали місце в багатьох районах. Наприклад,
в артілі імені Ворошилова Краматорського райо
ну не було зібрано жито з двох гектарів і просо – з
чотирьох. У 1933 році значна частина врожаю не
була зібрана на ланах Урзуфської та Ялтинської
сільради, де хліб загинув.
Невисока урожайність і втрата частини врожаю

пов’язані з низькою технічною оснащеністю кол
госпів. Не вистачало тракторів, чимало реманен
ту було знищено, погано працювали ремонтні бри
гади, – такі факти відзначені в багатьох докумен
тах.
Невиконання окремими регіонами планів хлібо
заготівель, продажу овочів, інших культур негатив
но позначилося на кормовій базі, що призвело в
19321933 роках до масового падежу худоби. Різко
знизилась продуктивність тварин. На прохання
обкому партії Наркомпостач УРСР поставив у
грудні 1932 року Донбасові на відгодівлю майже
50 тисяч голів великої рогатої худоби. Але це не
врятувало. Масове вимирання людей набувало
небачених розмірів.
Голод супроводжувався жорстокими репресив
ними заходами, яким піддавалися як активісти
колгоспного руху, партійні та господарські пра
цівники на місцях, так і цілі колективи. Особливо в
складному становищі опинялися уповноважені по
хлібозаготівлях, голови сільради, комуністи.
Рішення про виключення з партії і притягнення до
суду ухвалювали обком КП(б)У, а також міськкоми
і райкоми партії. В записці від 27 листопада 1932
року секретар ЦК КП(б)У С.В. Косіор пропонує
Сталінському обкому партії спільно з органами
ДПУ “виділити найбільш серйозні справи і в при
скореному порядку провести по них суди, винес
ти найсуворіші вироки і направити їх до Харкова
на затвердження”.
Списки районів і колгоспів, які не здавали зер
но, заносилися на чорну дошку, а їх керівники ого
лошувалися саботажниками. Поряд із цим пар
тійними органами заборонялося постачання про
мислових товарів у райони, що не справлялися з
планами хлібоздачі. 11 листопада 1932 року бюро
обкому партії ухвалило рішення повністю припи
нити відвантаження промтоварів у Краматорсь
кий, Артемівський та інші раойни. Фактично це оз
начало припинення тут будьякої торгівлі.
Одночасно з цим колгоспи піддавалися штра
фам, які в більшості випадків сплачувати було
нічим. Тому в телеграмі до ЦК КП(б)У 25 листопа
да 1932 року обком партії просить “дозволити в
окремих випадках замінювати м’ясний штраф –
штрафом картопляним”.
Нестача продовольства викликала масову
міграцію селян у міста. В окремих господарствах
залишалося до 1215 процентів працездатного
населення. Тому навесні 1933 року сівбу зернових
і просапних культур вести було нікому. На місця
невідкладно відряджалися уповноважені обкому,
комуністи з промислових підприємств для усунен
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ня помилок. Однак уся їхня діяльність зводи
лася в основному до виконання планів заго
тівель, досягнення цифрових показників і не
враховувався людський фактор, психологія
голодних селян.
Усі відомості про смерть населення були
засекречені. В основному вони наводилися
в зведеннях ДПУ, до того ж нерідко не відпо
відали дійсності. Але навіть з тих документів,
які збереглися, видно, що взимку і навесні
1933 року голод призвів до величезних
людських втрат.
За повідомленнями райкомів КП(б)У з 27
лютого по 9 березня в 21 районі області за
реєстровано близько чотирьох тисяч голод
них смертей. Сюди не увійшли ще дані
політвідділів МТС. Повсюдно можно було ба
чити, як по вулицях сіл покійники лежали по
кілька днів, бо їх нікому було ховати. Серйоз
ною загрозою стала й епідемія шлунково
кишкових захворювань.
Керівники області не раз ставили питання
перед ЦК КП(б)У про подолання продоволь
чих труднощів у сільських районах. Зокрема
після чергового звернення секретаря обко
му партії С.А. Саркісова уряд республіки ви
ділив Донбасу кілька тисяч пудів зерна, яке
направили на допомогу голодаючим, і в пер
шу чергу дітям.
Краматорський міськком партії виділив з
резервів робітничого постачання борошно,
жито, макуху, овочі для 24х колгоспів. В
особливо уражених голодом селах організо
вувалося громадське харчування.
Але цього було недостатньо, і посівну 1933
року в області почали, не маючи 25 процентів
необхідного насіння.
…Куці документальні рядки не можуть до

нести до нас усю повноту всенародної трагедії.
Не можу забути розповіді однієї літньої колгос
пниці з Тельманівського району, з якою зустрічав
ся кілька років тому і, на жаль, не запам’ятав її
прізвища. У серпні 1932 року, коли було введено
закон про розкрадання колгоспної власності
(славнозвісний закон про п’ять колосків), вона
вночі пішла на колгоспне поле, де назбирала в ряд
нину колосся, аби врятувати чотирирічного сина.
Хтось із сусідів, мабуть, усетаки побачив і доніс.
Засудили її на п’ять років. Доки була у в’язниці
хлопчик помер, нікого з рідні не залишилося, а
вона таким чином вижила. Повернулася додому, а
в хаті, як потайки тоді говорили, “ні корови, ні свині
– тільки Сталін, на стіні”.
Від часу введення цього закону до початку 1933
року було засуджено по ньому 54645 чоловік, з них
2110 – до виключної міри.
Історична правда голоду 1933 року, який стільки
часу був білою плямою в нашій історії, поступово
починає прояснятися. Але чимало ще тут не до
кінця розкритого, недомовленого. Зробити це –
наш спільний обов’язок. Обов’язок перед тими,
що лежать майже на кожному сільському цвинтарі
в безіменних могилах. Як правило, біля них ні
квіточки, ні якогось іншого пам’ятного знаку уваги
– ніби й не люди там лежать. Ніби й справді немає
кому впорядкувати останній притулок мучеників,
поставити пам’ятники, котрі були б шаною по
кійним і пересторогою нам, живим.
Володимир ЗАЇКА.
Газета «Радянська Донеччина», 6 жовтня 1989
року.
(Одна із перших статей на Донеччині про голо
домор після більш ніж піввікової заборонимов
чанки – ред.).

СМЕРТЬ ПО ИМЕНИ ГОЛОД
Прежде чем приводить страшные архи
вные документы, расскажу об одной встре
че, которая произошла десять лет тому на
зад, когда я готовил материал о голодоморе
по селам области. В выявленных мной архи
вных документах значилось, что колхоз “Но
вая деревня” НовоКаранского сельского
совета Волновахского района на Донетчине
был занесен на черную доску. Было такое в
годы коллективизации, я сказал бы, варвар
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ское наказание: колхозы, села, не выполняющие
хлебозаготовку, заносили на черную доску. “Зане
сение на черную доску, – писала “Літературна Ук
раїна” в номере за 24 января 1989 года, – означа
ло фактическую блокаду: крестьяне лишались
права на выезд из села в село, не было продоволь
ственных запасов, люди гибли голодной смер
тью”.
Так, в селе Каменка я встретил колхозников
ветеранов Федора Георгиевича Тахтомыша и его
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жену Анну Ивановну. Они родились в 1910 году,
вырастили и воспитали пятерых сыновей и троих
дочерей, а это по нынешним временам уже под
виг. В 1932 году Федора Георгиевича призвали в
армию. Прослужив шесть месяцев, он заболел и
был отпущен домой. В родное село приехал в ап
реле, когда голод уже свирепствовал и уносил
жизни людей. Сэкономленный солдатский паек
некоторое время поддерживал родителей, но за
тем смерть пришла и в их дом. Первым умер отец
жены Иван Дмитриевич Андилахай, колхозник.
Это случилось 1 мая 1933 года. Перед смертью
просил зятя похоронить его почеловечески. “Не
хочу, чтобы меня тянули на кладбище, как дохлую
лошадь на скотомогильник. Сорвите в комнате
пол и сделайте гроб”.
Федор Георгиевич исполнил просьбу тестя,
сделал гроб из половых досок. Пять дней покой
ник лежал в хате, так как колхоз не мог выделить
подводу, чтобы отвезти его на кладбище. Когда
наконец прибыла телега и на нее поставили до
мовину, прибежала соседка и стала умолять
забрать на кладбище умершую мать. Положили
ее поверх гроба и повезли на погост. Когда при
близились к выкопанной колхозом могиле, Анна
Ивановна потеряла сознание – яма доверху
была завалена мертвыми телами…
Теперь приведу архивные документы под гри
фом “Совершенно секретно”. Информацию о тя
желых продовольственных затруднениях в от
дельных селах НовоПсковского района подписал
М. Жгунцов и направил в Донецкую областную КК
КП(б)У Петерсону.
“Голодание и смертность колхозников и еди
ноличников принимает с каждым днем все боль
шие размеры. В селе Шапарском имеется 212
колхозных дворов и 18 единоличных. Из общего
числа указанных хозяйств 190 совершенно не
имеют продовольствия. По приблизительным
подсчетам, в этом селе около 50 человек лежат
больные от голода”.
Вероятно, мало кто из тех пятидесяти человек
выздоровел. Ведь на дворе стоял только февраль
1933 года, а до нового урожая еще было много
много дней. И далее цитирую: “С 1 января по 20
февраля по данному селу умерло 74 человека раз
ного возраста. Причем за январь 1933 года умер
ло 32 человека, а за 20 дней февраля – 42 челове
ка. Смертность в отдельные дни доходила до 8
10 человек… Как крайний случай создавшегося
положения: колхозница Хрипун Домна со своей
16летней дочерью 19/1133 года зарезали 11
летнюю девочку для употребления в пищу”1.

Это пример из чисто сельскохозяйственного
района. А теперь посмотрим, коснулся ли голо
домор промышленной части Донецкой области.
12/1133 года из Чистяковского района пришла
в Донецкий облпартком тов. Акулову информа
ция, в которой сообщалось: “Факты голодовки
и употребления в пищу дохлых лошадей в семь
ях колхозников Балуева, Парашева и Пономаре
ва Герасимовского сельсовета подтвердились…
Нами установлено, что семьи колхозников Олей
никова и Попова Дмитриевского сельсовета так
же в результате голодовки употребили в пищу
павшую лошадь. Имеем сведения, что по Дуб
ровскому сельсовету семья колхозника Карда
шева, который имел 358 трудодней и получил 93
кг хлеба, от голода пухнет, а колхозник Доренко
Прокофий варил для еды мясо павшей лошади,
предназначенное для кормления свиней…”2.
Теперь о новых документах, выявленных в ар
хиве о каннибализме. Это “Сообщение о случаях
людоедства в Покровском районе. “Райотделом
ГПУ установлено, что кулачка Евсюкова М. – вдо
ва, 32 года, употребила в пищу умершего своего
сына 10 лет. Он умер 10 мая сего года, которого
Евсюкова порубила на куски и вынесла в сарай,
спрятала. В течение 7 дней употребила все мясо
своего сына. Кроме того, 19 мая при обыске у нее
был обнаружен “скелет головы”, видно, что он был
хорошо обварен, врачи установили, что голова
относилась к возрасту 1416 лет… “Евсюкова М.
торговала на базаре холодным из мяса умерших
трупов”. Она задержана, ведется следствие.
В селе Наугольновка семья бывшего кулака
Клименко, который умер в 1932 году, жена и две
дочери находились в опухшем состоянии, они
два дня назад отрыли похороненного ребенка
колхозника Пискуна Федора, который в земле
пролежал 3 дня, 2/3 ребенка было съедено. Сле
дует отметить, что случаи людоедства в нашем
районе участились, вследствие чего зарегист
рированы факты людоедства в селах: Маньков
ка, Ландтратовка, Н.Александровка, Н.Дуван
ка, Наугольновка, Покровск…”3.
Приведем еще документ, свидетельствует о
том, что несмотря на такой страшный голодомор,
в Донецкой области проводилось раскулачива
ние. Документ гласит, что в 1933 году в период
подготовки к весеннепосевной кампании руко
водство села Верхняя Крынка Макеевского ра
йона: Дробот – бывший председатель сельсове
та, Милаев – пред. сельсовета, Козакевич – быв
ший секретарь партячейки, Балабанов – бывший
председатель артели “Воля”, Панченко – член пре
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зидиума сельсовета, Поливода – член сель
совета при участии уполномоченного Маке
евского горсовета Негодяева произвели рас
кулачивание 30 бедняцкосередняцких хо
зяйств. Всего было раскулачено их 39. Затем
исключили из колхоза 110 человек.
Способ раскулачивания был самый бесче
ловечный. Делалось это так. Тем, кого наме
чалось раскулачить, “президиумом сельсо
вета доводилось твердое задание сдать тон
нами, центнерами мяса, картошки, давали
срок выполнения 24 часа, а на следующий
день изымалось имущество, людей выселя
ли из села”4. И это в то время, когда голод
ная смерть косила людей повсюду.
В конце февраля 1933 года к беднякукол
хознику М.А. Кравченко явился председатель
сельсовета Милеев с двумя милиционерами.
Семья была выброшена на улицу, сам пред
седатель выбросил на улицу восьмимесячно
го младенца, затем вынесли на мороз боль
ную жену Кравченко. Раскулачивать середня
ка Н.И. Максименко явились Поливода и ми
лиционер в нетрезвом состоянии. Семью
ночью выбросили из дома, забрали все иму
щество, даже карандаши и тетради у детей
школьников.
Чтобы вину за неслыханные бедствия –
голодомор – переложить на других, Сталин
и его окружение в начале 1933 года стали
проводить по всей стране чистку совхозов
от кулаков, махновцев, петлюровцев и про
чих контрреволюционеров, чтобы всем по
казать, кто виновник всенародного бед
ствия. Затем начали “чистить” руководите

лей колхозов, бухгалтеров, счетоводов – уси
ленно искали врагов, породивших голод. Не ус
пели закончить эту работу по колхозам, как на
чались чистки в других отраслях, даже изгоня
лись почтальоны и уборщицы из кулацких семей.
1933 год заканчивался новым мероприятием:
чистка проводилась в партии большевиков.
Точно сказать, сколько жизней унес голодо
мор 19321933 годов, сегодня никто не может.
Наши ученые называют одну цифру, а зарубеж
ные – другую. То же самое и в нашей области.
Хотя отдельные сведения тогда появлялись. По
сообщениям райкомов КП(б)У, с 27 февраля по
9 марта 1933 года в 21 районе области зарегис
трировано около четырех тысяч голодных смер
тей. Кстати, сюда не вошли сведения от поли
тотделов МТС. Обращает на себя внимание
цифра: 4 тысячи, но ведь она охватывает отре
зок времени в 10 дней, а голодомор начался в
1932 году. Безусловно, эта цифра неполная, так
как каждый руководитель районного или город
ского масштаба старался, чтобы эти данные
были как можно поскромнее. Дабы не накликать
на себя гнев великого Сталина.
Тарас БЕСПЕЧНЫЙ.
1

ДОГА. Фонд Р835, оп. 1, ед. хр. 25, лист
124125.
2
ДОГА. Фонд 326, оп. 1, ед. хр. 18, лист 188.
3
Там же. Лист 226.
4
ДОГА. Фонд Р835, оп. 1, ед. хр. 109, лист 58.
Газета «Вечерний Донецк», № 166 від 10 лис
топада 2007 року.

ГОЛОДОМОР В УКРАИНЕ.
ГОЛОДОМОР В СЛАВЯНСКЕ
События последних лет, происходящие в
мире и Украине, заслоняют собой те траги
ческие события великого бедствия народно
го, которые происходили зимой и весной
19311932 гг. и унесшие жизни 78 млн. мир
ных хлеборобов, ранее кормивших хлебом не
только Украину и Россию, но и некоторые
страны Западной Европы. Сейчас в прессе,
на ТВ и правительстве больше и чаще гово
рят о холокосте. Вспоминают Бабий Яр в Ки
еве. А ведь и в холокосте во всем мире за 57
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лет войны евреев погибло значительно меньше,
чем за зиму и весну (за несколько месяцев) в Ук
раине. Здесь насильственной смертью, организо
ванной сталинским режимом, погибло больше лю
дей, чем от холокоста. Об этом мы вспоминаем
один раз в год – в День памяти жертв голодомо
ра, учрежденного еще правительством Кучмы под
давлением мирового общественного мнения.
Это ужасное трагическое событие – голодомор
– не находило отражения ни в прессе, ни по ра
дио (ТВ тогда еще не было), а разговоры и упоми
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нания о нем даже (между собой на кухне) счита
лись антисоветской агитацией и карались по ста
тье 58 Уголовного кодекса концлагерями, тюрь
мой и ссылкой. Эта тенденция продолжалась еще
многие годы советской власти аж до самой “не
залежності”. Вспомнили и заговорили об этом
диссиденты и разные там “голоса” за рубежом.
Нашим правителям в то время молчать и далее
стало неудобно – о голодоморе заговорили и у
нас.
Что же происходило тогда накануне и в конце
голодомора? Спорят до сих пор: была ли это спла
нированная акция или это было как “стихийное
бедствие” вроде засухи или наводнения? Сталин
лихорадочно проводил индустриализацию стра
ны, необходимую для обретения военной мощи.
Нужны были машины, материалы, специалисты.
Их не было у нас в СССР, но все это было у капита
листов за рубежом. Их надо было купить и нанять.
Своих рабов было достаточно (аж 250 млн.), но
они не умели сделать этого. Приобретать все не
обходимое можно было только за золото и за
хлеб. Золото от ограбления дворян, капиталистов,
церквей и вообще имущих классов уже давно
было истрачено на мировую революцию. Оста
вался хлеб, которого до революции, да и после
восстановления крестьянских хозяйств до 1929
30 гг., было достаточно, чтобы кормить полЕв
ропы. Но сталинская расправа с крестьянством –
раскулачивание, коллективизация – так подорва
ли сельское хозяйство, что производство сельс
кохозяйственной продукции резко сократилось,
и нечем было платить капиталистам за поставки
машин и специалистов. Вот тогда Сталин и решил
ся на тотальное ограбление крестьян, считая, что
хлеб у них есть, но они просто не хотят его сда
вать государству, как тогда говорили “саботиру
ют”. И Сталин решил отобрать этот хлеб силой.
Был мобилизован сельский актив и городские
коммунисты. Хлеб и иные сельскохозяйственные
продукты питания, которые собрал крестьянин со
своих огородов и приготовил на зиму, были ото
браны еще осенью 1931 года. К зиме 19311932
гг. крестьяне доели все, что можно было есть и
начали голодать. Многие из колхозной бедноты
еще надеялись, что государство не даст им уме
реть с голоду и накормит их из своих резервов.
Зря надеялись, ведь государство, т.е. советская
власть, власть коммунистов, уморила их голодом.
Голодали, хотя и не умирали с голоду. В городах
остановить индустриализацию Сталин не мог и н
хотел. Тот мизерный паек по хлебным карточкам
и заборным книжкам держал впроголодь семьи

рабочих и служащих.
Гонимые голодом крестьяне из сел ринулись в
города, как нищие, просившие кусочек хлеба под
окном или дверью богатых. Но вокруг городов на
въездах из сел стояли милицейские посты и в го
род из сел не пускали. И все же ночью крестьяне,
истощенные голодом, приходили в города, те, кто
еще мог ходить (остальные опухшие умирали
дома в хатах), но, считая, что “хлеб” у богатых, а
богатые живут в больших домах в центре города.
А богатые, жившие в центре, в домах отобранных
у “помещиков и капиталистов” были коммунисты,
руководители учреждений и предприятий, считав
шие такую политику партий и правительства пра
вильной, окон и дверей голодавшим не открыва
ли и “хлеба” не давали. И последние умирали от
голода прямо у дверей и парадных подъездов. Как
их утром раненько (на заре) собирали, чтобы мало
кто видел, и вывозили за город на кладбище в об
щие могилы, я рассказывал в моей статье в газе
те, которую и привожу полностью.
Еще о голодоморе на Украине и о голодо)
море в Славянске.
Прочитал недавно в “Вістях” статью В.П. Скрип
ника о голодоморе на Украине и вспомнилась мне
другая статья в “Вістях”.
Год или два тому назад некто житель села Мая
ки, как житель Краснополья, в корреспонденции
Скрипника утверждал, что вроде бы никакого го
лодомора не было. Во всяком случае его родное
село Маяки жило в то время не только благопо
лучно, но даже зажиточно. Что все эти сказки о го
лодоморе на Украине – сущий вымысел. Так и хо
чется еще добавить от себя “льющий воду на
мельницу врага”, чтобы уж было полностью в духе
“соцреализма”.
Расскажу только то, что я видел и пережил сам
здесь в Славянске в 19311932 гг. Жили мы тогда
на площади Ленина, кажется сейчас уж и нет этой
площади (это на задворках нынешнего сельхозтех
никума). Учился в ФЗС (фабричнозаводской се
милетке), позже преобразованной в СШ № 2 им.
Горького, больше известной под именем Шнурова
(это начало улицы Первомайской). Учились мы в
две смены. Учился я в 7 классе, а идти приходи
лось далеко: через центр города по ул. Свободы
(близко было по Тургеневской, ныне Калинина, но
там рано утром было идти страшно). Было на этой
улице два или три детских дома – “приютяне” мог
ли отнять книжки или даже раздеть. В школу нам
было к 8 часам, добираться более часа, так что вы
ходил я из дома рано утром. Весной и летом этого
страшного года по дороге в школу наблюдал такую
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картину. Из бывшей пожарной, что была напро
тив нынешней санэпидемстанции проезжала
накрытая брезентом повозка (в виде ящика на
колесах) в сопровождении пожарника и мили
ционера (судя по форме одежды) и начиная от
центра города (ул. Свободы) по центральным
улицам города (Ленина, Карла Маркса, Харьков
ской) двигалась в сторону цыганского моста че
рез Торец собирала трупы. Иногда это было 23
человека, а иногда и больше. Их поднимали за
руки и ноги, бросали в телегу и накрывали бре
зентом. Рассмотреть при погрузке не давали, но
иногда я видел такого умершего человека рань
ше, чем подъезжала телега. Это были мужики,
которых я раньше видел в селе – босые, с репа
ными пятками, обросшие давно не стриженной
бородой и какието опухшие. Но были среди них
женщины и дети, но я их не видел, а мужчин ви
дел несколько раз. Когда встречал знакомую
повозку, уже заполненную и закрытую брезен
том в сопровождении знакомого конвоя, я не
знал, что везут. Происходило это в конце апре
ля, в мае. В начале июня, когда зацвела акация,
наша семья тоже голодала. Мне для утомления
голода часто приходилось наедаться цветов
акации, от которых иногда рвало.
Когда я дома рассказывал об увиденном,
соседи объясняли, что это умершие от голода
селяне, которые ночью приходили в город из
колхозов в поисках пищи и спасения от голода.
Может быть, ктото находил пищу и спасение,
но едва ели. В городе с питанием было плохо.
В нашей семье, например, работал один отец
– каменщиком. Он ремонтировал печи на изо
ляторном заводе. По горячему пайку получал
от 8001000 гр. Мы же, иждивенцы, трое школь
ников (я и две младших сестры) и мать получа
ли по 400600 гр. Все остальное, что мы полу
чали по карточкам, спасало всех от голодной
смерти. Но помочь пришедшим в город уми
рать крестьянам мы, как и все остальные нам
подобные, не могли!
Не знаю, как пережили голодомор в Крас
нополье, а вот как в Маяках – я коечто видел
летом того года. Там в школе (на время кани
кул) был организован пионерский лагерь нашей
школы. Человек на 5060 1012летних мальчи
ков и девочек, хорошо учившихся и активных
пионеров. Директором был комсомолец (он же
был и физруком). Фамилии не помню, так как
все его звали просто Митя. Отличный был па
рень. Кормили не сытно. Мы, мальчики, брали
удочки и на весь день уходили на рыбалку, что
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бы както всех нас поддержать и подкормить.
Митя распоряжался поварам выдать нам на 5
15 человек бутылку подсолнечного масла и ка
кието крупы, соль. А рыбы вы и сами налови
те и нажарите или уху сварите. Сковородка и
кастрюля у нас была. Наш одноклассник Костя
Наконечный по прозвищу “Аллах” уже давно
дома привык ловить и есть лягушачьи задние
лапки. То ли мать у него была француженкой, а
отец поляк, то ли наоборот, но в этой обеспе
ченной семье жаренные задние лягушачьи лап
ки были лакомым блюдом. В пионерский ла
герь Костя привез пару бутылок подсолнечно
го масла и “штрыкалку” – острую на длинном
черенке палку для поражения лягушек на рас
стоянии. Так как рыбу ловить было более слож
но, чем ловить лягушек, мы примкнули к лягу
шачьему промыслу. Отловив 23 сотни лягу
шек, впятером мы быстро отрубывали на пень
ке задние лапки, легко снимали с них кожу и
зажаривали на сковороде, потом досыта на
едались очень вкусного мяса и еще к ужину
приносили полную сковороду. Конечно, это
было большим подспорьем к лагерному пита
нию. Но когда мы уходили с места “пиршества”,
то на месте оставляли 23 сотни лягушек без
задних лапок, ползущих в разные стороны. Эту
картину обнаружили колхозные пастухи. И в
лагерь нагрянул сам голова колхоза с комис
сией. О “пионерахжабоедах” пошел слух по
селу и дошел до города. Не от хорошей жизни
мы таким способом спасались от голода. Жи
тели благополучного села Маяки знали об
этом. Благополучие же села Маяки заключа
лось в обширной роще “фундука”лещины, ко
торую они выращивали и сдавали государству.
Мы же, пацаны, пробовали осуществлять на
беги на эти орешники, но часто жестоко пла
тили за это. Колхозные собакисторожа заго
няли нас на растущие в орешнике дубы и дер
жали на дереве по несколько часов.
Голодомор на Украине имел иногда очень
разнообразные негативные последствия. Уже
после войны моей семье пришлось жить по
соседству с очень приличной семьей мастера
хлебозавода Токарева. У него была красивая
жена Роза Захаровна и дочь Валя. Однажды к
ним приехали гости из Армении – сестры Розы
Захаровны с мужьями и детьми. Я никак не мог
поверить, что эти пожилые или даже старые
армяне – мужья молодых и красивых сестер
Розы Захаровны. После отъезда гостей она
рассказала нам, как все это случилось. В го
роде Ереване с давних пор жила их старая тет
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ка, которая была замужем за армянином еще с
гражданской войны. Когда зимойвесной 1931
года на Украине назревал голод, эта тетка, чтобы
спасти хотя бы когото из детей, забрала 1516
летних девочек к себе (в Ереван), где голода не
было, и выдала их замуж за пожилых армян. Это
тоже последствия голодомора.
Кто пережил те времена коллективизации и
индустриализации, раскулачивания и расказачи
вания, должны помнить, что города были навод
нены так называемыми урками. Есть у писателя
Никитенко роман “Уркаганы”. Кто не знает, что
такое урки, прочтите. В начале 30х годов это были
те же уркаганы, но уже не дети гражданской вой
ны и разрухи, а дети раскулачивания и голодомо
ра. Эти подросткимальчики наводняли рынки и
базары, вокзалы и ж/д, и в основном воровали,
торговали папиросами, спичками. На них устраи
вали облавы, отлавливали, помещали в детские
дома. В Славянске было более 10 детских домов,
под управлением папы “доброго”. Все это также
было прямое порождение голодомора. Село Пис
куновка спаслось от голодомора тем, что оголо
давшие дети придумали есть “ракушки” (так их
тогда называли). Это были речные “устрицы”ми
дии, до того времени считавшиеся не только не
съедобными, но и погаными, вроде мышей и ля
гушек. Мне рассказывала в 50х годах женщина
из Пискуновки, что она вместе с 79летними де
вочками целыми днями лазили по дну, ныряли с
холщевыми сумками на шее и сотнями промыш
ляли этих двухстворок – разбивали их камнями,
варили в котелках и наедались вдоволь. Когда
взрослые попробовали есть с нами, то потом, ког
да они возвращались с колхозных полей, мы им

уже наварили несколько котелков ракушек. Потом
(уже через многие годы) они вспоминали, как дети
спасали их от голодной смерти.
Все это также проявления голодомора. Да и
мало ли в чем он еще проявлялся. Так что был го
лодомор и на Украине, и у нас в Славянском рай
оне и в городе, а если комуто удалось его пере
жить, значит, ему просто повезло, ведь не все же
умерли с голоду.
Голодомор на Украине – это не только милли
оны умерших от голода. Это еще и миллионы раз
рушенных семей, обездоленных, потерявших се
мьи и ставших безработными уркаганами детей и
подростков, как зверей отловленных на базарах и
вокзалах, а затем пропущенных через тюрьмы и
лагеря, а кто постарше – через детприемники, ко
лонии для несовершеннолетних преступников и
детдомы. Мораль, привитая им в этих учреждени
ях, и дала во втором, а то и в третьем поколении
вот тех самых “совков”, т.е. людей, которым про
питание, получаемое от государства, да уворован
ного у общества и соседа, вполне достаточно для
нормальной жизни. Все это тоже не столь и отда
ленное порождения голодомора.
Так что, был голодомор на Украине. И его по
следствия еще долго будут потрясать, сказывать
ся на судьбе украинского народа.
К.М. КОЛЕСНИКОВ,
председатель правления
Общества жертв политических репрессий,
г. Славянск (стиль автора сохранен).
Газета «Панарама недели», № 47 від 23 листо
пада 2006 року.

“ПО СЕЙ ДЕНЬ ПОМНЮ
ВЫМЕРШЕЕ ОТ ГОЛОДА УКРАИНСКОЕ СЕЛО”
В советский период эта трагическая тема в жиз
ни украинского народа была запрещена. Любые по
пытки сказать правду пресекались как буржуазный
национализм и карались заключением в концлагерь.
И только теперь частично открытые документы да
воспоминания очевидцев приоткрывают завесу тай
ны над лихом, унесшим миллионы жизней.
Почему эти лихо случилось
Прежде всего к голоду привели репрессивные

меры против крестьянства, когда лучшие хлебо
робы были высланы на Север, в Сибирь как враги
народа. Губительными для села стали насиль
ственная коллективизация и тотальные хлебоза
готовки.
Уже зимой 1931 года в украинских селах на сто
лах у крестьян не было не только хлеба, не хвата
ло и картофеля, бобовых, даже свеклы, урожаем
которой украинская земля всегда славилась.
Но планы по хлебозаготовкам для Украины
были едва ли не самыми высокими в Союзе. Не
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выполнение стали списывать на “саботаж”. Да,
часть хлеба, свидетельствуют сегодня очевид
цы, прятали, чтобы уберечь от полной конфис
кации семена. Но комбедовцы и гэпэушники
находили и выгребали подчистую. Таким обра
зом, уже весной 1931 года тысячи гектаров
земли остались незасеянными.
Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор и председа
тель правительства В. Чубарь пытались добить
ся у Сталина снижения планов хлебозаготовок
или хотя бы отдалить сроки поставок. Тщетно.
Даются новые указания органам ГПУ усилить
поиски “кулаков”, “петлюровских середняков”,
“контрреволюционных гнезд”.
В Буденновском, ныне Новоазовском райо
не, арестовали группу из десяти человек (Ва
сильченко, Грандель, Голиков и другие). Троих
расстреляли, остальных, среди них одна жен
щина, приговорили к длительному заключению
в концлагерь. Лишь 20 сентября 1995 года До
нецкий областной суд всю группу реабилити
ровал.
Некоторые государства, узнав о голоде,
предложили помощь. Сталин отказался, посчи
тав, что это дискредитирует советскую власть
перед буржуазией. Просто смехотворна та под
держка, которую центр оказывал регионам.
Так, телеграмма ЦК КП(б)У в адрес Мариуполь
ского горкома от 27 мая 1932 года гласит: “От
пустить для организации общественного пита
ния колхозников наиболее нуждающихся рай
онов: Мариуполю три вагона тюльки. Секретарь
ЦК КП(б)У С. Косиор”. Тотальный голодомор в
29 районах области уже унес тысячи жизней, и
три вагона тюльки были просто крохами для
Мариупольского округа.
Свидетельствуют документы
Из постановления бюро Мариупольского
горкома КП(б)У от 6 января 1933 года:
“За саботаж и злостное сопротивление вы
полнению плана хлебозаготовок вывезти в счет
хлебозаготовки все фонды и так называемые
посевные фонды из следующих колхозов: им.
Ворошилова и им. Молотова – Мангушского
сельсовета, им. завода Ильича, “1 Мая” – Ял
тинского сельсовета, “Спартак” – Урзуфского
сельсовета, им. Чубаря и “1 Мая” – Хрещатиц
кого сельсовета, им. ОДВК – СедоВасильевс
кого сельсовета, им. Ленина – Хомутовского
сельсовета, им. Сталина, “1 Кирилловская” –
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Келлеровского сельсовета, “Красный парти
зан” – Сартанского сельсовета, им. Коминтер
на – Талаковского сельсовета, “3й решаю
щий” – Успенского сельсовета”.
Из докладной записи Ворошиловского гор
кома партии Донецкому обкому о занесении на
“Черную доску” колхоза с. Городище (наибо
лее крупное село в Ворошиловском районе,
более 1000 дворов):
“Чтобы нанести решительный удар хрони
ческому кулацкому саботажу в с. Городище,
просим обком партии санкционировать приме
нение дополнительно к колхозу таких репрес
сивных мер:
1. Наложить на колхозников и единолични
ков штраф мясом в размере 15месячной нор
мы. 2. Из имеющейся в колхозе в количестве 1,3
тыс. га лишней земли отрезать, в порядке реп
рессии, лучшие участки и передать для прод
базы угольщикам. 3. Произвести увольнение с
предприятий минимум 150 человек жителей с.
Городище, проявляющих себя активно в срыве
хлебозаготовок, маскирующихся званием и по
ложением производственников – “рабочих”, с
предварительным обсуждением персональных
списков лиц, подлежащих увольнению, в орга
низациях села и на колхозных кутках. 4. Огла
сить предупреждение колхозу и жителям с. Го
родище, что в случае продолжения саботажа
хлебозаготовок и круговой поруки в утайке раз
ворованного хлеба городскими организациями
будет поставлен перед правительством вопрос
о выселении саботажников в северные облас
ти и заселении села добросовестными колхоз
никами пригородной черты с тем, чтобы дома
колхозников сел, близко расположенных к про
изводству, предоставить нуждающимся в жилье
рабочим промышленности. 5. Просить ускорить
выезд сессии облсуда по делу правленцев кол
хоза Городище”.
Из письма в ЦК КП(б)У члена артели “Деся
тилетка” Волновахского района комсомольца
Ткаченко:
“Тов. Сталин, Вам, очевидно, идут сведения,
что кругом все хорошо, и это видно из выступ
лений XVII партконференция. Я Вам одно ска
жу: на селе несчастье, люди голодают, лошади
дохнут, и уже люди стали с голоду умирать, зер
на нет даже на 50 процентов на посев, в общем,
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полное разорение. Советую Вам: выедьте сами в
село и посмотрите на село не в России, а вот
здесь, на Украине… Через каждые 23 сажени на
дороге лежат дохлые лошади и их крестьяне ре
жут на куски и едят”.
Рассказывают очевидцы
И.П. Козодуб, 1918 года рождения, пос.
Мирный:
– Нашу семью весной 1931 года сослали из
села Лохвицы Полтавской области. В Архангель
ских лесах отец сплавлял лес, а зимой рубил.
Жили в длинных бараках по несколько семей. Тер
пели холод и голод. Както отец сказал матери:
“Бери детей (нас с сестрой) и убегайте отсюда.
Может, хоть вы выживете”. Так весной тридцать
второго мы с пересадками товарняками добра
лись до своего родного села.
Когда мы вошли в Лохвицы, шли через чейто
сад увидели сидевшую под деревом в тряпье жен
щину. Подошли. Она была страшной, худой и уже
мертвая. Вся в мухах.
Вышли из сада. На улицах – ни души. Увидели
под плетнем еще два трупа. Мать схватила нас за
руки и назад из села. Снова в ссылку, к отцу на
север.
Прошло столько лет, но и по сей день помню
вымершее от голода украинское село.
В.П. Доценко, 1921 года рождения, пр.
Строителей:
– Моих родителей и двух старших братьев выс
лали из поселка Старый Крым в Сибирь. Меня под
расписку оставила у себя тетя, которая жила в
Мариуполе. Тетя работала уборщицей в столовой.
Каждый вечер она приносила с собой немного

хлеба. Он был наполовину из мякины.
Помню постоянное желание чтото съесть. Ели
листочки с деревьев. Тетя Вера, если доставала
гдето отрубей, мешала их с отваренной крапивой,
потом все это пекла на сковороде.
Н.П. Павлова, 1924 года рождения:
– Мы жили в Запорожской области. Отца арес
товали и увели. Он не вступал в колхоз. Мать, ба
бушку и нас, троих сестренок, выслали в Буден
новский, ныне Новоазовский район. Весной и
летом тридцать второго мы еще чтото ели. А
осень и зиму страшно вспомнить. Бабушка Глаша
умерла первой. Она долго лежала на лавках, опух
шая от голода, с отекшими ногами.
Мама рано утром уходили в колхоз. Иногда там
выдавали на трудодни буряк. Его мы варили, на
резав мелкими кусочками. Однажды мама принес
ла муку, тоже дали в колхозе. И она приготовила
суп из затирок. Это крутое тесто мелкими кусоч
ками бросают в кипящую воду и мешают ложкой.
Если еще добавить поджаренный лук, то суп очень
вкусный.
По сведениям зарубежных ученыхсоциоло
гов, писателейисториков, в период голода 1932
1933 годов Украина потеряла двенадцать милли
онов человеческих жизней. Об этой трагедии мол
чать ныне – значит совершать новое преступле
ние перед невинными жертвами.
Галина ЗАХАРОВА,
председатель городского
историко)просветительного
правозащитного общества “Мемориал”.
Газета «Приазовский рабочий», № 176 від 23
листопада 2002 року.

ГОЛОДОМОР. КАК ЭТО БЫЛО
Сегодня много говорят и пишут о возрождении
крестьянства. В Украине, как и в других бывших
республиках Союза, принимаются законы о кре
стьянском хозяйстве, о праве личной собствен
ности на средства производства, банки предос
тавляют ссуду тем, кто хочет взять землю и рабо
тать на ней…
Все условия для крестьянина – хозяина и тру
женика. А он не идет! Почему?
Да нет сегодня настоящего хозяина на селе!
Впрочем, как и в городе. Добросовестные, уме

лые и старательные работники есть. В одном кол
хозе или совхозе их больше, в другом – меньше.
Но все они – поденщики, для большинства из ко
торых все равно, что поле пахать, что канаву ко
пать.
70 лет руководящая партия с помощью своего
советского государства целенаправленно и мето
дично истребляла чувство хозяина в сельском
труженике, истребляя таким образом самого кре
стьянина как социальное и историческое явление.
И поставленной цели достигла. Прекратило суще
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ствование огромное множество истинно крес
тьянских династий. В том числе и большой хле
боробский род Арсентьевых, к которому при
надлежал я, прекратился. А как это было?
Вот вкратце история нашего рода. Полтора
века назад гонимые нуждой смоленские крес
тьяне переселились в благодатные донецкие
края и основали село Евгеновку, что в нынеш
нем Великоновоселковском районе. Был сре
ди них и мой прадед. Семья у него была боль
шая – 12 сыновей. Рабочих рук много, земли
мало. Здесь же, в Украине, земли хватало на
всех, и появилась вскоре в Евгеновке и сосед
них украинских селеньях целая дюжина креп
ких крестьянхозяев Арсентьевых. Самый
младший, Илларион, тоже женился на местной,
украинской девушке, оставаясь, по обычаю, на
отцовском подворье.
Трудностей на долю моих родственников и
до революции выпадало немало. Но все вынес
ли, все пережили крестьянетруженики. Пере
жили страшную засуху 1892 года и последовав
ший за ней голод, пережили смуту 1905го, две
революции 1917го и гражданскую войну. Не
поправимый, казалось удар нанесла судьба им
в голодные 19201921 годы. Ушел на поиски
хлеба для семьи кудато в “хлебные края” мой
дед Илларион и не вернулся. Дома остались
пятеро детей – три дочери и два сына, один из
них – Василий, мой будущий отец.
Заботы о семье легли на сыновей. Василию
в то время исполнилось пятнадцать, и он, по
добно многим юношам из уже разрушенных
большевистской политикой крестьянских се
мей, ушел на заработки в город. Работал на ме
таллургическом заводе в Макеевке. Может так
и остался бы тоскующим по земле рабочим, да
введенная временно “новая экономическая по
литика” позвала назад в село.
Никогда бы не бросил Василий Арсентьев
город, если бы знал, чем все это кончится, что
нэп – это временно. Не знал…
В 1927 году с молодой женой Еленой, уро
женкой села Дмитровки (ныне Волновахского
района), с деньгами, накопленными тяжелей
шим трудом у коксовых печей, вернулся крес
тьянский сын Василий Арсентьев в родную Ев
геновку. Получив земельный надел, своими ру
ками изготовил саман и построил хату, а через
год – и конюшню, клуню. Своих денег не хвати
ло – занял у родственников, но через три года
хозяйствования на земле уже имел пару моло
дых лошадей, бричку, плуг, веялку, бороны, ка
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ток для обмолачивания зерна на току.
Думал жить, работать на своей земле да
радоваться. Но вот поползли по стране слухи
о коллективизации, о раскулачивании зажиточ
ных крестьян и высылке “на Соловки”. А вско
ре приехали из района уполномоченные и, со
брав крестьян в школе, предложили организо
вать колхоз. Добровольцев, кроме откровен
ных лодырей, не оказалось.
С тех пор не стало жизни крестьянину. Схо
ды и собрания с обязательной явкой следова
ли один за другими. А между собраниями ком
сомольцыагитаторы не давали покоя. С ос
корбительными плакатами, издевательскими
частушками ходили по дворам, агитировали за
колхоз. Но шли к “общему котлу” только люди,
не умеющие работать на земле, безразличные
к ней.
Шантажу, насилию и репрессиям подверга
лись в первую очередь так называемые кула
кикрестьяне, имевшие понастоящему креп
кие хозяйства и использовавшие наемную ра
бочую силу. Но еще более опасными для боль
шевистских агитаторов за колхоз были серед
няки, подобные моему отцу. Кулак боялся сло
во сказать поперек воли властей, поскольку
подходил по всем статьям под определение
“эксплуататор”. Середняк жил своим трудом и
потому не боялся не только постоять за себя,
но и обличить колхозного “активиста” как ло
дыря и пьяницу.
Был дерзким, острым на язык Василий Ил
ларионович Арсентьев. За это и поплатился.
Однажды весенней ночью он оказался в боль
нице села Майорского.
Смерть отца, наверное, сыграла опреде
ленную роль в строительстве колхоза – пошли
середняки “под общее одеяло”. Мать же моя
продолжала сопротивляться, не желая нару
шать волю покойного отца. Но и на нее нашли
управу.
Однажды осенью прибежал в наш дом, за
пыхавшись, рассыльный и потребовал, чтобы
мать срочно явилась в сельсовет. Не посмела
ослушаться. Взяла на руки самую младшую
девочку и пошла. Мы, трое, немного постар
ше, боялись остаться одни в доме и увязались
на ней. Не помню, сколько часов нас там про
держали, не знаю, чем объяснили срочный вы
зов. Но когда мы вернулись домой, повсюду во
дворе были видны следы поспешного ограб
ления, замок с двери дома был сорван. Упала
мать на землю и горько зарыдала…

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
Все забрали у нашей семьи в колхоз: землю,
лошадей, корову, инвентарь. А под зиму голодно
го 1932го “активисты” выгребли зерно, вымели
подчистую муку, крупу. Забрали теплую одежду.
Семья была обречена.
Узнав о постигшем нас горе, старший брат
отца, бросивший село и перебравшийся в Маке
евку на завод, забрал меня к себе и таким обра
зом спас от смерти. Мать с тремя детьми оста
лась в селе и вскоре похоронила двоих, умерших
от голода. Голодная смерть грозила и самой
младшей девочке. Но ктото помог матери уйти
из голодного села, добраться до станции Рутчен
ково и с трудом устроиться там на работу на шах
ту № 30.
В село я уже не вернулся. Навсегда расстались
с землей большинство из оставшихся в живых
представителей крестьянского рода Арсентьевых.

К сожалению, судьба нашей семьи – не исклю
чение. Ни для кого сегодня не является секретом,
что против народа Украины, против его крестьян
ства, в первую очередь, был устроен в то время
настоящий геноцид. Последствия его сказались
не только на физическом здоровье многих поко
лений народа, но и на духовнонравственном его
состоянии. Человек потерял интерес к труду, к
окружающей его природе.
Хочется, однако, надеяться, что здоровые силы
народа уничтожены не до концы, что хозяин зем
ли, настоящий крестьянин появится на земле.
Иван АРСЕНТЬЕВ,
инвалид Великой Отечественной войны,
ветеран труда, г. Волноваха.
Газета «Донбасс», 11 травня 1993 року.

ЛИХОЛЕТЬЕ
“Как сейчас вижу материнские заплаканные глаза”, –
вспоминает С.И. Федорова (Кальянова)
– С теплотой в сердце вспоминаю свое босо
ногое детство, и первые уже осмысленные годы
жизни с родителями, – рассказывает, смахнув
слезу, Серафима Ильинична Федорова (Кальяно
ва). – Помню запах еще теплого, только испечен
ного ржаного хлеба. Бывало, мать достанет из
печи подрумяненный круглый каравай, и кухня
словно преображается: наполняется запахами
земли, трав, ветра и солнца. Мы, дети, с нетерпе
нием ждали момента, когда отец, прижав к груди
хлеб, осторожно нарезал столько ломтиков,
сколько семья могла съесть. Ни кусочка лишнего.
Крошки, оставшиеся на столе, он аккуратно со
бирал – и в рот. Помню, чтобы заработать этот
хлеб, семья трудилась на тридцати десятинах, ко
торые были выделены государством на шесть че
ловек нашей семьи, с утренней до вечерней зари.
Мне было одиннадцать лет, когда началась эта
трагедия. Я возвращалась из школы. Как сейчас
вижу заплаканные материнские глаза и перепу
ганные лица двоих младших сестер и брата. Они
стояли, прижавшись к длинной материнской
юбке, тоже плакали. “Что случилось?” – спросила
я, глядя на полные нагруженные нашими вещами
подводы”. “Отца забрали, – ответила мама, – а те

перь вывозят нажитое нашими мозолями добро”.
Осень двадцать девятого года была холодной.
В стране Советов приобретала еще больший раз
мах индустриализация. Необходимо было выпол
нить и перевыполнить первый пятилетний план,
который намечал создать тяжелую индустрию,
повысить экономическую и оборонную мощь, тех
нически перевооружить все отрасли народного
хозяйства. Естественно, потребовалась пере
стройка и сельского хозяйства. В связи с подъе
мом индустриализации за счет крестьян повысил
ся рост городского населения, возрос спрос на
продукты питания. Между тем и средние кресть
янские хозяйства, которые составляли 95 процен
тов всех хозяйств страны, имели весьма низкую
товарность, поскольку они могли продавать на
рынке только небольшую часть своей продукции,
а еще часть зерна оставалась на питание и посе
вы.
Началось переустройство мелкокрестьянских
хозяйств, осуществляемое на основе “ленинско
го кооперативного плана”. В села и деревни стра
ны партией были посланы уполномоченными
представители рабочего класса.
Зажиточных крестьян называли “кулаками”, а
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чуть беднее, у которых в хозяйстве были пара
лошадей, корова, быки – “середняками”.
Решили расправиться и с Ильей Кальяно
вым, который имел пару лошадей, двух быков,
коров, свиней, кур, сельхозинвентарь, неболь
шой магазин, в котором продавалась збруя для
тягловой силы, конфеты, пряники, керосин,
гвозди…
Уполномоченные, забрав вещи и зерно, ос
тавшееся после хлебозаготовок, выгнали се
мью И.И. Кальянова из дома. На время решили
их разместить в большом деревянном сарае,
который был расположен на окраине села Ста
робешево. Он уже был переполнен такими же
обездоленными людьми.
Через несколько дней И.И. Кальянову объяс
нили, что он социально не опасен, поэтому на
Север его отправлять не будут. Отправили се
мью в село Каменку Солнцевского сельского
Совета, где, объединившись в коллективное
хозяйство, работали высланные на “перевос
питание” украинцы, русские, греки, немцы.
Выделили им угол (на шесть человек). В трех
других углах комнаты размещалось еще по од
ной семье.
Ежедневно Илья Ильич и Вера Алексеевна
Кальяновы выходили на работу. Трудились в
надежде на то, что крохи заработанного попа
дут на стол семьи. Меняли личные вещи, остав
шиеся от конфискации, женские украшения.
В ноябре 1932 года вышло постановление,
по которому запрещалась “выдача любых на
туральных авансов по всем колхозам”. У тех,
кто получил хлеб раньше этого постановле
ния, начали массово изымать зерно.
Преступные действия уполномоченных по
хлебозаготовкам, которые с оружием в руках
защищали это правительственное постановле
ние, привели к тому, что к в весне 1933 года
почти большая часть вновь организованных
колхозов не выдала колхозникам ни одного
грамма зерна.
Пережить голод удалось на каждому. Семья
Кальяновых старалась выжить. Они ели “хлеб”
из отрубей, опилок, собирали прошлогоднюю
картошку, свеклу.
В одно апрельское утро, собрав последние
запасы вещей, детскую одежду, носильные
вещи жены, Илья Ильич пешком ушел в Мариу
поль обменять все это на продукты. Смертель
но уставший, заросший щетиной и еще более
похудевший, но радый тому, что удалось кое
что достать из продуктов, Кальянов в мае под
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ходил к селу Андреевка (сейчас черта города
Комсомольское).
– Что в мешке, дед? – подошли к Кальянову
молодые люди. – Мы комсомольцы. Давай,
давай, вытряхивай припрятанное…
Слезы текли по щекам Кальянова, падая
на рано поседевшую бороду. А в ушах звучал
смех и сказанные слова: “Принеси справку о
том, что обменял хлеб на барахло, тогда мы
отдадим торбу. А может, ты украл?”.
Вернувшись в Каменку, Илья Ильич расска
зал все жене, Вера Алексеевна схватилась за
сердце и заплакала. Семья осталась голодная,
а труд, затраченный Кальяновыми, развеяло
ветром перемен.
– Нет, я всетаки пойду в район, – твердо
решил Кальянов. – Надо вернуть то, что у меня
забрали.
Жена не отпускала. Илья Ильич настоял.
Поцеловав детей, он закинул на плечи поряд
ком поизносившиеся сапоги и голодный на
правился в Старобешево.
…Силы оставляли его, да еще в сельском
Совете посмеялись над “справкой”, которую
Кальянов требовал. Придерживаясь каменных
заборов, Илья Ильич шел по улицам и думал
об оставшейся голодной семье, о детях, кото
рые через несколько дней начнут опухать от
голода. А майское солнце светило тепло и
ярко. “Пойду к родственникам”, – подумал Ка
льянов и подошел к знакомым воротам.
– Сестра, дай воды, – попросил Илья Ильич
женщину, выглянувшую из открытых дверей
дома. Но женщина то ли не узнала его, то ли,
побоявшись встречи с “врагом народа”, быст
ро закрыла дверь.
Под ложечкой заныло. Закружилась голова.
Перед глазами поплыли круги, лица детей, жены.
Он еще раз глянул на зеленеющий горизонт и
медленно начал опускаться на землю. Яркий
диск солнца постепенно угасал в его глазах.
9го мая 1933 года человека, любящего
свою землю, трудолюбивого крестьянина
похоронил сельский Совет. А спустя месяц,
оставшись одна, без средств к существова
нию, не зная о судьбе мужа, слегла Вера
Алексеевна. Ее отправили в Кумачовскую
(Киреевскую) больницу. На следующий день
дочери Сима, Саша и Зина пошли проведать
мать, но в палате, куда положили Кальянову,
увидели лишь заправленную кровать.
– Похоронили вашу маму, – вытирая слезы,
сообщили им женщины.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
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Прошли годы, но не помнят дочери, как они
добрались тогда из Кумачева до Каменки. Только
степь, изрезанная оврагами. На протяжении все
го пути слышала детские крики и плач.
…Остались дети одни. Старшей из них, Сера
фиме Ильиничне, шел четырнадцатый год. Ей по
советовали отправить младших сестер и брата в
детские дома. Но не согласилась девочка. Да и
люди хорошие нашлись. Не посчитались с тем, что
это дети “врагов народа” и удочерили сирот.
Теперь они уже давно бабушки. С теплотой в
сердце чтят тех, кто их вырастил, кто их наставил
на верный путь. Но и не забывают родителей, ко
торые дали им жизнь. Хотя так и не смогли узнать,
где их могилы.

Нынешнее время и закон реабилитировали
Илью Ильича Кальянова. Но теперь опять трудно
сти. По закону необходимо вернуть домостроение
и имущество наследникам, но от тогдашнего под
ворья остался лишь угол дома Кальяновых. Реши
ли выплатить компенсацию в сумме семьдесят
тысяч рублей. Так и эти копейки люди не могут
получить: нет свидетельства о смерти (голодной
смерти!) Ильи Ильича Кальянова. Снова, как ког
дато, нет “справки”?
Е. ПАВЛЮКОВСКИЙ.
Газета «Новая жизнь» – Старобешеве, 22 ве
ресня1993 року.

ГОЛОД 1932(1933 ГОДОВ В ДОНБАССЕ
Масштабы оппозиции Кагановичу возросли.
Петровский и Чубарь поехали к Сталину и настоя
ли на удалении Кагановича. Сталин вынужден был
уступить и отозвать Кагановича в Москву. Теперь
этого человека вождь опять посылал на Украину с
чрезвычайными полномочиями.
Приехав в Харьков в начале третьей декады
декабря 1932 года, Каганович сообщил, что ЦК
ВКП(б) ликвидировал постановление ЦК КП(б)У от
18 ноября по невывозу посевных фондов, объяс
няя это тем, что на Украине ослаблены позиции
борьбы за хлеб. ЦК КП(б)У вынужден был отме
нить свое постановление и дать команду забирать
семенные фонды в счет хлебосдачи.
Тогда же на Украине в Донецкой области стали
применяться самые жестокие формы воздействия
на хлебосдатчиков – занесение на черную доску
колхозов и целых сел. Что крылось за этим? 29 ян
варя 1989 года газета “Література Україна” писа
ла: «Занесение на черную доску означало факти
чески блокаду, крестьяне лишались права на вы
езд из села и если в селе не было продовольствен
ных запасов, люди гибли от голодной смерти»».
Первоначально в Донецкой области райиспол
комы широко пользовались правом заносить на
черную доску. Но перед приездом в Харьков вы
сокого московского гостя 5 декабря 1932 года
президиум Донецкого облисполкома (протокол №
8) взял это дело в свои руки. Теперь горсоветы и
райисполкомы без согласия облисполкома не
имели права заносить колхозы и села на черную
доску. Этим же постановлением двумя отдельны

ми пунктами было занесено сразу две группы кол
хозов и сел на черную доску – всего пятнадцать.
В этом же протоколе находится постановление
о перечислении семенных фондов колхозов “Ста
линский металлист” и “Воля” Макеевского горис
полкома в хлебосдачу, но не забыли записать, что
после выполнения плана сдачи хлеба засыпать и
семенные фонды.
Почему применялись такие изуверские формы
наказания? Все это объясняется просто – область
не выполняла непосильный план хлебосдачи, а в
Харькове работали посланцы Сталина с больши
ми полномочиями.
Среди занесенных на черную доску был колхоз
“Перемога” Екатериновского сельского Совета,
представленный Сталинским горисполкомом за
то, что он “замусорен кулацким элементом”, а го
довой план хлебосдачи на 25 ноября выполнен
только на 39 процентов.
Предоставим слово ветерану колхоза и Великой
Отечественной войны, кавалеру многих наград Ива
ну Емельяновичу Дуднику. В 19321933 годах он ра
ботал в селе почтальоном. После занесения колхо
за “Перемога” на черную доску к ним из области
приехал уполномоченный и поставил черные щиты
на всех дорогах, ведущих в село. Затем поступил
строжайший запрет на выезд и въезд. Село оказа
лось отрезанным от внешнего мира. По приказу
уполномоченного крестьяне, кроме бедняков, све
ли своих коров на площадь. Их отобрали в счет штра
фа мясом и погнали в сторону Марьинки. После это
го бригады из активистов искали у крестьян хлеб и
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если находили, забирали в счет хлебосдачи… До
нового урожая многие не дожили.
На черную доску был также занесен колхоз
“Новая деревня” НовоКараньского сельского
Совета Волновахского района.
Еще обратимся к архивным документам, ка
сающимся черной доски. Колхоз “Восход” Гре
коАлександровского сельского Совета Старо
бешевского района также значился в протоко
ле № 8 облисполкома. Чистка колхоза “Восход”
проводилась по общеизвестному плану. Из 154
крестьянских дворов подверглись чистке 50
хозяйств: кулацких – 22, зажиточносередняц
ких – 10, бедняцких – 2, три человека были ис
ключены из партии. Уполномоченный ГПК Аб
рамович возбудил уголовные дела на все прав

ление колхоза во главе с председателем И.
Махносовым. У колхозников начали отбирать
хлеб, выданный раньше сверх 15 процентов на
трудодень. Тогда вышло специальное указание
давать колхозникам с обмолота только 15 про
центов от общего числа намолоченного хлеба,
а здесь дали на едока. Теперь ж требовали воз
вратить хлеб да в придачу еще, выращенный в
огороде. Колхозница Помещенкова Анна Фи
липповна рассказывала, что после изъятия
хлеба многие не дожили до нового урожая.
Т. БЕСПЕЧНЫЙ.
Газета «Социалистический Донбасс», 9
грудня 1989 року.

“ВЫМЕРЛО МНОГО И ВЗРОСЛЫХ,
И ДЕТЕЙ. ПАДАЛИ НА ХОДУ…”
Под грифом “Секретно”
Укрепление национального самосознания –
характерная черта сегодняшнего дня. Оно со
провождается чрезвычайным всплеском инте
реса общественности к историческому про
шлому, особенно тех его страниц, которые дол
гое время замалчивались.
Во многих официальных архивных докумен
тах мы не находим даже намека на голод, кото
рый постиг Украину в 19321933 годах. Этого
термина старались избегать, заменяя его та
кими определениями, как “продовольственные
трудности”, ““бедствие населения от неуро
жая”.
Вместе с тем об этом прямо и не двузначно
писали сами крестьяне. Они буквально крича
ли об угрозе их хозяйствами и их жизням.
Тематическая направленность большинства
архивных документов раскрывает сущность
сталинской аграрной политики. В полном объе
ме ее можно представить, ознакомившись с
документами того периода под грифом “сек
ретно”, “совершенно секретно”, “не подлежит
оглашению”. До недавнего времени, к сожале
нию, эти документы были недоступны широкой
общественности.
Сталинская политика сплошной коллективи
зации, несмотря на недовольство ею крестьян,
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проводилась в жизнь твердо и неукоснитель
но. Главным ее инструментом стали хлебоза
готовки. Особенно от нее страдали крестьяне
одиноличники, так как обычно за невыполне
ние плана по хлебозаготовке у них насильно
забирали все: и горох, и фасоль, и другие про
дукты.
1933 год для Украины действительно был
неурожайным.
Методы хлебозаготовок, какие проводи
лись на протяжении трех месяцев зимы 1932
1933 годов чрезвычайной хлебозаготовитель
ной комиссией, председателем которой в Ук
раине был В.М. Молотов, до этого встречались
как отдельные случаи. За невыполнение плана
хлебозаготовок раскулачивали даже середня
ков, выселяли, налагали штрафы, отбирали
продукты даже у голодающих семей. Из кол
хозов и артелей изымались и вывозились хлеб
ные резервные фонды, посевной материал,
хлеб для выдачи на трудодни. Широко приме
нялись чрезвычайные меры – повальные обыс
ки и аресты. Все это вызывало возмущение
крестьян.
Против тех, кто уклонялся от выполнения пла
на заготовок, в 1932 году было возбуждено лишь
в Артемовском районе 42 уголовных дела и при

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
влечены к уголовной ответственности 47 человек.
Территорию Артемовского района голод 1932
1933 годов охватил не столь масштабно, как дру
гие районы и области Украины. Но он был, о чем
свидетельствуют показания людей, переживших
это страшное горе.
Вот как об этом пишет жительница с. Яковлев
ки О.И. Ботвина: “Я сама из с. Резниковки. С 1932
по 1933 год в нашей местности был большой не
урожай на все, чем мог жить человек…
Кроме того, по домам ходили уполномоченные
и насильно забирали у людей весь хлеб и продук
ты. В семье моего отца было семеро детей, какие
только ужасы мы не пережили! Что мы ели: рого
зу, и бабки, и козельки, всякую траву: муки не зна
ли. Ходили в поле и разрывали кучки земли, в ко
торые мыши наносили зерна, сушили, потом на
мельничке ручной мололи, а затем лепешки ле
пили. Отец опух с голоду, спасался сусликами,
варил в лесу. Семья одного из братьев вся вымер
ла: он, жена, дети. У нас умерла старшая сестра.
В нашем селе вымерло очень много и взрослых,
и детей: падали на ходу”.
А вот как об этом страшном времени вспоми
нает Пляшечник Анна Семеновна из с. Покровс
кого: “…Росла з бабусею. Коли мені виповнилося
13 років, померла бабуся і залишилась я завсім
сама. В ті страшні часи я була досить доросла,
меня було 16 років. Як зараз пам’ятаю все: і коро
ву держала, і хоч була засуха, та кукурудза вроди
ла. Але прийшли якісь уповноважені люди з райо
ну, зарізали корову, забрали всю кукурудзу до зер
нинки. Все вигребли з сараю. Що робити? Зали
шились без нічого… Я бачила селян зі свого села
з опухлими ногами, як валянки, і блискучими об

личчями, наче налитими водою. Як сьогодні пам’
ятаю єдину свою мрію: коли настане такий час,
щоб можна було вкусити запашного хліба”.
Еще одно свидетельское воспоминание Шуль
женко Прасковьи Степановны из п. Луганского:
“Пам’ятаю голод 19321933 років. Це були страшні
часи. Багато людей з голоду вмирало. Урожай за
бирала влада. Уповноважені ходили групами по 3
4 чоловіки, заходили в кожен двір з шомполами,
скрізь штрикали і знаходили зерно, якщо хтось
ховав. В колгосп заставляли йти примусово…”.
Историки, архивисты, внимательно изучив и
проанализировав документы и свидетельства
людей того периода, пришли к выводу, что в Ук
раине в 19321933 годах проводилась тоталитар
ная антинародная политика, которая привела к
голодомору.
Во исполнение Указа Президента Украины “О
мероприятиях в связи с 75й годовщиной Голодо
мора 19321933 годов в Украине” и распоряже
нием председателя Донецкой облгосадминистра
ции по этому вопросу наш архив продолжает со
бирать воспоминания очевидцев, переживших
этот голодомор. Всех, кто пережил эту страшную
трагедию нашего народа, просим передать свои
письменные воспоминания. Мы с благодарностью
сохраним их для потомков. Наш адрес: г. Арте
мовск, ул. Комсомольская, 9, телефон для спра
вок: 441740.
Н. ТУТОВА,
начальник райгосархива.
Газета «Вперед», № 111 от 34 жовтня 2007
року.

НЕ ДОВЕДИ БОЖЕ ЩЕ РАЗ
ПЕРЕЖИТИ ЩОСЬ ПОДІБНЕ
Дейнега Михайло Андрійович народився 18
листопада 1916 року в селі Званівці Артемівсько
го району на Донеччині, в Україні. Пережив голо
домор 193233 років. Пройшов всю Велику Вітчиз
няну війну рука об руку з дружиною Лізаветою Пи
липівною.
Зараз подружжя Дейнега на заслуженому
відпочинку, живуть вони у м. Нижнєкамську, що в
Республіці Татарстан, посеред Росії. Михайло Ан
дрійович є почесним членом Нижнєкамської на

ціональнокультурної автономії “Українське това
риство “Вербиченька”, з яким подружжя має давні
теплі стосунки.
СПОГАДИ ПРО ГОЛОДОМОР
Голодні справи
Найбільше горя викликала поява колишнього
першого парубка нашого села, красеня й весель
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чака Любченка Григорія. Впізнати його було
важко, він зайшов худий, блідий, зарісший бо
родою, з довгим по плечі нечесаним волоссям,
привітався зі мною. Я спитав: “Як справи?
“Справи голодні, – відповів Гриша, – пережив
смерть всієї рідні, але, може й виживу до вес
ни. Чув, що Сталін прислав на Україну Кагано
вича, який вигріб чисто все зерно у людей та
відправив у Німеччину міняти на якісь там ма
шини”. Він пішов, а я заридав від болю в душі,
від горя, яке вчинили наші керівники простому
народутруженику, від розпуки і безвихіддя. І
почав думати, що робити?
Пройшов тиждень, як я був дома з рідними,
але радості це не приносило. Тільки додавало
ся печалі від постійного відчуття голоду та без
силля чимнебудь запобігти горю родини. Але
все гостріше я розумів, що треба щось робити,
інакше для рідні була ясна як день – загальна
ямамогила на кладовищі.

З тим скарбом і поїхав я до Артемівська, зу
пинився у двоюрідної сестри Віри Василівни
Гордєнко. Розповів ій про становище у селі,
вона запропонувала мені свою допомогу. На
другий день пішли ми в той “Торгсін”, відстоя
ли чергу, я підійшов до віконця. Серце мало не
вистрибувало з грудей, так хвилювався. Але
там спокійно взяли мою трубочку, поклали на
терези і сказали: “9 карбованців 72 копійки. А
якби був нормальний червонець, дали б десят
ку”. Я загубив 5 кілограмів вермишелі. Дали
нам тоді 50 кг муки, 3 кг вермишелі, ще чогось,
вже не пам’ятаю.
Наступного дня я взяв з собою пуд муки, всі
продукти і поїхав додому. Неможливо переда
ти радість мами, братів, сестри, коли вони
відчули надію на врятування від голодної
смерті! Потім мама з братом перевезли додо
му останню муку. Так було врятовано від голо
ду мою рідню.

Від смерті врятував золотий червонець

Будемо проклинати, поки живі

Ще в Артемівську я якось заходив до крам
ниці з дивовижною назвою “Торгсін”. У нашій
учнівській програмі організації і техніці торгівлі
такого ми не проходили. Та потім я дізнався, що
то була крамниця “торгівлі з іноземцями” і там
все продавали за золото.
Так роздумуючи, я згадав, що помираючи в
1931 році, бабуся Христина залишила мені два
золотих царських червонці. Дуже зрадів! За
жеврів вогник надії! Я спитав маму про ті чер
вонці. Вона сказала, що з одного зробила собі
5 коронок на зуби, а один замотала в коленко
рову ганчірку і сховала в щілині під черепицею.
Потім замазала глиною всі щілинки, щоб вітер
не задував, а тепер не може і згадати, де та
щілина. Весь денья ламав серед зими глиняні
шви на горищі, а все ж знайшов! Скільки було
радості, адже то була надія на врятування
рідних від голодної смерті! Я зліз з горища,
підійшов до мами і розгорнув долоню. Але
замість радості мама заплакала. Вона злякала
ся за мене, адже в цей час пред’явити золоту
монету було небезпечно. «Тебе заарештують,
подумають, що у нас багато золота, прийдуть
до нас шукати гроші!»… Скільки я не перекону
вав маму, плакати вона не перестала. Тоді я взяв
молоток і згорнув той червонець у трубочку,
хоча все одно одразу було зрозуміло, що то є
десятка. Мама плакати перестала, заспокої
лась.

Я поїхав навчатися далі. Був на практиці в
місті Костянтинівці, а в травні 1933 був у кол
госпі села Зайцева Артемівського району, де
розібрав, підшив та зробив повну бухгалтерсь
ку розноску документів по книгах. У колгоспі від
голоду було багато павшої худоби, хліб випіка
ли з трави магари, дрібні зерна якої не пере
травлюються шлунком людини і приводять до
смерті. Поки я там був протягом трьох тижнів,
бачив, як щоденно ховали людей, померлих від
голоду і виснаження.
Я знаю з розповідей селян, яких неймові
рно тяжких зусиль коштувало посіяти повесні
поля, але все було посіяно своєчасно. Дуже
в цьому допомогли запаси меду, що додавав
сили людям, працюючим на посівній. З на
шого села лишилось мало людей. Я не можу
привести точні цифри, але пам’ятаю, що,
коли приїхав на літні вакації, дуже рідко мож
на було побачити когось із знайомих. Взагалі,
людей у селі лишилось мало, і ті були якісь
худі, виснажені, повільно рухались, як прима
ри. Деякі з переживших голод, були заклопо
тані собою, весь час жили в чеканні, що таке
повториться знову і знову. Жах голоду не
пройшов. Люди жили переважно на траві та
городині, про хліб намагалися не згадувати.
І вже нічого казати про сміх, веселощі та жар
ти.
Як можна було нанести людям таке горе?!
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Як можна так ставитися владі до своїх людей?!
Я не можу знайти слів, щоб висловити, що зас
луговують такі керівники! А вони ж лишилися без
покарання! Їх не хвилює совість, їм байдуже без
винно загублені мільйони братівукраїнців. Це
вони, керівники вищих ешелонів влади, штучно
вчинили такий злочин, і ми, ті, що залишилися

живими, проклинаємо їх і будемо проклинати,
поки живі.
Щирий українець Михайло ДЕЙНЕГА.
Газета «Вперед», № 151, від 2021 грудня 2006
року.

ГОЛОДОМОР
Моє покоління вивчало історію країни по «Корот
кому курсу». А він виявився з короткою пам’яттю.
Занадто вже полюбляв «великий вождь» світлі
сторінки в житті. Про темні плями, яких виявилося
більше, ми нічого не знали. Зокрема, про голод
1933го року. Про нього заборонялося говорити,
писати, показувати в кадрах кінохроніки.
І дотепер ятрить він душу моїм землякам, котрі
звідали тих жахів. Він — невигойна рана в серці.
Осінь 1932 року
Розповідає Кузьма Єгорович Костін, ко)
лишній тракторист, нині колгоспний пенсіонер:
– Кучерував я у сільгоспартілі «Трудова», — во
зив голову. Осінньої пори щодня бували в полі.
Добре пам’ятаю, що на токах були ворохи пше
ниці, ячменю, проса, а потім долучались і соняш
ник, і кукурудза. Та десь же в серпні занадились
у господарство уповноважені з району, брали на
облік кожний кілограм зерна, навіть послід. Валки
з зерном на елеватор відправлялися тільки в суп
роподі уповноваженого, який мав при собі ключі
від коробів (напередодні всі короби були облад
нані лядами і замикалися на замок). По приїзді на
елеватор їх відмикали і зсипали зерно.
Урожай (по тих мірках) був непоганий. Десь ви
ходило з гектара по 810 центнерів. Додам, що куль
тура обробітку була дуже низька. Поля зарослі осо
том, пирієм. Обробляли кінними полками та сапка
ми вручну. Але навіть за таких умов господарюван
ня вистачало б збіжжя, щоб виконати план хлібоз
дачі і видати людям на трудодні. У серпні 1932 року
вийшов закон про охорону соціалістичної власності,
прозваний на селі «законом про п’ять колосків». За
кон передбачав за розкрадання колгоспного майна
розстріл, або десять років ув’язнення з конфіскацією
всього майна. З газет лунали сталінські гасла: «План
хлібоздачі – непорушний закон».
Вигрібали геть чисто все з токів і комор. Фу

раж і той було вивезено. А трудодень виявився
пустим.
Попри складності в житті, не вистачало і гарних
керівників. Голови артілі змінювалися щоліта, як лист
на дереві. Корми, зокрема, солома й полова, скла
дувалися сяктак. Пішли дощі, ожереди позамока
ли, почали гнити. Колгоспна й громадська худоба
залишилися в зиму без грубих кормів. Незабаром
почався падіж, хвороби серед кінського поголів’я на
коросту, шлунковокишкові захворювання. Тіло ко
ней бралося рудими плямами – струпами від коро
сти, чорнобурими плішинами.
Люди ледве дотягували до Нового року. Життя
впроголодь швидко виснажувало їх. З’явились ви
падки вмирання від голодної смерті. Так, у сім’ї
Семена Лагути померли сам господар з дружиною
і двоє малолітніх дітей. Про домовини не було й
мови. Небіжчиків склали на каламашку, прикрили
рядниною і відвезли на цвинтар, де рідня викопала
одну яму в коліно і загорнула землею. Гинули від
голоду спершу ті сім’ї, де було багато дітей, немічні
й старі. На початку зими ще якось допомагали го
лодаючим — давали по вузлику проса, чи одвійок,
а згодом і цього не стало.
Тяжко тепер усвідомлювати, що люди працю
вали без продиху, не жаліючи сил і здоров’я, а їх
позбавили заробленого і прирекли на голодну ви
диму смерть.
Зима 1933 року
«Взимку 1933го року на території
Маріупольського округу 80 процентів населення
хворіло голодними хворобами. Люди харчува
лися кормовими буряками, картоплею, від
ходами зерна, якого було обмаль. Поїдали дох
лих собак і котів. Траплялися випадки людоїд
ства».
(З матеріалів Донецького облдержархіву).
Розповідає Софія Василівна Козик, колгос)
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пниця, пенсіонерка.
– У 1932 році я була вже комсомолкою.
Комсомольська організація в артілі нарахову
вала 25 членів. Секретарем комітету комсомо
лу був рахівник Павло Климович Денисенко.
Комсомольці гаряче вірили радянській владі,
переконані були в перевазі колгоспного ладу,
бо були з бідних селянських сімей. Пережива
ли разом зі своїми батьками те лихо і, як могли,
допомагали людям села. Відвідували сім’ї го
лодаючих, вели роз’яснювальну роботу, боро
лись з класовими ворогами. Одночасно самі
вчилися в лікбезі і інших вчили. Не рахувалися
зі втомою, готували концерти. Навіть виїздили
в сусідні села, щоб дати благодійний концерт,
а виручені гроші використати для голодаючих
людей. А самі ледве стояли на ногах.
Працювала я в першій рільничій бригаді на
різних роботах. Зиму 1933го року добре пам
’ятаю. Хліб тоді був в ожередах. Навіть у люті
морози молотили локомобілем. Це була адсь
ка робота. Двигун застигав, гуртом тягали за
ремінь, щоб його запустити. Поки житиму не
забуду Гаврила Гавриловича Чередниченка –
бригадира. Одного разу підвозила снопи до
молотарки і барком розкраяло мені ногу аж до
кістки. Чередниченко промив мою рану, зірвав
свого спідню сорочку і забинтував. Сердечною
був людиною. Голодні ми були всі. Бригадир,
бувало, і дозволить нам зварити у відрі пшениці.
Їмо потім, потайки, щоб, бува, ніхто з правлінців
не помітив. Просили у нього і голодаючим – не
відмовляв.
Нам було дуже жалко малих дітей. І
дотепер вчувається отой плач – стогін, сто
ять перед очима страдницькі обличчя. Йшли
до комірника Дениса Андрійовича Візира і
слізно вимолювали пучку зерна. Давав по
жменьці посліду, або свиріпи. Яка то була
радість, коли несеш діткам оті зернята. На
комсомольців завжди чекали в сім’ях.
Пам’ятаю, на бригадному дворі дорізали
коней. Прибігла і моя мати взяти шматок кони
ни – дітей треба було чимось годувати. Нас
було восьмеро. Працюючи взимку 1933го
давали якогось кандьору з віки, а меншень
ким нічого не перепадало. Отож і принесла
мати конину, стала розрізати, а там вору
шаться черви. Як заголосить на всю хату:
– Убий мене, – до батька. – Сама не їстиму
цієї дохлятини і дітей не буду отруювати. Попла
кали ми тоді, та й голодними полягали спати.
Добре, що батькові невдовзі дозволили працю
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вати на руднику. Там йому давали продоволь
чу картку. Перепадало і нам подеколи по шма
точку хліба і крупів.
Який то був страшний голод! Боронь, Боже,
побажати такого своєму ворогові. І це тоді,
коли в кошелях гнила кукурудза, бо не встига
ли її вивозити на елеватор. Коли везли гарба
ми і, бувало, випадали качани, люди, як ворон
ня, падали на той качан. Виривали один в од
ного.
Єлизаветівка обезлюдніла. З трьохсот
дворів пустувало 150. Померло від голодної
смерті біля 300 чоловік. Нічого мабуть, немає
страшнішого від голоду. І тепер мене не по
лишають думки: як воно сталося – біля
хліба помирали люди? І це при нашій рідній
владі.
Весна 1933 року
Розповідає Феодосій Іванович Білець)
кий, колишній тракторист, нині пенсіонер:
– Узимку 33го я працював їздовим. Жаль
було дивитися на тих драбенястих коненя
ток.
Ні крупинки фуражу – одна пріла
солома, та й ту возили з поля в дощі й
заметілі. Бідна худоба – одна шкура та кістки
– не тягла навіть пустого воза. Та ще й коро
ста пооб’їдала ту шкуру, і вона зіяла брудно
коричневими плямами. На додачу ще й стру
пи. По шестеро запрягали, а то й самі підмога
ли коненятам витягти воза з багнюки чи за
метів. На початку березня нас відрядили про
кидати від снігу дорогу до станції Оленівка.
Звідти мали здержувати посівний матеріал.
Яких тільки страхіть мені довелося
там
побачити. Що не метр шляху – трупи
замерзлих людей. Мабуть, ішли вони до
станції, щоб утекти від голоду, і падали хто
де. Куди тільки не заганяв конаючу людину
голод! Трупи складали в штабелі на узбіччях,
потім їх звозили до могили.
Весна 1933го року видалася ранньою, але
примхливою й підступною, уже й сіяти час,
а ніздрюватий сніг все лежав на
полях.
Лише деінде горбатіли прогалини, а на них
кволі вруна. То блисне сонечко, то затягне
тяжкими дощовими хмарами і проллється до
щем. З району натискували: відправити лю
дей, тягло й інвентар у поле. Нам, хліборо
бам, ясно було, що ще рано. Та хіба началь
никам розуму вставиш? Отож і виїхали. До
краю лісу добивалися майже півдня по роз
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квашеній дорозі. Люди йшли пішки. На возах
мішки з зерном, плуги, оброни. Наспіх зрихту
вали тимчасовий польовий стан. Та зарядили
такі проливні дощі впереміжку зі снігом. Поле
перетворилося в біліючу німотну пустелю. Упов
новажений з району не давав дозволу верта
тися в село, загрожував тюремним ув’язнен
ням усім, хто лишить стан і піде додому. Щоп
равда, давали людям двічі на день по мисочці
баланди. Люди почали хворіти. Коні й воли
обезсилені від холоднечі стали падати. Ризикнув
бригадир Роман Васильович Білецький до
братися таки в контору артілі, щоб розповісти
про становище в полі, та напівдорозі впав від
голодного приступу, знайшли лише другого дня
напівживого.
Приїхав голова колгоспу Еманіл Корнійо
вич Соколов. Врештірешт наказав вертатися в
село. Почали їхати. Валка з людей і возів ледве
рухалася по розквашеному чорнозему, на
повненому водою. Багнюка непролазна, чоботи
«роз’їхались», люди ковзалися і падали у вирви, а
коні – в багнисту кашу. Падали і не піднімалися.
Соколов почав з піною біля рота обвинувачувати
їздових, погрожувати тюремним ув’язненням.
Коли не допомагали слова, став штовхати обез
силених людей у спину револьвером.
Напівживих коней стали прирізати. Коли в селі
людям стало відомо, що біля лісу ріжуть коней,
зголоднілі люди посунули в надії мати хоч шматок
конини. Та уповноважений наказав спалити трупи
коней.
Люди дивились на все те й пропікали голодни
ми очима запопадливих начальників.
...Через тиждень зійшов, сніг з полів, дороги
підсохли. Перевезли посівний матеріал зі станції.
Корівками закрили вологу. І лише тоді засіяли поля
пшеницею і ячменем. Ось такою була посівна
1933го. Найтяжча посівна у моєму житті.

Старшим братам і сестрам, котрі працювали, да
вали якийнеякий харч. У школі дітям теж давали
щось поїсти. Мені і меншим братам – нічого. За
лишалося йти в поле, шукати мишачі кучки. 3
поміж мухорків та всякого мотлоху, вигрібав ма
гар, свиріпу. Все те вдома перебирали, товкли в
ступі. Мати варила якусь юшку невизначеного ко
льору.
Голод і холод ніби заприсяглися, щоб доконати
ослаблених людей. Хата хоч і маленька була в нас,
та взимку пара стояла від холоду. Голодна смерть
щоденно косила людей. Дивишся, бувало, у вікно:
пробивається через замети людина, спіткнулася і
вже не підвелася. Нікому було піднімати мерців.
Довгий час навіть ніхто не знав, що в Герасименка
Леоніда четверо малолітніх дітей і жінка голодні
замерзли в нетопленій хаті, поки господар повер
нувся з шукачів їжі для своєї сім’ї десь на руднику.
Прислали людей з колгоспу, замотали усіх у сіря
чину і відвезли санчатами на кладовище.
Випало нашій сім’ї звідати й іншого горя. Бать
ко пішов працювати на шахту, щоб якось допомог
ти нам з продуктами. Та незабаром йому пришили
ярлик «саботажника хлібоздачі». До хати зайшли
якось голова сільради Ілюхін, фінагент Герасимен
ко. Ілюхін тряс перед батьком якимось папірцем,
обзивав його далеко не книжними словами. А
потім відправили батька, як тоді говорили, до
«білих ведмедів».
Перед війною тільки повернувся. Сивий, хво
рий і зморшкуватий, як гриб.
Пройшов Вітчизняну війну з початку до кінця.
Не раз дивився смерті в очі. Та те якось призабу
лося з часом. А ось голод 33го... Вжахані, голодні
очі дорослих і дітей. Пухлі руки і ноги, немовби ко
лодки, стоять перед очима. Таке не забувається.
Усе життя живу біля землі. Не вірив і не вірю, що
земля може бути злою матір’ю для трудівника. Те
нещастя на совісті злих людей.

...І діти страждали

Пригадує Надія Пилипівна Страшко, колгос)
пна пенсіонерка:
– У нас було шестеро дітей. Старші працюва
ли, а менші навчалися в школі. Я ходила до чет
вертого класу. Якщо те можна назвати навчан
ням. Зіб’ємося, було, як ягнята, біля вчительки,
торохтимо мисками. Хтось крихітку хліба жує, або
зернину. В обідню пору нас вели до кімнати, там
наливали по мисочці ріденького супу. Не пам’я
таю, щоб хто їв ложкою – випивали; навхильці.
Дивимося на куховарку голодними очима, може
дасть добавки. Та вона відверталася, сама ков
тала сльози.

Пригадує Вассиль Гнатович Бесараб, ка)
валер ордена Леніна, колгоспний пенсіонер:
– У свої неповні тринадцять років я допомагав
своєму батькові погосподарству.
Вистачало нам, хлопчикам роботи і в колгоспі.
Носити полільникам воду, водили коней в полках,
топтали гарби. Сім’я у нас була велика – тільки
дітей було восьмеро. Добре пам’ятаю: на токах
був хліб, але на трудодні наша сім’я не одержала
ні зернини, ні копійки грошей.
Уже пізньої осені 1932 року ми голодували.
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Багато вже прожила на, світі, доводилося
бути в різних ситуаціях, а голод повік не забуду.
Не приведи, доле, нашим дітям| та онукам та
кого! Часто запитую себе: за що люди так
страждали, хто від цього мав користь?
Я схиляю голову перед поважною старістю
всіх моїх земляків, хто нині живе, їх непохитні
стю в часи випробувань. Гордітю проймаєшся
за них, що не розгубили своїх моральних цінно
стей. Вони й нині повні гордості за свою країну,
що стала на шлях перебудови. Ні чинів, ні звань
вони не одержали. Все пережили, винесли і за
лишилися добрими людьми.
Першу п’ятирічку, розроблену й здійснену
на основі Директив XV з’їзду ВКП(б) (1927 рік),
було виконано достроково. Ціною відчуд
ження селян від землі, позбавленням їх за
собів виробництва природою даного їм відчут
тя хлібороба, суворого сталінського режиму.
І голоду. Людям говорили, що голод 33го
виник тому, що не було хліба. А тепер ми знає
мо, що з України за кордон пароплави з зерном
ішли. І організатором голоду на Україні був В.М.
Молотов.

Страшним болем і гіркотою через серця
мільйонів радянських людей пройшов той
штучний голодомор. Тільки перебудова, де
мократія і гласність відкрили залізну завісу над
діяльністю сталінської бюрократичної машини,
лихої на добро і щедрої на свавілля. Машини,
яка котком жорстокості пройшлася по людсь
ких долях.
Ми повинні згадувати і вивчати минуле не
тільки для того, щоб проклинати його, а й ос
мислити те, що відбувалося, що тепер відбу
вається. Усі відомості про ту біду нашу 30х
років дуже куці й обмежені. Моторошно все
те згадувати. Якийсь скептик може сказати:
“Для чого все те згадувати?” Тільки пам’ять,
важка, як брила, застерігає від безпам’ятства,
кличе бути на чатах нинішніх оновлюючих про
цесів.
Іван БЕСАРАБ.
Газета «Під прапором Леніна» – Мар’їнка,
№ 99 від 25 серпня 1990 року,
№ 100 від 28 серпня 1990 року,
№ 101 від 30 серпня 1990 року.

ГОЛОД
На Донеччині не так уже й багато місць, які б
уславилися красою краєвидів, цілющими
здібностями води і т.ін. Одним із таких місць є
село НовоМиколаївка, прозване у народі
Швейцарією. І дійсно, пагорби, ставки роблять
місцевість чимось подібною до далекої альп
ійської країни.
Та мало хто з донеччан знає, що на початку
1930х років тут знаходився табір для родин
розкуркулених, через який пройшли сотні на
ших земляків. Ось як згадує ці події Валентина
Іванівна Борисюк, родина якої пройшла через
це пекло у «райському куточку»:
– Мій дід, Ілля Степанович Прокоп’юк, був
бідним селянином. У 1914 році потрапив на пер
шу світову війну, де опинився у німецькому по
лоні. Коли 1918 року повернувся додому, в село
Золотий Колодязь нинішнього Добропільського
району, там уже встановилася радянська влада.
Отримавши наділ у 7 десятин землі, почав вести
господарство на зразок німецьких селян, тим
більше, що у Німеччині довелося ознайомитися

494

із сучасною, як на той час, механізованою пра
цею. Досить швидко господарство піднялося,
почав думати придбати трактор, який можна
було б передати сину. Але всі надії було пере
креслено початком колективізації й розкурку
лення.
У Золотий Колодязь розкуркулення прийш
ло 1930 року. Навіть за радянською «градацією»
родина Прокоп’юка вважалася не кур
кульською, а середняцькою. Але прийшла роз
нарядка – розкуркулити ще 10 родин, бо
справжніх багатіїв у селі вже не залишилося.
Самого Іллю Степановича вивезли на Урал ру
бати ліс, а родина потрапила у село НовоМи
колаївку, де було створено табір для родин роз
куркулених. Сюди везли на бричках та гнали
пішки новоспечених «ворогів народу» з усієї
півночі Донецької області. Сам табір був роз
ташований на узвишші над селом. Тут було
збудовано вишки й бараки. Куди й понабивали
новоприбулих. Разом із дорослими сиділи й
діти, були родини з 8 і навіть 10 дітьми.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
Як люди зустрічали табірну браму? Ніхто не
тримав зла, вважаючи це «карою Господнею». Тут
вони мали чекати відправлення на Урал чи Сибір.
Та хоча табір і був начебто пересильним, через
відсутність транспорту ув’язнені лишалися на
місці. То й жахи, яких зазнавали у Сибіру, повто
рилися на донецькій землі. Ще на початку існу
вання табору ув’язнені пухли з голоду, а 1933
року багато в’язнів померло голодною смертю.
Померлих звозили і скидали у старий, залише
ний скотомогильник, що став останнім при
тулком багатьом жертвам комуністичного режи
му. Почалися масові втечі, котрі не могла зупи
нити й охорона.
Втікачі розходилися по близьких містах –
Дружківці, Костянтинівці, Краматорську. Назад до
сіл вони повернутися не могли, адже не мали пас
портів, а майно було конфісковане. Бабусина кума
пішки потягла дітей у Краматорськ, і на вокзалі
почала роздавати по притулках – посадить і ди

виться, щоб їх підібрала міліція. Потім біжить на
зирці – дивиться, куди повели. Тільки так можна
було врятувати дітей від голодної смерті. Так вона
роздала 6 дітей, а коли повернулася на вокзал, то
ще двох там уже не було, зникли. Знайти їх так і не
вдалося.
Здавалося б, що пам’ять про цей злочин кому
нізму на нашій землі зникне, адже вже багато років
на місці табору не лишилося жодних його слідів.
Але знайшлися люди, небайдужі до збереження
пам’яті народу. Влітку 1990 року єдиним на той час
РУХом було встановлено хрест на місці поховань
ув’язнених. Так стоїть він, як символ збереження
пам’яті жертв комунізму, як нагадування про те, що
подібне не може повторитися.
Микола АЛФЬОРОВ.
Газета «Світлиця» № 20 від 29 березня 2002
року.

ГОЛОДОМОР В СЕЛЕ ПИСКУНОВКА
Эту историю рассказала мне в середине 50х
годов жительница Пискуновки, пережившая
голодомор в пионерском возрасте.
Если идти вниз по течению реки Сев. Донец от
плотины Славянской ТЭС, то за селом Татьяновка
(вблизи Святогорского санатория им. Артема) и
находится село Пискуновка («Пискунивка» или
«Жабунивка», как называла его рассказчица). К
началу весны 1932 года село уже частично
вымерло от голода, который начался еще с
декабря. Раннее половодье очистило берега от
снега и льда еще в марте, и голодная детвора
высыпала на берег – ловить раков и все
остальное, что можно было поймать в реке и
съесть. Но и раков, и рыбу дети 810 лет ловить
не умели, но обратили внимание на то, что вся
береговая отмель (коса) усеяна двухстворчатыми
ракушками (как их называли). Это были мидии
(нечто вроде устриц). Но чтобы достать мясо
(которое всегда считалось поганым и
несъедобным, но голод – не тетка), надо было эту
ракушкудвухстворку раскрыть. Пытались дети
раскрыть ее ножом, но ничего не получалось.
Тогда дети разожгли большие костры на берегу и
стали в них бросать эти ракушкидвухстворки.
Обгорев в костре и, очевидно, погибнув, эти
ракушки стали легко раскрываться. Дети стали

доставать изнутри ракушек «мясо», которое
оказалось не только съедобным, но даже вкусным,
а особенно на голодный желудок. Дети не только
наелись сами, но и приготовили еду своим
родителям, которые вечером должны были
возвращаться с поля, куда их выгоняли бригадиры
на какието весеннеполевые работы (то ли на
снегозадержание, то ли еще на чтото).
Такова была команда правления колхоза,
получившего распоряжение свыше из района:
всех, кто может еще ходить, выгонять на весенние
полевые работы – готовить поля под посев и
урожай текущего года. Умерших хоронили, а
живые еще работали. И вот эти «работяги»
доходили до берега возле села, а тут их встречали
дети и кормили вкусными устрицами. И так было
несколько дней подряд. Но затем (то ли по
собственному почину, то ли по указанию свыше)
это открытие детей было взято под контроль
«партии и правительства» в лице правления
колхоза, партийных и коммунистических ячеек.
Детей переписали, организовали в звенья,
назначили звеньевых и дали твердое задание по
отлову мидий по «столькото» штук на звено.
Всем выдали противогазные сумки. Из
активистов организовали бригаду, которая
должна была следить, чтобы ракушки не носили
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домой – умирающим бабушкам, дедушкам и
малым детям. Питание давали только тем, кто
выходит на полевые работы. За этим строго
следил комсомольскопартийный актив.
Так прошло несколько дней. Ракушки на
береговой отмели полностью подобрали. А
планзадание надо было выполнять. За это
строго спрашивали и строго наказывали, вплоть
до исключения из пионеров и из звена, а это
означало лишь одно: снова голод. И вот пацаны
и девчонки стали добывать ракушки с глубокого
дна реки. У них воспалились глаза, появился
кашель, а некоторые слегли с температурой. Но

на счастье детворы уже появилась зеленая
трава (щавель, крапива, лебеда) – и голод
прекратился. Вот такой была история
голодомора в Пискуновке, когда дети спасали
от голода своих родителей и спасались сами.
КОЛЕСНИКОВ К.М.,
председатель правления
ОЖПР г. Славянска
(стиль автора сохранен)
Газета «Панорама недели», №26 від 5 липня
2007 року.

НЕ БІЛИЛИСЯ ХАТИ У НОВОМИХАЙЛІВЦІ
У новомихайлівців нині проблем не менше,
ніж в інших місцях. Але в поле виїхали вчасно, й
закультивували, й ранні зернові посіяли, й все
інше зробили, аби й далі нива родила. А в селі
порядок, чистота, вулиці уходжені, стрункі де
рева обабіч дороги, що веде до села, підбілені.
Мимоволі пригадаю кілька рядків з історії
Новомихайлівки:
«Навесні 1933 року хати не білилися, вулиці
заросли бур’янами, не чутно було пісень, не
було весіль і хрестин...».
– Саме так і було шістдесять п’ять років тому,
– підтверджує мій співбесідник, добрий госпо
дар, а ще краєзнавець по натурі, голова місце
вого КСП імені Тімірязєва Іван Григорович Чаус.
От як описується сумний і трагічний період в
історії села і всього українського народу.
В Ольгинському районі, якому адміністра
тивно підпорядковувалося тоді село Новоми
хайлівка, воно було найвіддаленішим, якимось
навіть чужим, і це відбивалося на тодішньому
житті великого населеного пункту та його жи
телів. Плани по продрозкладці, а потім по дер
жпоставках селу доводилися за найвищими на
той час ставками. Майже весь зібраний урожай
йшов на натуроплату та держпоставку, а на оп
лату праці колгоспників практично нічого не
залишалося. Колгоспники жили за рахунок
своїх присадибних ділянок, з яких теж треба
було платити сільгоспподаток грошима, моло
ком, м’ясом, шкірами сільгосптварин.
Колгоспи Новомихайлівки (а їх тоді тут було
кілька) були своєрідним регулятором корегу
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вання планів здачі зерна по району. Підвищи
ли району план – значить, левова частина цьо
го плану лягала на плечі новомихайлівців. Не
існувало матеріальної зацікавленості в роботі
людей, ставлення колгоспників до праці відпо
відало їхнім заробіткам.
З врожаю 1932 року державі здали все. Об
молот вівся до зими наступного року. Не зали
шили в селі ні посівного насіння, ні зерна на
фураж, ні колгоспникам на трудодні. Коли ста
ло очевидним, що виконати план по зерну
неможливо, вийшла постанова уряду від 7 сер
пня 1932 року, яка забезпечувала законність
конфіскації зерна у селян. У постанові підкрес
лювалося, що колгоспна власність, тобто худо
ба та зерно, прирівнювалася до державної
власності і була «священною та недоторкан
ною». Ті, хто був винен у зазіханні на неї, вва
жалися ворогами народу і каралися розстрілом
або довгостроковим ув’язненням.
Восени 1932 р. почалися подвірні обшуки та
конфіскація не лише зерна, а й інших продуктів
харчування: квасолі, гороху, картоплі. На
промислових підприємствах були виготовлені
щупи з металевими кінцями, за допомогою
яких у пошуках прихованого зерна проколюва
лися стелі, стіни, підлоги. Для цього були заді
яні активісти. Тих із них, хто намагався діяти
справедливо щодо селян, заміняли іншими,
відданішими.
Самі представники району від голоду не по
терпали. В районних центрах були відкриті
спецмагазини, їдальні, де начальство
забезпечувалося продуктами за дуже ни
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зькими цінами. А в цей час, особливо наприкінці
1932 р., «активісти» перевертали догори дном
житло селян у пошуках зерна та інших їстівних при
пасів. Люди намагалися хоча б щось приховати й
зберегти. Але від пильного ока рідко що вдавало
ся приховати.
Масовий голод розпочався у січні 1933 року.
Багато хто тікав із села, влаштовувався на роботу
на промислових підприємствах, де тоді давалися
продуктові картки. За тодішніми законами пас
портів у селах не видавали, людей з колгоспів не
відпускали. Покидали село завдяки здобутим у
різний спосіб довідкам, нерідко й незаконним
шляхом. Бо законного просто тоді не існувало.
Голодна смертність розпочалася навесні 1933
го. Ще й дотепер ніхто не знає достеменно, скільки
людей померло від голоду. Та вже ніколи й не
дізнаємося, бо ніхто ніяких підрахунків не вів, не
до обліку тоді було. Запам’ятався людям, зокре
ма, такий випадок. Сусіди бачили, як корчився від
голоду п’ятнадцятилітній Олександр Горошко.
Йому порадили піти в поле, де варять галушки для
колгоспників. Пішов туди хлопець, але не дійшов
– по дорозі вмер, і він не один був такий. Помер
лих знаходили в хатах, на вулиці, прямо на до
розі. Багато односельців ледь пересувалися, бо

пухли від голоду.
Навесні 1933го в Новомихайлівці хати не біли
лися, вулиці позаростали бур’янами, у селі не чут
но було пісень, не влаштовувалося весіль та хрес
тин. Були лише похорони. Молодь розбрелася – хто
куди. Більшість пішла на заводи й шахти. Багато що
залежало від того, хто був уповноваженим по хлібо
заготівлях від району та від голови сільради. Якщо
вони були хоча б трохи гуманними, померлих від го
лоду було менше. У той час відбувалося масове
знищення коней у колгоспах – тварин забивали, як
хворих на сап, а люди поїдали конину.
У 1933 році була організована Богоявленська
МТС, але вона не змогла забезпечити обробіток
землі. Так вершилася історична необхідність ви
конання революційного обов’язку. Так здобував
ся хліб для соціалізму, для п’ятирічки.
24 січня 1933го ЦК прийняв резолюцію, в якій
Україну було звинувачено у провалі заготівлі
зерна. Керівництво Компартії республіки було
зміцнено П. Постишевим, який став представ
ником Сталіна в Україні.
Валерій ШЕПТУХА.
Газета “Донеччина” від 23 квітня 1998 року.

ГОЛОД 33(го
Свідчення очевидця
Партія вважала: дрібноселянське товарне
виробництво, спираючись на особисту власність,
неспроможне забезпечити країну хлібом,
продовольством. Праця селян була малопродук
тивною. Отже, слід було об’єднати селян у колгос
пи, щоб перейти від дрібного особистого госпо
дарства до колективного землеробства. Це, як
здавалося тоді, відкривало дорогу до щасливого і
заможнього життя.
У нашому районі колгоспи почали утворюва
тись у кінці 1929 року. Кампанія по залученню се
лян до гуртової роботи була завершена навесні
1930 року. Тракторів та іншої техніки тоді майже
не було. Основною тягловою силою були коні.
Трактори почали їх витісняти лише у кінці 33го на
початку 34го років. У 1933 році була утворена
Богоявленська (нині село Добровілля), а через рік
Мар’їнська МТС.

Коні, зібрані у колгоспи, почали хворіти на сап.
Кращі з них були знищені у 19311932 роках.
Навесні 1932 року у колгоспах залишилась ли
ше половина тих коней, що були на початку ут
ворення колективних господарств. Головного по
стачальника хліба – куркуля – ліквідували, як клас.
Середняк утік у місто. Молодь пішла працювати
на шахти.
Колгоспи, на які покладали великі надії,
не набирали темпів: на другий рік свого існування
хліба було зібрано в два рази менше, ніж у 1929
році. Річ у тім, що брати врожай було нічим та й
нікому. Саме тому врожай 1932 року молотили аж
до лютого наступного року. А держава через ви
конкоми вимагала хліба. Пошуки його в селян роз
почалися вже в листопаді 1932 року.
В селі Костянтинівці в роки, про які мова, го
ловою сільради була Євдокія Григорівна Богова.
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Уповноваженим райвиконкому якийсь Ковту
нов. Голова сільради була абсолютно неграмот
на, груба й бездушна. До пари їй був отой
уповноважений.
У голови сільради був актив з селян, члени
якого, згідно з розробленим планом, ходили від
двору до двору і вимітали «чорною мітлою» (як
нарікли цю операцію селяни) зерно у заможніх
селян. Розкуркулених вивозили на станцію Оле
нівку і везли у невідомому напрямі.
Як діяли члени отих комісій? Побачили вони,
скажімо, на бабусі нові валянки і тут же наказу
вали, щоб вона їх зняла. Та, звичайно, не
віддавала. Забирали валянки силоміць. А ста
ра змушена була їхати на північ у шкарпетках.
Навесні 1930 року на подвір’я Костянтинівсь
кого сільського споживчого товариства було
звезено десятки тонн сала, соленого м’яса, яке
було конфісковано у куркулів. Його ніхто не
охороняв, не пускав у діло. І так, все оте
багатство і пропало.
У перший рік колективного господарю
вання колгоспникам видали на їдока по 25
пудів хліба – 400 кілограмів. Через рік було
впроваджено трудодні. На трудодень видали
по 400 грамів. А в 1932 році все, що залиша
ли видати на трудодні, за вказівкою згори ви
везли державі. Колгоспникам тоді не дали й гра
ма хліба. Одначе й того, що вивезли, до плану
не вистачило. У листопаді того ж року, коли
побачили, що нічим виконувати план, й роз
почали масовий пошук зерна у селян.
Оту операцію вони назвали «чорною мітлою.
Щоб пошуки членів комісій були більш ефектив
ні, членів «озброїли» спеціальними щупами у ви
гляді піки – були виготовлені десь на заводі.
Отими «піками» шукачі зерна протикали підло
гу, стіни, опускали їх у колодязі. Як все було ви
метено, селяни почали голодувати. Якимсь по
рятунком було тим, у кого була корова. Члени
таких сімей ще не пухли. Та в більшості селян
на подвір’ї не було не те, що корови чи бичка, а
й курей. Собак і тих знищили.
Зима 19321933 років була суворою, із
сніжними заметами. Колгоспних коней, які дох
ли, відвозили на скотомогильник. На ранок від
них залишались лиш копита – все інше забира
ли собі голодні люди на харчування. Перебива
тись з хліба на воду допомагав і фураж, який
крали у колгоспі.
Весну 33го важко й згадувати. У колгоспі
раз на день варили затірку. Ласуючись нею, ба
гато селян згадувало оте сало й м’ясо, що про
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пало на подвір’ї сільського споживчого това
риства. Сім’я Гончаренків, по вуличному Мич
ко, мала хороший новий будинок, а до колек
тивізації у них були найкращі в селі коні. У го
лодовку в них з семи дітей вмерло п’ятеро.
Батька знайшли мертвим на шляху від Костян
тинівки до Мар’їнки.
А як страждала сім’я Семена Гомона! Голо
ва сім’ї вижив, бо ловив на річці молюсок. Об
ливав їх гарячою водою, вони розкривались, він
їх солив і їв.
Навесні 33го на річці Сухі Яли не було чути
крику жаб...
Ховрахів смажили на вогні: вони були такі
смачні, що важко й передати, а тим більше
уявити нам з вами сьогодні. А тоді м’ясо хов
рахів нагадувало людям свинину. Так, оту що
пропала за непонюх тютюну. А ще їли гороб
ців, шпаків, особливо їхніх пташенят: їх кидали
у воду і варили. Виходив суп з «галушками».
У 33му (чому і як це для мене невідомо) у
Костянтинівці організували радгосп. Пригнали
в радгосп майже 300 телиць і корів. Отой рад
госп врятував багатьох костянтинівців: вони
скористалися соєвим борошном, яке було при
значене для телят. От і виходить: телятам корм
знайшли, а людям – ні. Хто мав можливість ук
расти бодай жменю отого борошна, той вижи
вав, а решта мерла, мов мухи.
Я вже зазначав: доля багатьох тоді залежа
ла насамперед від голови сільради та упов
новаженого.
У селі Новоукраїнці уповноваженим був
якийсь Бушной (можливо Бужний). Він сам
особисто обшукував селян. Якщо знаходив у
горшку бодай жменю квасолі, то забирав і її.
Розповідають: заходив він до хати, а там п’я
теро чи шестеро голодних дітей, одначе без
душно робив свою справу, його аж ніяк не хви
лювали оті діти.
Одні стверджують, що в цьому селі тоді
вмерло 250 чоловік, а інші доводять, що – 500.
Ця розбіжність свідчить, насамперед, про те,
що померлих тоді ніхто не рахував, бо вони
нікому не були потрібні.
Отакі уповноважені, як Бушной, стали на
тривалий час пугалом для селянських дітей.
«Не перестанеш плакати, — казали малечі
батьки, — покличу Бушного!»
Літо 33го було дощовим, урожайним. Все
тоді добре вродило. На трудодень же знову
видали грами хліба. Люди продовжувала жити
напівголодними. Бур’яни на вулицях були в ріст

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
людини. Хати стояли не біленими. У злиденному
становищі були селяни аж до 37го, коли в колгос
пах перейшли на бригадноланкову форму орган
ізації праці. Головне – після цього зросла видача
зерна на трудодень.
Певен, лише той, хто пройшов через голод,
знає, що немає в світі нічого смачнішого за хліб! А
ще ті, кому довелося бідувати, знають: ціна хлібові
дуже висока.
Уже в роки, коли в селянські хати прийшов до
статок, ще довго багатьом снився хліб.
Наші земляки вмирали мовчки: ніякого супро
тиву, ніяких тобі саботажів. А ті, хто прагнув знай
ти правду, як скажімо, секретар райкому партії
Приходченко та заступник директора Богояв
ленської МТС по політичній частині (прізвища не
пам’ятаю, можливо, хтось із читачів ліквідує цю
прогалину), були розстріляні.
Десятиріччями у нас замовчували правду про
голод 33го.
Сьогодні знаємо: голод був штучний. Органі
зував його вождь усіх народів Сталін. І замість
того, щоб сказати людям правду, зробити належні
висновки, нам казали неправду.

Ота брехня була не на нашу спільну користь.
Сьогодні в цьому можна добре пересвідчитись.
Я абсолютно впевнений: знайди тоді основні
причини голоду, винуватців, покарай їх, то ми б з
вами жили тепер значно краще, а Комуністична
партія країни не мала б того клопоту, тих непере
ливків, які в неї сьогодні.
Звичайно, що за десятиріччя, пройшовши ве
лику школу, колективні господарства накопичи
ли величезний досвід. Одначе, як і в тридцяті
роки, так і сьогодні дуже гостро стоїть питання
про те, як повернути землі господаря, якого в неї
забрали під час колективізації, як нагодувати лю
дей?
Отже, і сьогодні нам з вами є над чим подума
ти, є над чим працювати, є широке поле для дій.
До цього нас кличе перебудова.
П. ЩАДЬКО,
ветеран праці, член КПРС.
с. Георгіївка.
Газета «Під прапором Леніна», 11 вересня 1990
року.

В 1933(М КАЖДУЮ МИНУТУ
ОТ ГОЛОДА УМИРАЛИ 17 УКРАИНЦЕВ
Сегодня мы отмечаем семидесятилетие наци
ональной трагедии, долгое время остававшейся
под запретом освещения в печати. Теперь доку
менты и архивы того страшного времени откры
ты для широкого читателя. И они ужасают...
Из докладной записки председателя комиссии
партийного контроля ЦК КП(б)У В.П. Затонского
на имя секретаря ЦК СВ. Косиора: «24 марта 1932
года. Вчера приехал в Мариуполь... В Буденновс
ком и Сартанском районах положение дрянное...»
Направленный проверить положение дел в колхо
зах, Затонский докладывал в Киев, что колхозы
обеспечены семенными материалами всего на
пять процентов, тогда как по сводкам пра
вительства значится пятьдесят.
Приехав в село Македоновка, что недалеко от
Мариуполя, контролирующий партийный чинов
ник вскрыл падеж скота, свиней. «За зиму погиб
ло 180 свиней. Из полагаемой на кормление жи
вотных макухи у колхоза есть полова», – сообщал
Затонский. О том, как идет подготовка к севу, в

Киев ушло такое сообщение: «У мариупольцев
настроение тяжелое. Вчера мне тт. Яцевский и
Неживой показали набросок плана по посеву:
пшеницы вместо 16500 га – 3200, ячменя вместо
11900 6750,овса вместо 2600 – 1100».
Ныне мы знаем, что такое положение по посе
вам в голодном 1932 году создалось изза тоталь
ной «выкачки» зерна у украинских крестьян. И на
ступил год 1933й...
Читаем материалы, которые были зафиксиро
ваны райаппаратами ГПУ Донецкой области толь
ко за период с 27 февраля по 9 марта и сообщены
Донецкому обкому партии. «9 марта 1933 года...
В области зарегистрировано 1008 голодающих
семей... Из них голодающих членов семей уста
новлено 2569 человек. В отдельности по районам,
Мариупольский: 26 семей, 125 членов семей...
Кроме того, на почве голода в с. Володарском
Староникольского района был зарегистрирован
один случай убийства... В Новопсковском районе
в с. Шапарском был зарегистрирован факт людо
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едства. Колхозница X. со своей 16летней до
черью зарезала свою 11летнюю внучку».
Голодомор 19321933 годов, спланирован
ный лично Сталиным и его правительством, унес
в Украине миллионы безвинных жизней. Весной
1933 года в республике, как подсчитали ученые,
от голода умирали 17 человек в минуту, 1000 –
каждый час, 25 тысяч – каждый день.
Самой низкой смертность была в Донецкой
области, но и она превышала среднестатис
тические данные в 34 раза. В Винницкой,
Днепропетровской, Одесской областях уро
вень смертности был выше среднестатистичес
кого в 56 раз.
С учетом всех смертей голодомор унес 14
миллионов человеческих жизней. Главной це
лью организации искусственного голода был
полнейший подрыв сопротивления украинско
го крестьянства против советской власти вооб
ще и колхозов в частности.
Ныне к мировому сообществу, в Генераль
ную Ассамблею ООН, обратилась Верховная
Рада о признании голодомора 19321933 го
дов в Украине преступлением против че
ловечества, геноцидом украинской нации. В
обращении, принятом на специальном за
седании парламента 15 мая 2003 года, сказа
но: «Наверное, впервые в истории человече
ства конфискация продовольствия была при
менена государством как оружие массового
уничтожения его собственного населения с
политической целью».
На 58й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, проходившей недавно в НьюЙорке, де
легации Украины, России, США, Канады, Арген

тины, Боснии и Герцеговины, Грузии, Азербай
джана, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Бе
ларуси, Египта и ряда других странчленов
ООН выступили с совместным заявлением по
голодомору в Украине. Документ также под
держали делегации Италии (от имени Евро
пейского Союза и ассоциированных стран) и
Австралии. Впервые в истории ООН голодомор
в Украине признается трагедией, вызванной
действиями тоталитарного режима. Участни
ки заявления осудили акты и политику, которые
привели к массовому голоду и гибели милли
онов людей. В центральном храме НьюЙорка
прошла службареквием в память голодомора.
Мариупольское общество «Мемориал» вме
сте с другими общественными организациями,
как и ежегодно, проведет митинг памяти жертв
голодомора и политических репрессий в Укра
ине, в котором примут участие городские вла
сти. В общеобразовательных школах, городс
ком лицее, техникумах пройдут уроки памяти.
Работники краеведческого музея у разверну
той экспозиции проведут специальные экскур
сии. В библиотеках подготовлены книжноил
люстративные выставки.
Страшные страницы трагедии должны слу
жить уроком всем народам и государствам.
Галина ЗАХАРОВА,
председатель городского
историко)просветительского
общества «Мемориал».
Газета «Приазовский рабочий», № 175 від
22 листопада 2003 року.

В ИСТОРИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ
Голодомор 1932)1933 годов, несомнен)
но, стал одной из наиболее трагических
страниц отечественной истории. Сегодня
мы предлагаем вниманию читателей «Ве)
черней Горловки» исторические данные о
том, как отобразились события 1932)1933
годов непосредственно на городе Горлов)
ке и его жителях. Публикуемые ниже сведе)
ния задокументированы в «Научной справ)
ке о событиях голодомора 1932)1933 гг. на
территории города Горловки», которая в ок)
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тябре 2007 года была составлена научны)
ми сотрудниками музея истории города
Горловки.
Исследования событий голодомора 1932
1933 гг. на территории Горловки велись со
трудниками музея истории с середины 1990х
гг. на уровне сбора воспоминаний очевидцев
во время этнографических обследований ок
раин города и на уровне архивных исследова
ний с 2001 г. К сожалению, информация об этих

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
событиях является достаточно ограниченной, в
частности, изза потери большей части архивных
фондов органов исполнительной власти Горлов
ки начала 1930х гг. (сохранились только докумен
ты партийных организаций), документы же обла
стных органов власти за этот период были плано
мерно уничтожены уже в конце 1950хначале
1960х гг. На сегодняшний день состояние изуче
ния темы позволяет сделать следующие выводы.
Абсолютно неправомерным является утверж
дение об отсутствии влияния негативных послед
ствий коллективизации на Горловку через индус
триальный характер населенного пункта. В сен
тябре 1930 г. был образован Горловский район, в
который вошли две предыдущие административ
ные единицы – Петровский и Зализнянский райо
ны. Территория Горловского района, по состоя
нию на 19321933 гг., составляла 123366 га, т.е.
почти 1234 км 2, что значительно превышало
современную территорию города (422 км2). Из
этой территории 91000 га составляли земли, под
чиненные 18 сельсоветам, из которых лишь пахот
ной земли было, по разным сведениям, от 46800
до 81000 га. Аграрное население в 1932 г. состав
ляло 9,1% от общего населения Горловского райо
на, в котором на март 1932 г. действовало 24 кол
хоза и сельскохозяйственных артеля. При этом на
одного колхозника приходилось около 8,4 га зем
ли при установленной норме в 4,5 га.
Как и в целом по стране, завышение планов
хлебозаготовки в условиях засухи привело к не
выполнению колхозами Горловского района по
ставленных задач. Это стало поводом к широко
му применению репрессивных методов
хлебозаготовки. 3 частности, постановлением от
1 января 1933 г. у колхозов и артелей Горловского
района были изъяты даже посевные фонды всех
зерновых культур, а ряд руководителей колхозов,
в частности, весь актив артели им. Калинина
Луганского сельсовета, был отдан под суд за
саботаж. Этот документ был подписан секре
тарем горпарткома И.Я. Антонцевым (реп
рессирован, расстрелян 10 июня 1937 г.) и голо
вой горсовета Я.М. Меламедовским (репресси
рован, расстрелян 20 сентября 1937 г.). В общем
позиция Горловской городской власти в событи
ях 1933 г. полностью соответствовала общей «ли
нии партии», и она несет полную ответственность
за все жертвы, хотя в материалах судебного дела
Я.М. Меламедовского (в протоколе допроса от 9
июля 1937 г.) указано, что будто бы «в 1933 г., счи
тая, что политика партии в вопросе хлебозаго
товок приводит колхозы в тяжелое положение и

создает бесперспективность у колхозников,
требовал снижения задания по хлебозаготовке.
Для этого я приехал в облисполком к Иванову
Николаю Геннадиевичу. Придя к нему в кабинет и
изложив свое мнение о состоянии колхозов и
настроении колхозников, я говорил о необходи
мости снижения плана хлебозаготовок и натурп
латы...». Учитывая, однако, что все так называе
мое «дело Саркисова», по которому был репрес
сирован Я.М. Меламедовский, было сфальсифи
цировано НКВД,твердить о подобном настрое
городского актива поводов нет. В частности, сам
Меламедовский в книге «Четыре года борьбы за
Новую Горловку» все потери сельского населе
ния 19321933 гг. объясняет его трансформацией
в «пополнение кадров промышленности».
Известно также, что колхозники оказывали со
противление изыманию хлеба и других продуктов,
в частности, и вооруженное. Так, 4 января 1933 г. в
селе Красный Пахарь (артель «Большевик») были
убиты уполномоченные Горловского горпарткома
по хлебозаготовкам Пилипенко и Кудло.
Что касается демографических потерь Горлов
ского района в 19321933 гг., то они до сих пор не
подсчитаны изза отсутствия надежных данных.
Статистика смертности вследствие голодомора
находилась в рамках компетенции горотдела ГПУ,
к документам которого музей не имеет доступа.
Единичные свидетельства были выявлены в мате
риала» переписки Горловского горотдела ГПУ с
горпарткомом: в частности, сводка о голодании
отдельных колхозников Зализнянского сельсове
та в феврале 1933 г. и сообщения об опухании от
голода работников Щербиновского прииска Гор
ловского района в мае 1933 г. Последний документ
подтверждает значительное влияние событий го
лодомора не только на сельское, но и на промыш
ленное население Горловского района.
Возможным направлением дальнейших иссле
дований в этом вопросе является использование
материалов сохраненных книг учета рождаемос
ти и смертности РАГСа за 19311935гг. (для вы
явления хотя бы общих тенденций и приблизи
тельного подсчета количества жертв голодомо
ра), однако в 2001 г. в предоставлении доступа к
ним сотрудникам музея было отказано Ми
нистерством юстиции.
Непрямой расчет демографических потерь
возможен по достаточно ненадежным данным
статистики 1935 г. Население Горловки в период
19321933 гг. в целом увеличивалось изза мощ
ного влияния механического прироста, однако
сельское население Горловского района умень
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шилось с 27,6 тыс. человек в 1931 г. до 16,3 тыс.
чел. в 1934 г., т.е. на более чем 11000 душ, не
смотря даже на включение в 193334 гг. в тер
риторию района двух новых сельсоветов. Ко
нечно, оценить потери от голодомора 1932
1933 гг. по Горловскому району в 11 тыс. чело
век нельзя, поскольку на этом процессе сказы
вались миграция, изменения административ
ного состава района (исключение в 1934 г. Ди
лиивского сельсовета с населением приблизи
тельно 2000 человек), выход селян в город в
сложных экономических условиях.
Но выраженную негативную тенденцию эти
данные иллюстрируют достаточно ярко. Кро
ме того, с уверенностью можно утверждать,
что потери от голодомора коснулись и индус
триального населения. Более подробных све
дений о количестве прямых жертв и уровне
непрямых демографических потерь в период
19321933 гг. в рамках Горловского района
пока что нет.
На сегодняшний день сотрудники музея ис
тории г. Горловки ведут поисковую работу по
проблеме установления исторической правды
о голодоморе 19321933 гг. по следующим на
правлениям:
– интервьюирование старожилов сел Бай
рак и Зайцево с целью сбора сведений о собы

тиях 19321933 гг.;
– архивные поиски материалов по про
блеме голодомора в фондах партийных орга
низаций Горловки за 19321933 гг. и фондах
облисполкома за 19281933 гг. с целью под
робного изучения всего процесса коллективи
зации на территории города.
Что касается улиц и памятников в пределах
современной Горловки, связанных с организа
торами и исполнителями политики геноцида
против украинского народа в 19321933 гг., то
на территории города расположены минимум
две улицы, связанные с этими событиями:
– ул. Пилипенко (ЦентральноГородской
район) – в честь уполномоченного по хле
бозаготовкам горпарткома, убитого селянами
в январе 1933 г., т.е. непосредственного ис
полнителя политики геноцида;
– ул. СВ. Косиора (Калининский район) на
звана в честь первого секретаря ЦК КП(б)У в
19281938 гг., т.е. непосредственного органи
затора коллективизации и голодомора 1933 г.
Наталья САВЕНКО,
директор музея истории г. Горловки.
Газета «Вечерняя Горловка», № 84 від15
листопада 2007 року.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРА
Эта черная страница истории на конец
заняла свое место в календаре: отныне по
Указу Президента каждый год четвертая
суббота ноября будет отмечаться как День
памяти жертв голодомора.
Документы
В начале 30х годов проведенные по веле
нию Сталина и возглавляемой им компартии
насильственная, коллективизация, раскулачи
вание, репрессии, массовое выселение на Се
вер, в Сибирь лучших хлеборобов никоим об
разом не способствовали повышению урожа
ев. Больше того, уровень хозяйствования был
настолько низким, что колхозы стали просить
у государства семена на посев!
Из докладной записки члена украинского
правительства В. Затонских на имя первого
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секретаря ЦК КП(б)У С.В. Косиора от 24 марта
1932 года: «...Македоновская МТС (Донецкая
область,  Г.З.)  это нечто исключительное по
бесхозяйственности... Зам. директора заявил,
что их колхозы обеспечены на 50 процентов
(посевным зерном.  Г.З.), на деле же нет и 5
процентов... Обнаружил сарай, набитый плу
гами, культиваторами и т.п., часть еще в ящи
ках не распакована с прошлого года... На сви
ной ферме в самой Македоновке в этом году
погибло 180 свиней (осталось 135)... Колхоз
ники спят до 9 утра». Далее идет перечень не
достающих семенных материалов.
Архивные, документы, опубликованные в
сборнике «Голод 19321933 років на Україні:
очима істориків, мовою документів. К: 1990»,
свидетельствуют о пережитой нашим народом
трагедии. Приведу цитаты из докладной запис
ки от 3 июля 1933 года начальника Харьковс

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
На шпальтах газет
кого областного отдела ГПУ УССР Кацнельсона:
«...Заболевание и смертность на почве истоще
ния начали принимать угрожающие размеры... В
подавляющем большинстве голодают колхозни
ки и их семьи, среди них имеется много больных
и опухших от голода на почве недоедания... За
последние три месяца зарегистрировано до трех
тысяч смертных случаев на почве истощения.
Смертность с каждым днем растет. В отдельных
семьях умирают в день по нескольку человек... По
району выявлено семь случаев людоедства и тру
поедства... Многие родители выбрасывают детей
на улицу или отводят на ближайшие железнодо
рожные станции».
Из документов видно, как организовывалась
продразверстка: выгребалось все до зернышка.
Циркуляры подписаны лично Сталиным, Молото
вым, Кагановичем. Не нашли в себе политичес
кой золи и мужества противостоять им украинс
кие руководители  Косиор, Чубарь. Постышев и
другие. Правда, их противостояние могло закон
читься только отстранением от дел или репрес
сивными мерами. Пришли бы другие.
Из докладной записки начальника политсекто
ра Донецкого облземотдела, датированной 19
апреля 1933 года,  Донецкому обкому КП(б)У «О
продовольственных трудностях, смертных случа
ях и людоедстве».
Административнокомандный метод управле
ния страной предусматривал сбор всех продук
тов, семян, зерновых, а потом их распределение.
Забиратьто забирали, а выдавать могли по кро
хам. В Мариупольский горком партии пришла те
леграмма от 27 мая 1932 года: «Сообщается по
становление ЦК от 26 мая 1932 года: горпартком,
Неживому. Отпустить для организации обще
ственного питания колхозников наиболее нужда
ющихся, районов: Мариуполю три вагона тюльки.
Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор».
А как же было в самом Мариуполе?

Рассказывают очевидцы:
Николай Антонович Сикорский, 1924 года
рождения:
 Нашу семью, отец привез в Мариуполь 26
марта 1933 года из Амурской области. Домик ку
пили на улице Овражной,21 на Новоселовке. Мне
было девять лет. Я хорошо помню людей, кото
рые сидели около столовых и магазинов. Они
были все опухшие от голода и протягивали чер
ные ладони за милостынями. Было страшно ви
деть этих людей. К вечеру подъезжала подвода и
собирала умерших. Их везли хоронить на Ново
селовское кладбище.
Отцу удалось устроиться сторожем в техничес
кое училище, а маме  дворником. На работаю
щих полагалось по 500 граммов хлеба а день, на
детей  250. Я нанялся пастухом и тоже немного
зарабатывал. Было оченьплохо. Чувство голода
 страшное ощущение.
Родителей Светланы Андреевны Полищук с
тремя младшими братьями выслали в Сибирь.
Она рассказывает:
 Меня успела взять к себе тетя, жившая в Ма
риуполе. Муж тети погиб в Гражданскую, и у нее
было своих пятеро детей. Жили недалеко от вок
зала, где она работала. Скудный паек тети мы де
лили на всех. Помню, как резали хлеб, принесен
ный из булочной: съедалась каждая крошечка.
Конечно, если бы еще не тюлька, которую ловили
ребята с ранней весны до поздней осени, мы бы
не выжили. Многие в соседних дворах поумира
ли от голода...
Галина ЗАХАРОВА,
председатель Городского правозащитного
общества «Мемориал».
Газета «Приазовский рабочий»  м. Маріуполь
 від 1 грудня 1998 року.

НЕТ ( БЕДЕ!
Девяносто четыре годочка мне исполнилось в
нынешнем марте. Прожита долгая жизнь. Были в
ней радости и печали. Несмотря на возраст, па
мять у меня ясная, многие события отразились на
всю жизнь. А уж такие, как голод, невозможно за
быть. Сейчас много говорят и пишут о голодомо
ре 19321933 годов. С одной стороны, хорошо,
что решили День памяти жертв того страшного

периода в жизни государства отмечать, а с дру
гой  очень больно ворошить воспоминания, вы
павшие на долю людей моего поколения.
Голод мне довелось испытать несколько раз за
свою жизнь. Первый  в 1921 году. Это был так на
зываемый «черный» голод. Его назвали так в на
роде, потому что случилась сильнейшая засуха. На
полях все выгорело, посевы были не зеленые, а
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черные. Отсюда и название пошло.
Изза неурожая начался настоящий мор
людей. Мне в то время было восемь лет. Жила
наша семья в Таврии, недалеко от Мелито
поля. Земли плодородные, а засуха все со
жгла. Так получилось, что моя мама решила
вернуться на свою родину в КузнецовоМи
хайловку и взяла с собой двоих детей. А меня
и сестричку определили в приют. Для него как
раз выделили продукты, которые поступили
из Америки.
Хорошо кормили нас, приодели. Но так
продолжалось недолго. Пока американские
представители были здесь, в приюте обста
новка поддерживалась нормальная, мы не
ощущали голода. Как только они уехали, все
изменилось. Вскоре приют обворовали, заб
рали лихие люди все продукты. Осталась
только рапсовая мука Дети умирали. Их сво
зили на кладбище, где были вырыты ямы, в
них складывали умерших и не закапывали.
Сделать это было просто некому. Дедушка,
увидев, что творится в детском приюте, заб
рал меня оттуда домой. Мне посчастливи
лось выжить.
Но судьба уготовила еще одно испытание
 голод 19321933 годов. Не могу сказать, что
в эти годы была такая же засуха, как в 1921.
Да, они были неурожайные, но все, что уро
дило, забрали из хозяйств, чтобы выполнить
планы по хлебозаготовкам. Все до зерныш
ка вывезли, и получилось, что жителей села
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оставили на голодную смерть. Кто сумел спрятать
зерна хоть немного в ямах, тот и выжил. В горо
дах выдавали продуктовые карточки, а в селах нет.
К тому времени я жила в селе Шевченко. Пыта
лась в город уехать, в Таганрог, но разрешения на
выезд в сельсовете не давали. Наша семья при
спосабливалась, как могла. Тайком меняли вещи
на продукты, в основном на кукурузу. Спасали сус
лики, которых выливали, ловили ежей, а из трав
собирали все, что можно было, и использовали в
пищу. В колхозе варили похлебку в виде супа, вы
давали людям. Но это многих не спасло от голод
ной смерти. В1933 году умер мой отец. Он и до
этого прибаливал, а тут не выдержал нехватки
продуктов.
Пережили мы и это страшное время. А впере
ди были война, затем 1947 год, когда голодно
было в каждом доме. Все, что вырастили в колхо
зе, сдали в хлебозаготовки. Сколько вытерпели
наши люди, больно об этом думать. И сейчас, ког
да прожито мною много лет, больше всего боюсь
я голода. Когда есть в доме вдоволь хлеба, это
такое счастье. Не дай Бог испытать никому того,
что перенесли мы, и пусть никогда не повторятся
голодоморы, оставшиеся в моей памяти страш
ными вехами.
А.В. ЛИВЕНЕЦ,
с. Богдановка.
Газета «Новая нива», № 93 від 24 листопада
2007 года.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ПРО ГОЛОДОМОР 19321933 РОКІВ У ФОНДАХ
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
(ОПИС 2007 РОКУ)

1. Фонди органів влади та управління, партійних комітетів, комсомольських і піонерських
організацій, охорони здоров’я, соціального забезпечення та страхування
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 1
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м.Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК КП(б)У, спр. 204
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Телеграма з Харкова міським райпартко"
мам та уповноваженим ЦК КП(б)У про виконан"
ня плану по хлібозаготівлі, арк.11
10. Дата документа – 15.02.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 2
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м.Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Постанови ЦК КП(б)У, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від
13.02.1932р. «Про хлібопостачання», арк. 65"67
10. Дата документа – 15.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про скорочення фонду громадського хар"
чування.

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 3
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м.Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦК КП(б)У, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу ПБ ЦК №28 п.6 від
18.02.1932 р. «Про план хлібопостачання Украї"
ни на перше півріччя 1931 р., арк. 65"67
10. Дата документа – 1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 4
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦК КП(б)У, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ПБ ЦК КП(б)У від 17.03.1932 р.
обл. райпарткомам України «Про мобілізацію
насінних фондів, арк.112"114
10. Дата документа – 17.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 5
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м.Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦК КП(б)У, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 69 засідання Політбю"
ро ЦК про план постачання хлібом на бере"
зень"червень 1932 р., арк.115
10. Дата документа – 23.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 6
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 272/6
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки по сільському госпо"
дарству, спр. 194
8. Хронологічні межі справи –1932 р.
9. Назва документа
Доповідь на бюро РПК про перебіг хлібо"
заготівлі у районі, арк. 2,3
10. Дата документа – 16.08.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 7
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівський райком КП(б)У, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки по сільському госпо"
дарству, спр. 194
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Доповідна записка про перевірку та за"
безпечення прокуратурою хлібозаготівель"
них робіт по Артемівському району, арк. 4"10
10. Дата документа – 17.11.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 8
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 6
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК КП(б)У, спр. 204
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК КП(б)У від 25. 02. 1932 р.
«Про мобілізацію насінних фондів», арк. 8"10
10. Дата документа – 27.02.1932 р.
11. Коротка анотація
О заготівлі насіння. О перевірки по всіх
колгоспах наявності посівного матеріалу. О мо"
білізації насіння для посіву.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 9
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 6
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський райком КП(б)У, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1921"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 272/6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки по сільському госпо"
дарству, спр. 194
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Докладна записка директора Артемівського
МТС про підготовку до збиральної компанії, арк.
14"15
10. Дата документа – 15.07.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 10
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 53
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Селидівський комітет незаможних селян
«КНС» Селидівського району Донецької області,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 69/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із протоколів засідання президії
Селидівського районного комітету незаможних
селян і переписка з іншими сільськими КНС, про
направлення на навчання в інститути, технікуми,
про вербування колгоспників на роботу у Донбас,
спр. 49
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.
9. Назва документа
Лист до ЦК НО АМСРР і всіх РКНО. Про вер"
бування 30 тисяч колгоспників до Донбасу, арк.
10
10. Дата документа – 08.09.1930 р.
11. Коротка анотація
Рекомендації щодо вербування найбільшої
кількості колгоспників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 11
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 53
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Селидівський комітет незаможних селян
«КНС» Селидівського району Донецької області,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 69/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, плани роботи, протоколи засідань
президії ВЦКНС та виписи з них, спр. 58
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Постанова Президії ВЦКНС на доповідь
Наркомпостачання про виконання плану хлібоза"
готівлі та участь у цій роботі КНС.
10. Дата документа 15.12. 1931 р.
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11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі за
1931 рік, про утворення червоних валок для
повного виконання плану хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан –фізичний стан докумен"
ту задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 12
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів райкому КП(б)У,
спр. 31
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Резолюція пленуму Старокаранського РПК
про підсумки осінньої сівби та хлібозаготівлі,
арк. 14"17, 21"24, 25"28
10. Дата документа – 02.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Спроби керівництва колгоспів зменши"
ти показники врожайності, о покаранні деяких
керівників за погану організацію хлібоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 13
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с.Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Старокаранського РПК
від 25.03.1932 р., 05.04.1932 р. Про хід підго"
товки до весняної посівної в районі, арк. 70,
82"85, 94, 95, 109"111, 121, 130, 131
10. Дата документа – 07.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1.Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 14
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 31 позачергового засідан"
ня бюро Старокаранського РПК від
30.03.1932 р. Про усуспільнення худоби по
колгоспам району, арк. 73"77
10. Дата документа – 30.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції –15

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 31 позачергового засідання
бюро Старокаранського РПК від 30.03.1932 р.
Про усуспільнення худоби по колгоспам району,
арк. 73"77. Постанова позачергового засідання
бюро РПК, арк. 98"100
10. Дата документа – 30.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 16
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів райкому КП(б)У, спр. 31
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Резолюція пленуму Старокаранського РПК
про стан колгоспного будівництва та їх укріплен"
ню, арк. 8
10. Дата документа – 03.05.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 17
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старокарансь"
кого РПК Про хід хлібозаготівельних робіт у рай"
оні, арк. 20
10. Дата документа – 02.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 18
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова СНК і ЦК від 23.01.1933 р. Про
заходи щодо організації весняної сівби, арк. 53,
80"81
10. Дата документа 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виселення кулаків з району за зрив
збору посів матеріалів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 19
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старока"
ранського РПК Про постачання продоволь"
ством робітників та службовців району, арк. 118
10. Дата документа – 23.04.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 20
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 11 закритого засідання
бюро Старокаранського РПК від 18.03.1932 р.
Інформація уповноваженого ЦК по зернорад"
госпу «Сартана» т. Кіндзерського, арк. 52"54
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10. Дата документа – 18.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про порушення лінії партії при обшуку
та вилученні у колгоспників насіння
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
ту задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 21
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 42 об’єднаного засідання
бюро РПК і РКК від 17.05.33 р. «Про зрив сівби
ранніх культур». « Про порушення революцій"
ної законності у відношенні іноземних підда"
них, що проживають на території колгоспів К."
Михайлівський сільради», арк. 98, 99, 106,
116, 117
10. Дата документа – 17.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Незаконний опис майна, садибних зе"
мель і вилучення посів матеріалів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 22
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара Ка"
рань Сталінської області, 1923"1928 рр., 1934"
1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 26 та постанова засідання
бюро Старокаранського РПК. Про хід підготов"
ки до весняної посівної та мобілізації насінних
фондів, арк. 45, 47, 48
10. Дата документа – 02.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Загроза зриву виконання плану
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 23
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старокарансь"
кого РПК від «Про недостатні темпи підготовки
до осінньої сівби», арк. 36"37, 80"81, 89"90
10. Дата документа – 10.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 24
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара Ка"
рань Сталінської області, 1923"1928 рр., 1934"
1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 25 та постанова засідання бюро
Старокаранського РПК від. про виконання плану
по хлібозаготівлі, арк. 28, 40, 41. Про хід підго"
товки до весняної посівної, арк. 34"37
10. Дата документа – 25.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про недостатню роботу по виявленню скри"
того хліба у ямах та полові, мобілізації хлібних
залишків, невиконання плану по контрактації.
Про покарання керівників деяких колгоспів за
погану організацію роботи по хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 25
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 та постанова засідання бюро
Старокаранського РПК від 09.02.1932 р. про ви"
конання плану по хлібозаготівлі, арк. 24, 26, 27
10. Дата документа
11. Коротка анотація
Загроза зриву виконання плану
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 26
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу засідання бюро Ста"
рокаранського РПК, резолюція к доповіді тов.
Мельніченко про підготовку до весняної по"
сівної, арк. 22, 23
10. Дата документа – 26.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 27
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
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9. Назва документа
Протокол № 23 закритого засідання бюро
Старокаранського РПК від 26.01.1932 р. По"
станова, про виконання січневого завдання
по хлібозаготівлі, арк.13, 17"19
10. Дата документа – 26.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 28
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 10 закритого засідання
бюро Старокаранського РПК. Про виконання
директив ЦК відносно січневого завдання по
хлібозаготівлі, арк. 8"9
10. Дата документа – 07.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 29
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Зведення про валовий збір та вилучення у
хлібозаготівлю по колгоспам Старокаранського
району, арк. 7
10. Дата документа – 20.12.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 30
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка секретарю ЦК КП(б)У
про збільшення плану хлібозаготівлі в Старока"
ранському районі, арк. 4"6
10. Дата документа – 04.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 31
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 позачергового закритого за"
сідання бюро Старокаранського РПК. Обговорен"
ня січневого плану хлібозаготівлі у районі, арк. 1,2
10. Дата документа – 01.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Прохання про скасування додаткового плану
хлібозаготівлі. Звернення делегацій від деяких
колгоспів про продовольчу допомогу. Про про"
ведення самоперевірок
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 32
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 позачергового закритого засі"
дання бюро Старокаранського РПК «Обговорен"
ня січневого плану хлібозаготівлі у районі, арк.
1,2
10. Дата документа – 01.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Рішення бюро РПК про неможливість вико"
нання показників плану хлібозаготівлі без вилу"
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чення значної частини насінного фонду. Про
поширення репресій до заможної частини се"
лянства на 100 відсотків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 33
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 27 позачергового засідання
бюро Старокаранського РПК про надання до"
помоги радгоспу «Сартата» посівним матері"
алом, арк. 49"51
10. Дата документа – 07.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Надання допомоги за рахунок колгоспних
посівних фондів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 01.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 34
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Ста"
ра Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старокаран"
ського РПК від 23.08.1932 р., 05.09.1932 р.
«Про не виконання плану по хлібозаготівлі в
районі», арк. 42"44, 46"48, 55"60, 82"83, 99"
102, 112"116, 120"121, 123, 125"128, 131"134
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Особливо незадовільне виконання пла"
ну хлібозаготівлі по індивідуальному секторі.
Наявність приховання, розбазарювання,
втрат і крадіжки хліба в полі. Погана органі"
зація роботи.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 35
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старока"
ранського РПК «Про хід виконання плану
хлібозаготівлі по одноособовому секторі й
твердих завданнях», арк. 71
10. Дата документа – 22.09.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 36
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання бюро Старокарансь"
кого райпарткому «Про судові заходи в районі»,
арк. 122
10. Дата документа – 13.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про залучення до кримінальної відпові"
дальності за зрив хлібозаготівлі у районі (спе"
куляція, розкрадання, розбазарювання хліба й
саботаж у хлібоздаванні)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 37
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 133
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старокаранський райком КП(б)У, с. Стара
Карань Сталінської області, 1923"1928 рр.,
1934"1939 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 197/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому КП(б)У, спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Старокаранського РПК і

президії РИКА «Про проведення весняної сівби на
основі нещадного розгрому куркульського сабо"
тажу, арк. 82
10. Дата документа – 02.05.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 38
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 152
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сартанський райком КП(б)У, село Сарта"
на Маріупольського району Донецької області,
1924"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 152/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому КП(б)У,
спр. 60
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 2/23 засідання бюро Сартансь"
кого РПК «Про хлібозаготівлі по Сартанському
району, арк. 5
10. Дата документа – 06.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Проведення обліку зерна по колгоспам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 39
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 152
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сартанський райком КП(б)У, село Сартана
Маріупольського району Донецької області,
1924"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 152/2
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 60
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 3/24 засідання бюро Сар"
танського РПК про виконання плану по хлібо"
заготівлі в районі, арк. 6
10. Дата документа – 11.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про недовиконанні плану одноосібними
господарствами
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 40
3. Номер фонду за реєстром архіву – П152
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сартанський райком КП(б)У, село Сартана
Маріупольського району Донецької області,
1924"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 152/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 60
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи №№ 4/25, 5/26 засідання
бюро Сартанського РПК невиконання січне"
вого плану по хлібозаготівлі в районі, арк. 9,
16
10. Дата документа – 01.02.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 41
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 180
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконком Старобешівської районної
Ради робочих, селянських і червоноармійсь"
ких депутатів, Старобешево, Старобешівсь"
кого району УРСР, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 94/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інструкція, циркуляри ВУЦВК та ін. про по"
рядок відношень державних закладів і поса"
дових осіб з іноземними консульськими
представництвами, про порядок признання
іноземного громадянства, про реорганізацію
селянських товариств взаємодопомоги в
каси взаємодопомоги та інші копії. Розпоряд"
ження райвиконкомів та переписка з сільра"
дами про неправильне сільськогосподарсь"
ке оподаткування, про соціально"політичні
характеристики на осіб, які служили в рядах
Червоної Армії та інше, спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 09.01.1932–
15.02.1932
9. Назва документа
Лист помполіта 55"тої Окремої роти
Стрілецьких військ (Кишко) до голови Бешів"
ського райвиконкому, арк. 54
10. Дата документа – 16.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Розповідь червоноармійця Кучера А.П. про
голодування у селі Александрінка.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 42
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 180
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконком Старобешівської районної Ради
робочих, селянських і червоноармійських де"
путатів, с.Старобешево Старобешівського
району УРСР, 1923"1932 рр.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 94/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інструкція, циркуляри ВУЦВК та ін. про поря"
док відношень державних закладів і посадових
осіб з іноземними консульськими представниц"
твами, про порядок визнання іноземного грома"
дянства, про реорганізацію сільських товариств
взаємодопомоги у каси взаємодопомоги та інші
копії. Розпорядження райвиконкомів та пере"
писка з сільрадами про неправильне сільське"
господарче оподаткування, про соціально"пол"
ітичні характеристики на осіб, які служили в Чер"
воній Армії та інше, спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 09.01.1932"
15.02.1932
9. Назва документа
Лист голови райвиконкому до секретаріа"
ту президії ВУЦВК, арк. 42"43
10. Дата документа – 29.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про накладання штрафу до п’ятиразової
вартості за нездану кількість хлібозаготівлі та
продаж майна громадян.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документу
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 43
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 209
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація КП(б)У колгоспу ім.
Шевченка Троїцької с/ради Слов’янського рай"
ону, 1930"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів. спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партгрупи й партз"
борів. арк. 1"19
10. Дата документа – 1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі. Про скотозаготівлі
і самовільний забій рогатої худоби й свиней.

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 44
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 209
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація КП(б)У колгоспу ім.
Шевченка Троїцької с/ради Слов’янського ра"
йону, 1930"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партзборів. спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи партзборів. арк. 1"21
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про створення соціальних фондів хліба за ра"
хунок колгоспників і робітників. Про чищення
колгоспу від ворожих елементів. Про стан хліб"
них ресурсів. Хід хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 45
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 209
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація КП(б)У колгос"
пу ім. Шевченка Троїцької с/ради Слов’янського
району, 1930"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів. спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
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9. Назва документа
Протоколи засідань партгрупи Троїцької
с/ради разом з комсомольцями й членами
профспілок. арк. 1"3
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі і ви"
явлення украденого хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 46
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 209
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація КП(б)У колгоспу
ім. Шевченка Троїцької с/ради Слов’янського
району, 1930"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Протокол № 13 засідання партійної гру"
пи Троїцької сільради. арк. 26"27
10. Дата документа – 1930 р.
11. Коротка анотація
Про завдання партгрупи при проведенні
суцільної колективізації на селі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 47
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 209
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна парторганізація КП(б)У кол"
госпу ім. Шевченка Троїцької с/ради Слов’"
янського району, 1930"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партзборів. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партгруп Троїцької
сільради. арк. 1"29
10. Дата документа – 1930 р.
11. Коротка анотація
Про проведення політкампаний на селі:
хлібозаготівлі, сільгоспподаток, самоопо"
даткування, осіння посівкампанія, м’ясоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 48
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 260
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація с. Благо"
датне Амвросіївського району, 1924"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 72/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів і бюро.
спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Протоколи засідань бюро партосеред"
ку. Вся справа. арк. 1"42
10. Дата документа 1932"1933 рр.
11. Коротка анотація
Про хід осінньої сівби, хлібо і м’ясоза"
готівлях. Вилученні хліба в селян.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 49
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 260
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація с. Благодатне
Амвросіївського району, 1924"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 72/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів і бюро. спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання бюро партосе"
редку. арк. 4
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід збиральної кампанії й хлібоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 50
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 260
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація с. Благо"
датне Амвросіївського району, 1924"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 72/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро. спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол № 6 засідання позачергового
бюро Благодатівського осередку КП(б)У. арк. 8
10. Дата документа – 1931 р.
11. Коротка анотація
Про виселення кулаків з території сільра"
ди у зв’язку із проведеними кампаніями й лікві"
дації куркульства як класу.

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 51
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 260
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація с. Благо"
датне Амвросіївського району, 1924"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 72/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів партактиву. спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 наради партактиву Благода"
тівського осередку КП(б)У. арк. 2
10. Дата документа – 1931 р.
11. Коротка анотація
Про мобілізацію засобів, підготовці до
сівби, суцільній колективізації.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 52
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 269
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація колгоспу
«Ленінталь» Амвросіївського району, 1932"1944
рр., 1946"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 50/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 6 засідання бюро осередку
Амвросіївської сільради, арк.8
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по хлібоздаван"
ню й вилучення надлишків у селян.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 24.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 53
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 279
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська Рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів,
м.Сталіно Сталінського округу Донецької гу"
бернії, з 1930 р. – Сталінського району УРСР,
з 1932 р. – Донецької області, 1923"1990
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7664/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова об’єднаного засідання Пре"
зидії контрольної комісії і колегії міської робіт"
ниче"селянської інспекції, правління Сталін"
ського районної спілки і протоколи засідання
Президії Макіївської міськради. спр. 591.
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1932"
29.12.1932
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 1 засідання правлін"
ня Петровського вугільного ЗРК про контин"
гент населення, що постачається хлібом і пе"
ревитрати борошна. арк. 41.
10. Дата документа – 05.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 54
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 279
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міська Рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів,
м. Сталіно Сталінського округу Донецької гу"
бернії, з 1930 р. – Сталінського району УРСР,
з 1932 р. – Донецької області, 1923"1990 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7664/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова об’єднаного засідання Президії
контрольної комісії і колегії міської робітни"
че"селянської інспекції, правління Сталінсь"
кого райсоюзу і протоколи засідання Президії
Макіївської міськради. спр. 591.
8. Хронологічні межі справи– 07.01."29.12.1932
9. Назва документа
Постанова № 76 колегії Сталінської міської
робітниче"селянської інспекції про підсумки
перевірки наявності зерна в радгоспі «Комсо"
молець». арк. 4
10. Дата документа – 07.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 55
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів
Донецької області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 59/4
6. Номер опису –
1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР
і протоколи президії Сталінської міської Ради
про організацію обліку, збиральну кампанію
та хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
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9. Назва документа
Постанова РНК УРСР і ЦК КП (б)У «Про якісне
приймання сільськогосподарських робіт», арк. 77
10. Дата документа – 01.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Констатація факту невиконання більшістю
районів плану засіву у колгоспах та радгоспах.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 56
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорївська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР і
протоколи президії Сталінської міської Ради про
організацію обліку, збиральну кампанію та
хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова президії Сталінської міської
Ради про хід хлібозаготівлі, арк. 24
10. Дата документа – 11.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Прийняття рішучих заходів щодо низьких
темпів хлібозаготівлі, про негайне вивезення
засівних фондів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 57
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату поста"
чання УРСР, президії Сталінської міської Ради по
молокопостачанню і м’ясопостачанню, спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1934 р.
9. Назва документа
Лист Сталінського міськпостачання до усіх
сільрад, арк. 53
10. Дата документа – 31.05.1934 р.
11. Коротка анотація
Про грошові штрафи господарств, які не ви"
конали квартальні норми, вилучення сільрадою
худоби.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан –фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 58
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських та червоноармійських депутатів До"
нецької області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату поста"
чання УРСР, президії Сталінської Ради молоко"
постачання і м’ясопостачання, спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1934 р.
9. Назва документа
Лист заст. завідуючого Міськспосточання до
усіх сільрад, арк. 4
10. Дата документа – 26.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про обов’язкове постачання м’яса загот"
конторі колгоспниками, служителями культу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 59
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів
Сталінського району Донецької области,
1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату земле"
робства Союзу РСР, президії Сталінської
міської Ради. Місячний звіт з тваринництва.
Листування зі Сталінської міською Радою про
надання зведень щодо весінньої сівби, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова президії Сталінської міської
Ради, арк. 48
10. Дата документа – 21.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заборону пересівати озимі без дозві"
лу міського земельного відділу та про неза"
довільний хід весняної сівби.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 60
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів
Сталінського району, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Інструкція про вручення обов’язків та
планів з м’ясного податку. Плани заготівель
птиці, соняшників, хлібозаготівлі. Виписи із
протоколів засідання президії Сталінської
міської Ради, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист Народного Комісаріату Постачан"
ня № 5095/3 від 22 грудня 1931 р., арк. 37
10. Дата документа – 22.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про заборону залишати бобові на хар"
чові потреби, залишати їх у страхові фонди
(продовольчі, фуражні, на насіння).
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 61
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів,
Сталінського району Донецької області,
1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату земле"
робства Союзу РСР. Місячний звіт з тварин"
ництва. Переписка зі Сталінською міською
Радою про надання зведень весняної сівби,
спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист земвідділу Сталінської міської
Ради, арк. 67
10. Дата документа – 29.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про встановлення контрольного числа
з врожайності на 1932 рік та про умови, що
цілком для цього «сприятливі».
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 62
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР і
протоколи президії Сталінської міської Ради про
організацію обліку, збиральну кампанію та
хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Обговорення проекту Постанови ВУЦВК і РНК
УРСР «Про зміну розділу 2"го поділу 6"го адмі"
ністративного кодексу УРСР», арк. 91"93
10. Дата документа – 19.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про обов’язки громадян у справі охорони
громадського ладу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 63
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР і

протоколи президії Сталінської міської Ради про
організацію обліку, збиральну кампанію та
хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання засівтрійки Сталінсь"
кої міської Ради, арк.73
10. Дата документа – 05.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про перевірку «винних осіб», які затриму"
ють заготівлю парників і притягання їх до кримі"
нальної відповідальності.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 64
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, Сталін"
ського району Донецької області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату земле"
робства Союзу РСР, президії Сталінської міської
Ради. Місячний звіт з тваринництва. Переписка
зі Сталінською міською Радою про надання зве"
день щодо весняної сівби, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист завідуючого Земвідділом Сталінської
міської Ради до усіх сільрад, радгоспів, МТС
району, арк. 77
10. Дата документа – 31.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про несприятливі умови весни (наявність вог"
кості у ґрунті) і незалежно від цього найширше
застосовування соціалістичних методів у ро"
боті, про організацію соціалістичного змагання і
ударництва.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
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16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 26.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 65
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів
Сталінського району Донецької області, 1930"
1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Народного Комісаріату земле"
робства Союзу РСР, президії Сталінської
міської Ради. Місячний звіт з тваринництва.
Переписка зі Сталінською міською Радою про
надання зведень щодо весняної сівби, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист міськпостачанню, м. Сталіно, арк. 59
10. Дата документа – 14.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про обов’язкову контрактацію сіна та
попередження про стопроцентне виконання
планів контрактації.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 66
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робо"
чих, селянських і червоноармійських депу"
татів Сталінського району Донецької області,
1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інструкція про вручення обов’язків і
планів з м’ясного податку. Плани заготівель
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птиці, соняшника, хлібозаготівлі. Виписи із
протоколу засідання президії Сталінської
міської Ради, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист відділу заготівлі Сталінської міської
Ради, арк. 46
10. Дата документа – 10.11.1932 р.
11. Коротка анотація
План хлібозаготівлі. Остаточний і не
підлягає ніяким змінам.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 67
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих,
селянських і червоноармійських депутатів
Донецької області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 59/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР
і протоколи президії Сталінської міської Ради
про організацію обліку, збиральну кампанію
та хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Лист санітарного лікаря, арк. 82
10. Дата документа – 17.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про проведення щеплення проти тифу
усього населення району.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 68
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР і
протоколи президії Сталінської міської Ради про
організацію обліку, збиральну кампанію та
хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 5 засідання президії Ста"
лінської міськради, арк. 67
10. Дата документа – 21.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Доповідь Міськземвідділу про хід підготовки
до весняного сівби та про негайну мобілізацію
всіх сил на заготівлю засівного матеріалу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 69
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів Донець"
кої області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР і
протоколи президії Сталінської міської Ради про
організацію обліку, збиральну кампанію та
хлібоздачу, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Анкета про вжиті репресії над тими, хто ухи"
ляється від хлібозаготівлі, арк. 39
10. Дата документа – 31.01.1933 р.

11. Коротка анотація
Про накладання грошових штрафів,
кількість відданих до суду, кількість розпроданих
господарств та інше.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 70
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 286
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Григорівська № 2 сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, Сталін"
ського району Донецької області, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 59/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інструкція про вручення обов’язків і планів
з м’ясного податку. Плани заготівлі птахів, со"
няшника, хлібозаготівлі. Виписи із протоколу
засідання президії Сталінської міської Ради, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист керуючого контори «Союзмолоко» до
всіх сільрад Сталінського району, арк. 41
10. Дата документа – 01.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про реалізацію молока тільки через конто"
ру «Союзмолоко».
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – Не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 71
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 358
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація с. Лиман Крас"
нолиманського району, 1925"1937 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 15/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання бюро первинної
парторганізації с. Лиман Краснолиманського
района, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання бюро первинного
партосередку с. Лиман, «Про хлібозаготівлі й
посівну кампанію», арк. 2 5, 6, 11, 13, 20
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 72
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 358
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація с. Лиман Крас"
нолиманського р"ну, 1925"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) –15/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів парторганізації с. Лиман
Краснолиманського р" на, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 7 засідання бюро первин"
ного партосередку с. Лиман від 25.08.1932
року і резолюції, «Про виконання плану по
хлібозаготівлі , арк. 12"14, 16, 18, 22"27
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про жорсткість мер до одноосібників по ви"
конанню плану хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 05.03.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 73
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 392
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна парторганізація села Студенки
Краснолиманського району, 1927"1940 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 28/8
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партбюро, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи №1"9 за січень"лютий 1932 р.,
арк. 1"23
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлібо та м’ясо заготівлі, весняна
посівна кампанія
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В.Запорожець
Дата проведення описування – 29.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 74
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 394
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У села Попівки Красноли"
манського району, 1924"1938 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партійних зборів та
засідань партбюро, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Протоколи № 2 засідань бюро осередку,
протокол № 1 загальних закритих партзборів,
арк. 8,13
10. Дата документа – 04.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про затвердження додаткового плану
хлібозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 29.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 75
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 394
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)Усела Попівки Красноли"
манського району, 1924"1938 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партійних зборів та за"
сідань партбюро, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.
9. Назва документа
Протоколи № 15, № 18 засідань бюро осе"
редку, арк. 71"75, 78"80.
10. Дата документа – 05.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі та порушеннях, акт про
вилучення майна за невиконання хлібозаготівлі,
про опір селянства колективізації.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 29.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 76
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 394
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У села Попівки Красноли"
манського району, 1924"1938 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів та засідань
партбюро, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.

9. Назва документа
Протокол № 5 засідання партосередку,
арк. 56, 56.
10. Дата документа – 25.07.1931 р.
11. Коротка анотація
Про план хлібозаготівлі на 1931 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 28.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 77
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна Контрольна
Комісія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парттрійки Лимансь"
кої РайКК, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи № 1, № 2, № 4, № 5, № 7; про"
токоли відкритих засідань № 1, № 2; арк. 1, 3, 7,
9, 13"16,
10. Дата документа –1932 р.
11. Коротка анотація
О проведенні хлібо та м’ясозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 78
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна Контрольна Комі"
сія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 24/24
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови об’єднаних засідань президії
ЦКК та колегії НК РКИ УРСР, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання Президії ЦКК "Колегії
НК РКИ УРСР, арк. 25"27
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про капітальне будівництво хлібопечення і
поліпшення якості хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 79
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна Контрольна
Комісія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Рішення ЦК КП(б)У та Донецької обласної
КК КП(б)У по апеляційним справам, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1930"1934 рр.
9. Назва документа
Витяги з протоколів засідань Президії
ЦК КП(б)У, виїзної партійної трійки партко"
легії, арк. 30"56
10. Дата документа – 1932"1934 рр.
11. Коротка анотація
Саботаж виконання плану посівних кам"
паній, хлібозаготівлі, про опір селянства
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 80
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі Краснолиманська районна Контрольна
Комісія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів Лиманської РайКК,
спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 11.02.1933"
26.12.1933 рр.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання бюро
РПК та Президії РКК з РК ЛКСМУ, арк. 8"9
10. Дата документа – 10.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про стан готування до весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – Загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 13.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 81
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманська районна Контрольна
Комісія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Лимансь"
кої РайКК"РКИ, спр.11
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Президії Лимансь"
кої Рай КК"РКИ № 2 , № 4, № 8, № 1; арк. 8,
10, 13, 34, 43, 44
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 82
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна Контрольна Ко"
місія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів Лиманської РайКК,
спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Резолюція об’єднаного пленуму РПК та
Рай"КК, арк.3"6
10. Дата документа – 11.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про підсумки пленуму, завдання весняно"
го посіву та організаційно"господарське
зміцнення колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 83
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна Контрольна Ко"
місія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 24/24
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Спецзведення райвідділення ГПУ, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Спецзведення відділення дорожньо"
транспортного відділу ОГПУ, арк. 1"7

10. Дата документа – 15.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан постачання транспортників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
головний спеціаліст О.В. Запорожець
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 84
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 425
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Орловська сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ор"
лівка Авдіївського району Донецької області,
1925"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови колегії Народного комісаріату
фінансів УРСР, президії Сталінської міської
Ради, засідань Орловської сільської податкової
комісії. Відомість прибутків про виконання
місцевого бюджету, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Лист завідуючого міським земельним
відділом до усіх сільрад Сталінщини, арк. 183
10. Дата документа – 02.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Передання безхазяйних земель одноосі"
бників найближчим колгоспам і весь врожай з
цих посівів. Залишки на насіння залишаються у
разі, якщо в сім’ях є діти, яких прийняли колгос"
пи у порядку опікунства.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 85
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 425

529

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Орловська сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів,
с.Орлівка Авдіївського району Донецької об"
ласті, 1925"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови колегії Народного Комісаріату
фінансів УРСР, президії Сталінської міської
Ради. Протоколи засідань Сталінської міської
Ради, засідань Орловської сільської податко"
вої комісії. Відомість прибутків про виконан"
ня місцевого бюджету, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка бригади у складі
представника міського фінвідділу, члена Ор"
ловської організації ЛКСМУ, представника
колгоспу «Комуніст», арк. 157
10. Дата документа – 18.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Перевірка актів падежу худоби, заги"
бель посівів в Орловській сільраді в 1932 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 86
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 425
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Орловська сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів,
с.Орлівка Авдіївського району Донецької об"
ласті, 1925"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови колегії Народного Комісаріату
фінансів УРСР, президії Сталінської міської
Ради. Протоколи засідання Сталінської
міської Ради, засідання Орловської сільської
податкової комісії. Відомість прибутків про
виконання місцевого бюджету, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
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9. Назва документа
Лист фінансового відділу Сталінської
міської Ради до фінансових секцій усіх
сільрад, арк. 117
10. Дата документа – 01.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Попередження та загрози за невико"
нання плану ІІ кварталу, фінансові репресії,
кримінальну відповідальність з цього приво"
ду.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 87
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 425
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Орловська сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів,
с.Орлівка Авдіївського району Донецької
області, 1925"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови колегії Народного Комісаріату
фінансів УРСР, президії Сталінської міської
Ради. Протоколи засідання Сталінської
міської Ради, засідання Орловської сільської
податкової комісії. Відомість прибутків про
виконання місцевого бюджету, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Лист фінансового відділу Сталінської
міської Ради до всіх сільських та селищних
рад, арк. 102
10. Дата документа – 07.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Рекомендації про складання страхових
актів на загиблих коней, рогатої худоби, сви"
ней.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
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15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 88
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 425
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Орловська сільська Рада робочих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ор"
лівка Авдіївського району Донецької області,
1925"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови колегії Народного Комісаріату
фінансів УРСР, президії Сталінської міської
Ради. Протоколи засідань Сталінської міської
Ради, засідання Орловської сільської податко"
вої комісії. Відомість прибутків про виконання
місцевого бюджету, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Постанова колегії НКФ УРСР від 13.10.1933 р.,
арк. 256
10. Дата документа – 26.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про роботу міських фінансових відділів, про
заборону пред’являти потреби до колгоспників
щодо платежів, про порушення дострокових
платежів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 24.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 89
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 425
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Орловська сільська рада робочих, селянсь"
ких та червоноармійських депутатів, с. Орлівка
Авдіївського району Донецької області, 1925"
1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Постанова Сталінського міського відділу.
План роботи фінансової секції Орловської
сільської Ради. Протоколи засідань президії Ста"
лінського міськвиконкому, Орловської сільської
комісії з сільгоспподатку. Списки службовців
Орловської сільради, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист Сталінського міського фінансового
відділу, арк. 70
10. Дата документа – 27.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про термінове повідомлення становища у
зв’язку з загибеллю посівів від вимерзань та ви"
мокань.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
провідний спеціаліст Божко О.О.
Дата проведення описування – 30.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 90
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 924
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У колгоспу ім. Леніна Слов’"
янського району, 1932"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа – Вся справа № 2.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції– 91
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 924
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У колгоспу ім. Леніна
Слов’янського району, 1932"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 загальних партзборів Го"
лодолинського сільради від 20.01.1932 року.
10. Дата документа – 20.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за виступ про"
ти хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 92
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 924
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У колгоспу ім. Леніна
Слов’янського району, 1932"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 загальних партзборів Го"
лодолинського сільради від 04.01.1932 року.
10. Дата документа – 04.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про додатковий план по хлібозаготівлі.
Про вимогу надлишків хліба від селян збіглих
на підприємства й здачі ними забірних книжок
на хліб.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
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15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 93
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 933
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У колгоспу «Червона
Перемога» с. Сидорово Слов’янського райо"
ну, 1932"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 14/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партбюро. спр. 1.
8. Хронологічні межі справи
1932 р.
9. Назва документа – Вся справа.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 94
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 933
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У колгоспу «Червона
Перемога» с.Сидорово Слов’янського райо"
ну, 1932"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 14/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партбюро. спр. 1.
Вся справа.
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа.
10. Дата документа – 1933 р.
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11. Коротка анотація
Про м’ясо й хлібозаготівлю.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 95
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Павловський районний виконавчий комі"
тет Ради робочих, селянських та червоноарм"
ійських депутатів с.Павлівка, Павловського рай"
ону, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 63/3
6. Номер описуь – 1
7. Назва справи, що анотується,
Положення, інструкції, циркуляри нарко"
мату ВУЦВК, Наркомату постачання, фінансів,
центральної комісії про броню робочої сили та
ін., листування з Сталінським окрвиконкомом,
спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 30.10.31"10.02.32 р.
9. Назва документа
Лист члена колегії Наркомату постачання
до всіх міських, районних постачальних відділів,
арк. 1а
10. Дата документа – 31.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про постачання вчителів та інженерно"
технічного складу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач.відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 96
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Павловський районний виконавчий комі"

тет Ради робочих, селянських та червоноар"
мійських депутатів с. Павлівка Павловського
району, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Положення, інструкції, циркуляри нарко"
мату ВУЦВК, Наркомату постачання, фінансів,
центральної комісії про броню робочої сили та
ін., листування з Сталінським окрвиконкомом,
спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 30.10.31"10.02.32 р.
9. Назва документа
Постанова № 4 Ради Народних Комісарів
УРСР (закрита частина), арк. 7
10. Дата документа – 05.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про харчове постачання та лікувальну до"
помогу керівному складу робітників районів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 97
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Павловський районний виконавчий комітет
Ради робочих, селянських та червоноармійсь"
ких депутатів с.Павлівка, Павловського району,
1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів і президії
райвиконкому про перспективи розвитку
сільського господарства в районі, розвиток тва"
ринництва, про виконання фінансового плану,
стан охорони здоров’я, відновлення виборчих
прав громадян та ін., спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 23.02.31"15.02.32 р.
9. Назва документа
Протокол № 3 розширеного пленуму Пав"
ловського райвиконкому в купі з головами
сільських рад, головами колгоспів та колгоспни"
ками"ударниками, арк. 8"12
10. Дата документа – 15.10.1931 р.
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11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлю.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 98
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Павловський районний виконавчий ко"
мітет Ради робочих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Павлівка Павловсько"
го району, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів і президії
райвиконкому про перспективи розвитку
сільського господарства в районі, розвиток
тваринництва, про виконання фінансового
плану, стан охорони здоров’я, відновлення
виборчих прав громадян та ін., спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 23.02.31 р."
15.02.32 р.
9. Назва документа
Протокол № 16 засідання президії Пав"
ловського райвиконкому, арк.74"звор. " 76
10. Дата документа – 12.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання січневого плану хлібоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 99
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Павловський районний виконавчий ко"
мітет Ради робочих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Павлівка Павловсько"
го району, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів і президії
райвиконкому про перспективи розвитку
сільського господарства в районі, розвиток
тваринництва, про виконання фінансового
плану, стан охорони здоров’я, відновлення
виборчих прав громадян та ін., спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 23.02.31 р."
15.02.32 р.
9. Назва документа
Протокол № 17 засідання президії Пав"
ловського райвиконкому, арк. 77"78
10. Дата документа – 22.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання річного плану хлібо"
заготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 100
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Павловський районний виконавчий ко"
мітет Ради робочих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Павлівка Павловсько"
го району, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи, витяги із протоколів засі"
дань тройки по виселенню кулаків. Списки,
акти, описи куркульських господарств, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 28.02.32 р."
20.07.31 р.
9. Назва документа
Акти про вилучення про вилучення посів,
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садиб та дворів у мешканців куркульського ху"
тору Зелений Гай, та передачу їх в артілі ім.
Ілліча, арк. 81, 83
10. Дата документа – 08.07.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 101
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 934
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Павловський районний виконавчий комі"
тет Ради робочих, селянських та червоноарм"
ійських депутатів с. Павлівка Павловського рай"
ону, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 63/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК
РНК УРСР, листування з ГПУ та іншими устано"
вами про ліквідацію порушень революційної за"
конності, про виселення кулаків та ін. Спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Лист заст. голови Ради Народних Комі"
сарів УРСР, голови Центральної наради сприян"
ня експорту Д. Петровського до всіх голів
міськрад та райвиконкомів
10. Дата документа – 17.01.1931 р.
11. Коротка анотація
Про стан експорту та таємні заходи в
торгівлі з закордоном продуктами харчування.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 21.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 102
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 935

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У колгоспу ім. 12"річча
РККА, с. Черкаське Слов’янського району, 1930"
1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 36/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партосередку парторганізації
колгоспу ім. 12"річча РККА. спр. 1.
8. Хронологічні межі справи – 1933"1934 рр.
9. Назва документа
Вся справа.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 103
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 935
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У колгоспу ім. 12"річчя
РККА, с. Черкаське Слов’янського району, 1930"
1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 36/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партосередку парторганізації
колгоспу ім. 12"річчя РККА. спр. 1.
8. Хронологічні межі справи – 1930"1932 рр.
9. Назва документа
Вся справа.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю й завищені норми на
здачу хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 104
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 981
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У «Червоне поле» Червоно"
польської сільради Слов’янського району
Артемівського округу Донецької області,
1930"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 19/8
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів. спр. 3.
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол закритих загальних зборів
Червонопільського партосередку з комсомо"
лом від 13.08.1932 року.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про затвердження хлібо і м’ясозаготі"
вель на 1932 рік.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 105
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 991
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація колгоспу ім.
Комінтерну, с. Миколаївка Слов’янського рай"
ону, 1932"1959 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 21/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів
парторганізації колгоспу ім. Комінтерну і
Нікольської сільради. спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Протоколи №№ 17"21, № 29, 30, 32.
10. Дата документа – 1932"33 рр.
11. Коротка анотація
Про реалізацію плану хлібозаготівель,
посівних кампаніях.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 106
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1105
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Куйбишевської
районної ради народних депутатів міста До"
нецька Донецької області, 1929"1990 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1847/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Сталінсь"
кої міськради, спр. 42
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова президії Сталінської міськ"
ради про хід хлібозаготівлі по сільрадам, арк. 46
10. Дата документа – 29.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про відрядження членів міськради, не
менш 120 чоловік для допомоги колгоспам в
справі мобілізації засівних фондів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 02.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 107
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1105
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Куйбишевської
районної ради народних депутатів міста До"
нецька Донецької області, 1929"1990 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1847/2
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Сталінської
міськради, спр. 42
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова президії Сталінської міськради
про вживання заходів по виконанню плану на
січень 1932 р., арк. 31, 44.
10. Дата документа – 03.01.31 р.
11. Коротка анотація
Про відрядження на допомогу сільрадам в
хлібозаготівлі членів президії міськради
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 02.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 108
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1105
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Куйбишевської район"
ної ради народних депутатів міста Донецька До"
нецької області, 1929"1990 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1847/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, протоколи засідань
Сталінської міської ради та робітничо"селянсь"
кої інспекції, листування з ними по виробничим,
побутовим, культурно"просвітницьким питан"
ням, спр. 38
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Циркуляр Сталінської міськради до всіх
голів сільрад, колгоспів, директорів радгоспів,
МТС та відділів ЗРК про вживання конкретних
заходів по виконанню плану хлібозаготівлі на
серпень 1932 р., арк. 150
10. Дата документа – 23.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 02.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 109
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський окружний виконавчий ко"
мітет Ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів, м.Маріуполь, 1920"1931 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 632/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань тройки по робочому
постачанню, спр. 353.
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Лист завідуючого Маріупольським окртор"
гом до Маріупольського окрвиконкому, арк. 3
10. Дата документа – 02.06.1930 р.
11. Коротка анотація
Про певні заходи щодо негайного завозу
хліба з інших округів в зв’язку з відсутністю за"
пасів хліба в окрузі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 110
3. Номер фонду за реєстром архіву– Р 1202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський окружний виконавчий
комітет Ради робітничих, селянських та черво"
ноармійських депутатів, м. Маріуполь, 1920"
1931 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 632/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань тройки по робочому
постачанню. Спр. 353
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Протокол засідання тройки по робочому
постачанню, арк.15.
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10. Дата документа – 28.06.1930 р.
11. Коротка анотація
Про стан заняття з контрактаційних угод
худоби в окрузі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 21.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 111
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський окружний виконавчий
комітет Ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів, м. Маріуполь,
1920"1931 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 632/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань тройки по робочо"
му постачанню. Спр. 353
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Лист правління Маріупольського коопе"
ративу «Маробкоп» до ОРПС, арк. 14.
10. Дата документа – 21.11.1930 р.
11. Коротка анотація
Про постачання м’яса та вживання рішу"
чих дій щодо урегулювання його видачі ро"
бітникам заводів та порту.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 21.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 112
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський окружний виконавчий
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комітет Ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів, м. Маріуполь,
1920"1931 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 632/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань тройки по робочо"
му постачанню. Спр. 353
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання тройки по ро"
бочому постачанню, арк. 10"13.
10. Дата документа – 09.06.1930 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану заготівлі
сільськогосподарської продукції.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування– 21.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 113
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський окружний виконавчий
комітет Ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів, м. Маріуполь,
1920"1931 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 632/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань тройки по робочо"
му постачанню. Спр. 353
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 13/612 засідання
виконавчої наради УРСР, арк. 4"9
10. Дата документа – 30.05.1930 р.
11. Коротка анотація
Про стан заготівлі сільгосппродуктів,
продуктів харчування та складання контрак"
таційних угод до кінця 1930 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 21.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 114
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Звіти, зведення про хід підготовчих робіт
до весняної посівкампанії, стан колективізації та
тваринництва, хлібозаготівлю в колгоспах Но"
воселківки. Відомості про інвентар колгоспів,
спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка голови сільгоспартілі
ім. Сталіна Маріупольської РКІ, арк. 266
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан тваринництва в артілі, недолік
кормів, вимирання коней та корів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 115
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Листування з Маріупольським земельним
відділом про весняну посівну компанію, спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Звернення Маріупольської міськради до
всіх конюхів колгоспів, радгоспів, заводів,
місцевих установ і організацій, арк. 1"3
10. Дата документа – 22.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про катастрофічне становище з коняр"
ством в районі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 18.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 116
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Листування з Маріупольським земельним
відділом про весняну посівну компанію, спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Лист Маріупольського міського голови до
всіх голів сільрад на виконання рішення РНК та
ЦК Компартії, арк. 72
10. Дата документа – 02.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про строки виконання плану хлібозаготівлі
по одноосібному сектору.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 18.04.2007 р.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 117
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка Ма"
ріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Маріупольським земель"
ним відділом про весняну посівну компанію,
спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 р.
9. Назва документа
Листи Маріупольського міськземвідді"
лу до райколгоспспілкиу, колгоспів та до всіх
районних та сільських рад, арк. 34"39
10. Дата документа 29.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід весняної посівкампанії та підго"
товку до неї коней, сільгоспінвентарю, фонду
зернових.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 18.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 118
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка Ма"
ріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Маріупольським земель"
ним відділом про весняну посівну компанію,
спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Лист міськземвідділу до Укрсількооп"
центру, райколгоспсспілки та до всіх район"
них та сільських рад, арк.8,9
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10. Дата документа – 29.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про надання плану заготівлі насіння,
який є обов’язковим до виконання та не підля"
гає зменшенню ні в якому разі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 18.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 119
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка
Маріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Маріупольською прокура"
турою про причини конфіскації у селян корів,
зерна, про відмовлення в матеріальній допо"
мозі сім’ям червоноармійців,спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Листи прокуратури м.Маріуполя до Но"
воселівської сільради, скарги селян, арк. 1"
97
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про відібрання зерна, борошна у селян,
робітників «Азовсталі» в процесі хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 120
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Новоселкі"
вської районної ради, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол № 23 поширеного засідання
президії Новоселківської райради разом з акти"
вом Новоселківки, акр. 65.
10. Дата документа – 06.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про розподіл прибутків в сільгоспартілі
«Сталіна»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 121
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Новоселкі"
вської районної ради, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол засідання президії Новоселкі"
вської районної ради Маріупольського району,
арк. 50.
10. Дата документа – 06.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 122
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Новоселкі"
вської районної ради, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Протокол засідання президії Новоселкі"
вської районної ради Маріупольського району,
арк. 6.
10. Дата документа – 28.02.1931 р.
11. Коротка анотація
Про виконання хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 123
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий ко"
мітет ради робітничих, селянських та червоно"
армійських депутатів с. Новоселківка Маріу"
польського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 2
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7. Назва справи, що анотується,
Постанови бюро Маріупольського
міського комітету та президії міськради. Ви"
тяги з протоколів засідань президії та пле"
нумів міськради і колегії робітничо"селянсь"
кої інспекції, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Витяг з протоколу засідання президії
Маріупольської міськради, арк. 50
10. Дата документа – 03.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про заходи щодо підсилення хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 124
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка Ма"
ріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53/40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Маріупольською прокура"
турою про причини конфіскації у селян корів,
зерна, про відмовлення в матеріальній допо"
мозі сім’ям червоноармійців,спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Таємний лист парткому м.Маріуполя до
фракції Новоселівської сільради, арк. 23
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про відібрання у родини червоноармій"
ця Елагина всього хліба під час хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
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16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 17.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 125
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка
Маріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 53/40
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Постанова Президії Всеукраїнського
виконавчого комітету про хлібозаготівлю,
спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Постанова Президії ВУЦВК щодо заго"
тівель, арк. 1"3
10. Дата документа – 30.06.1930 р.
11. Коротка анотація
Постанова Президії ВУЦВК щодо заго"
тівель.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 11.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 126
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1271
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Новоселківський районний виконавчий
комітет ради робітничих, селянських та чер"
воноармійських депутатів с. Новоселківка
Маріупольського району, 1927"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 53/40
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Постанови бюро Маріупольського

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
міського комітету та президії міськради. Витяги
з протоколів засідань президії та пленумів
міськради і колегії робітничо"селянської
інспекції, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1931"1933 рр.
9. Назва документа
Витяг з протоколу засідання президії Ма"
ріупольської міськради, арк. 54
10. Дата документа – 19.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про перебіг м’ясозаготівель по Маріу"
польському району на ІІІ квартал 1933 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 11.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 127
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1301
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Хрещатинський сільський комітет неза"
можних селян (КНС), с. Хрещатик Будьонівсько"
го району Донецької губернії, 1920"1933 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 8/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань незаможних селян, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 1930"1932 рр.
9. Назва документа
Резолюція к докладу голови КНС «Про
хлібозаготівлю», арк. 25
10. Дата документа – 1931 р.
11. Коротка анотація
Про термінову здачу хліба державі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 11.04.2007 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 128
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1301

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Хрещатинський сільський комітет неза"
можних селян (КНС), с. Хрещатик Будьонівсько"
го району Донецької губернії , 1920"1933 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 8/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань незаможних селян,
спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 1930"1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 42 загальних зборів КНС та
бідняцько"батрацької групи, арк. 35
10. Дата документа – 29.05.1931 р.
11. Коротка анотація
Про створення групи селян яка б виявляла
укриття хліба та скота.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Цекрвонікова Т.Г.
Дата проведення описування – 11.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 129
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1345
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Ялтинської сільської
ради депутатів трудящих, с. Ялта Першотравне"
вого району Донецької області, 1920"1969 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 877/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з райвиконкомом про хлібоза"
готівлю. Відомості про куркульських господар"
ства. Спр. 250.
8. Хронологічні межі справи – 03.11.1929 р."
12.12.1930 р.
9. Назва документа
Вся справа. Арк.1"66.
10. Дата документа – 03.11.1929 р."12.12.1930 р.
11. Коротка анотація
Відомості про продаж куркульських госпо"
дарств за не виконання хлібозаготівлі. Відомості
про майно, конфісковане у куркульських госпо"
дарствах.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 02.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 130
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1345
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Ялтинської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Ялта Першо"
травневого району Донецької області, 1920"
1969 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 877/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів громадян
сільськогосподарської артілі. Зведення, лис"
тування з райвиконкомом про хлібозаготівлю.
Спр. 286.
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Акт перевірки виконання плану хлібоза"
готівлі по Ялтинській сільській раді. Арк. 77.
10. Дата документа – 22.10.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 131
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1345
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Ялтинської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Ялта Першо"
травневого району Донецької області, 1920"
1969 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 877/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів громадян
сільськогосподарської артілі. Зведення, ли"
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стування з райвиконкомом про хлібозаготів"
лю. Спр. 286.
8. Хронологічні межі справи – 1931р.
9. Назва документа
Про хід хлібозаготівельної кампанії се"
ред індивідуального сектору. Витяг з прото"
колу засідання центральної комісії по спри"
янню хлібозаготівлі по Ялтинській сільській
раді. Арк. 24"25.
10. Дата документа – 04.08.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 132
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1345
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Ялтинської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Ялта Першо"
травневого району Донецької області, 1920"
1969 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 877/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Зведення і листування з райвиконкомом
про хлібо" та м’ясозаготівлю. Спр. 270.
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931рр.
9. Назва документа
Зведення Ялтинської сільради до Ман"
гушського райвиконкому про хід сівби ста"
ном на 1 липня 1931р. Арк. 70"71.
10. Дата документа – 02.07.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан –фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 26.02.2007

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 133
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1345
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Ялтинської сільської
ради депутатів трудящих, с. Ялта Першотравне"
вого району Донецької області, 1920"1969 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 877/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів громадян
сільськогосподарської артілі. Зведення, листу"
вання з райвиконкомом про хлібозаготівлю.
Спр. 286.
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
План хлібозаготівлі зернових культур по
Ялтинський сільський раді на 1931 р. Арк. 10.
10. Дата документа – 21.07.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 28.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 134
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Плани хлібозаготівлі по колгоспам на 1933 р.
Зведення про хлібоздачі державі по Урзуфської
сільраді, спр. 231, арк.1"136
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 135
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ВЦВК, Донецького обласного,
Мангушського районного і Маріупольського
міськвиконкомів та Ради Народних Комісарів.
Витяги з протоколів засідань Ради Народних Ко"
місарів УРСР. Положення «Про Донецький облас"
ний конкурс районів на 100% виконання планів
хлібозаготівлі к 5 сесії ВЦВК», спр. 183.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Постанова Маріупольської міської ради
про заходи забезпечення виконання постанови
ЦВК та РНК СРСР від 7"го серпня 1932 р. «Про
охорону майна держпідприємств, колгоспів та
кооперації і знищення громадської /соціалістич"
ної/ власності», арк. 8.
10. Дата документа – 02.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Рекомендації всім установам, підприєм"
ствам і організаціям вжити заходів до найбіль"
шого розповсюдження змісту постанови ЦВК та
РНК СРСР від 07.08.1932 р., утворити постійну
комісію при Маріупольській міськраді для вико"
нання постанови
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 136
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р1365
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Центрального, Донецького
обласного, Маріупольського міського викон"
комів та Ради Народних Комісарів УРСР, бюро
Донецького обкому КП(б)У. Інструкція народ"
них комісаріатів фінансів та постачання СРСР.
Список членів податкової комісії по Ур"
зуфській сільраді, спр. 212.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 р.
9. Назва документа
Постанова Маріупольської міської ради
про порядок переведення не терені Маріу"
польського району сільськогосподарського
податку в 1933 р., арк. 31
10. Дата документа – 10.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Відомості про порядок сплати податку,
тарифні ставки, норми та розмір податків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 137
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Бюлетень Народного Комісаріату юс"
тиції та Вищого Суду УРСР. Акти обстеження
роботи Урзуфської сільради, спр. 223.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Директивний лист КНЮ про хлібозаго"
тівельну кампанію 1932 р. З бюлетеня Народ"
ного Комісаріату юстиції та Найвищого суду
УРСР, арк. 6.
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10. Дата документа – 25.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Політичні умови проведення хлібоза"
готівлі, напрям в роботі; подолання кур"
кульського опору
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 138
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Відомості про хід осінньої посівної зби"
ральної кампанії і виконання плану по хлібо"
заготівлі, спр. 216, арк. 1"228
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
П’ятиденні звіти про виконання плану
хлібозаготівлі по Урзуфській сільраді
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції –139
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Урзуфська сільська рада робітничих,

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інструкція про порядок наділення землею
бідняків та середняків. План весняної посівної
кампанії. Витяги з протоколів об’єднаннях засі"
дань Маріупольської міської контрольної комісії
Комуністичної партії (більшовиків) України і
комісії робоче"селянської інспекції. Списки гос"
подарств з зазначенням посівних площ, спр.
213.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
План весняної посівної кампанії по Ур"
зуфській сільраді на 1933 р., арк. 36, 43, 44.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 140
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Центрального, Донецького об"
ласного, Маріупольського міського виконкомів
та Ради Народних Комісарів УРСР, бюро Донець"
кого обкому КП(б)У. Інструкція народних коміса"
ріатів фінансів та постачання СРСР. Список
членів податкової комісії по Урзуфській сільраді,
спр. 212.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Постанова бюро Донецького обкому
КП(б)У про затвердження загального об’єму
бюджету області на 1933 р., арк. 35"35в.
10. Дата документа – 26.05.1933 р
11. Коротка анотація –

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 141
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова президії Маріупольської
міськради. Циркуляр Маріупольського окружно"
го виконкому, розпорядження Наркомату зв’яз"
ку СРСР, політичних управлінь, Наркоматів зем"
леробства та радгоспів СРСР. Інструкція Цент"
рального управління дорожнього транспорту,
Наркомату землеробства та Наркомату фінансів
СРСР. Списки робочих і службовців Урзуфсько"
го зернового пункту, спр. 211.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Постанова президії Маріупольської міської
ради про заборону усім головам сільрад виїзду
в місто без санкції президії або голови міської
ради, арк. 318
10. Дата документа – 02.07.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат– внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 142
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова президії Маріупольської
міськради. Циркуляр Маріупольського окруж"
ного виконкому, розпорядження Наркомату
зв’язку СРСР, політичних управлінь, Нарко"
матів землеробства та радгоспів СРСР.
Інструкція Центрального управління дорожнь"
ого транспорту, Наркомату землеробства та
Наркомату фінансів СРСР. Списки робочих і
службовців Урзуфського зернового пункту,
спр. 211.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Акт обстеження Урзуфської сільради,
складений Інструктором Маріупольської
міськради, арк. 273, 274.
10. Дата документа – 07.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Відомості про кількість засіяного зерна,
кількість тяглової сили, про проведення масо"
вої роботи.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач.відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 143
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секції робітничо"
селянської інспекції, Урзуфського сільського
суду, нарад співробітників з ліквідації негра"
мотності. Акти комісії про перевірку надход"
жень зерна на Урзуфські зсипні пункти. Зве"
дення про хлібозаготівлі, спр. 200.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1934 рр.
9. Назва документа
Постанова Економічної наради УРСР
про перебіг осінньої сівби, арк. 102.
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10. Дата документа – 10.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про прийняття конкретних заходів
щодо ліквідації незадовільного стану осінньої
сівби, особливо в Вінницької, Одеської,
Дніпропетровської, Донецької областях, які
не вміють пов’язати сівбу з хлібоздаванням.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 144
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, розпорядження, директиви
РНК СРСР та ЦАК ВКП(б), бюро Маріупольсь"
кого міського партійного комітету, Мангушсь"
кого районного, Маріупольського окружного
виконкомів. Протоколи та витяги з протоколів
засідань президії Мангушського районного,
Маріупольського міського виконкомів. Звіти
та зведення про посівну кампанію, спр. 184.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Циркуляр Маріупольського міськпарткому
секретарям сільпартосередків та головам
сільрад Маріупольского району, арк. 569,
570.
10. Дата документа – 01.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Рекомендації щодо боротьби з одноосіб"
никами, які не виконують план по хлібоза"
готівлі, застосування репресивних заходів
що до них, а саме позбавлення земельних
ділянок, виселення за межі району та області.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 145
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Витяги з протоколів засідань президії Ур"
зуфської сільради. Торгові листи до опису май"
на громадян, які не виконали хлібозаготівлю,
спр. 169, арк. 1"34.
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа – 1930 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 146
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови президії Маріупольської
міськради. Циркуляр Маріупольського окружно"
го виконкому, розпорядження Народного Комі"
саріату зв’язку СРСР, політичних управлінь, На"
родних Комісаріатів землеробства і радгоспів
СРСР. Інструкція Центрального управління до"

рожнього транспорту, Народного Комісаріату
землеробства і Народного Комісаріату фінансів
СРСР. Списки робітників і службовців Урзуфсь"
кого зернового пункту. Спр. 211
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Заява громадянина Рилова И.А. до Урзуфсь"
кої сільської ради з проханням повернути купле"
ний ним ячмінь, в зв’язку з поганим харчуванням.
10. Дата документа – 16.02.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат– внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 04.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 147
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Зведення та плани про мобілізацію коштів
Урзуфської сільради, спр. 231, арк.1"46.
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 148
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
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лянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Комітету по заготівлям при Раді
Праці та Оборони, лист Наркому заготівель
УРСР про розворот державної та колгоспної
торгівлі, інструкції про скотозаготівлях. поло"
ження про організацію і діяльність комісії по
сприянню сільськогосподарськім заготівлям
при сільських радах, витяг з протоколу засі"
дання президії Маріупольської міськради.
протокол наради співробітників при міському
відділі постачання, спр. 185
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Положення про організацію та діяль"
ність Комісії по сприянню с/г заготівлям при
сільських радах на. 1932/33 року, арк. 202"
204.
10. Дата документа – 28.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 10.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 149
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Зведення про хід збиральної кампанії по
Урзуфській сільраді, спр. 236, арк. 1"276.
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 150
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Відомості про роботу ЗАГСу, спр. 236б,
арк. 1"21.
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Відомості про кількість карток реєст"
рації народження, шлюбу, смерті, що були
використані Урзуфським ЗАГСом у кожному
місяці 1933 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 151
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Урзуфська сільська рада робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с.
Урзуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови президії Маріупольської
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міськради. Циркуляр Маріупольського окружно"
го виконкому, розпорядження Народного Комі"
саріату зв’язку СРСР, політичних управлінь, На"
родних Комісаріатів землеробства і радгоспів
СРСР. Інструкція Центрального управління до"
рожнього транспорту, Народного Комісаріату
землеробства і Народного Комісаріату фінансів
СРСР. Списки робітників і службовців Урзуфсь"
кого зернового пункту. Спр. 211
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Заява Лубе П.Ю. до Урзуфської сільської
ради з проханням видачі авансом борошна, в
зв’язку з поганим харчуванням. Арк. 74
10. Дата документа – 13.03.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 04.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 152
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, розпорядження, директиви
Ради Народних Комісарів СРСР і Центрального
комітету ВКП(б), бюро Маріупольського місько"
го партійного комітету(більшовиків), Мангушсь"
кого районного, Маріупольського окружного ви"
конкомів. Протоколи и виписи з протоколів зас"
ідань президії Мангушського районного, Маріу"
польського міського виконавчих комітетів. Звіти
та зведення про посівну компанію. Спр. 184.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Телефонограма Урзуфської сільської ради до
Маріупольської міської ради про загибель 39
коней в радгоспі «Спартак». Арк. 312.
10. Дата документа – 22.04.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 03.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 153
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Протоколи засідань Урзуфської сільради.
Списки та характеристики на куркулів по Ур"
зуфській сільраді, спр. 233а, арк. 1"45
8. Хронологічні межі справи – 13.01"07.06.1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Постанови по виселенню куркулів та роз"
продаж їх майна.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 154
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1365
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Урзуфська сільська рада робітничих, се"
лянських і червоноармійських депутатів, с. Ур"
зуф, 1921"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 739/16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів, засідань президії
Мангушської сільради, спр. 233, арк. 1"84.
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа – 1933 р.
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11. Коротка анотація
Постанови по хлібозаготівлі с пропозиція"
ми включити увесь броньований посівний ма"
теріал на весну 1933 р. в хлібозаготівлю. Ви"
явлення куркульських господарств, виселен"
ня куркулів та розпродаж їх майна.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 155
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1797
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Новоселівської сільра"
ди, с. Новоселівка Маріупольського району,
1931"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів і засідань
партбюро. Спр. 3.
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 30 закритих партзборів Но"
воселівського партосередку від 28.12.1932
року. Арк.18"23.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі й вилучення над"
лишків хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 156
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1797
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Новоселівської сільра"
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ди, с. Новоселівка Маріупольського району,
1931"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7/5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів і засідань
партбюро. Спр. 2.
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 14 засідання бюро Новосе"
лівського партосередку від 9 січня 1932 року.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлвбозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Щербакова О.В.
Дата проведення описування – 12.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 157
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1920
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Торської сільської
ради депутатів трудящих, с. Торське Красно"
лиманського району Сталінської області,
1928"1958 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 133/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленуму сільської ради.
Спр. 13.
8. Хронологічні межі справи – 02.01"
14.05.1932 р.
9. Назва документа
Лист Лиманського райвиконкому до
всіх голів сільрад та райколгоспспілки про за"
борону продажу хліба без відома Райпоста"
чання. Арк. 23.
10. Дата документа – 07.05.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 08.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 158
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільської
ради депутатів трудящих, с. Лозове Красноли"
манського району Донецької області, 1924"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
План проведення антиімперіалістичного
Дня 1 серпня. Протокол засідання земельного
товариства, листування з сільрадами про вес"
няно"посівну кампанію, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Постанова Пленуму Краснолиманського
райвиконкому про завершення весняної засів"
кампанії, арк. 50"52.
10. Дата документа – 21.05.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 06.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 159
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільської
ради депутатів трудящих, с. Лозове Красноли"
манського району Донецької області, 1924"
1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова Раднаркому СРСР, Президії Ли"
манського районного виконкому. протокол на"
ради активу сумісно з управлінням Лозовської
сільради. Відомості про хід збирання хлібу.

Зведення про кількість господарств по сільраді,
спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Циркуляр відділу заготівлі Лиманського рай"
виконкому до всіх сільрад району про виконан"
ня плану по хлібозаготівлі лише на 56,9% та вжи"
ванню заходів боротьби з одноосібними госпо"
дарствами, арк. 141.
10. Дата документа – 19.12.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 06.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 160
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільської
ради депутатів трудящих, с. Лозове Красноли"
манського району Донецької області, 1924"
1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова Раднаркому СРСР, Президії Ли"
манського районного виконкому. Протокол нара"
ди активу сумісно з управлінням Лозовської
сільради. Відомості про хід збирання хлібу.
Зведення про кількість господарств по сільраді,
спр. 15
8. Хронологічні межі справи 1932 р.
9. Назва документа
Циркуляр Лиманського райвиконкому усім
сільрадам району про збільшення плану по
хлібозаготівлі на 1931"32 р. на 1100 тон. арк. 30
10. Дата документа – 04.01.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 05.02.2007 р.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 161
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Лозове Крас"
нолиманського району Донецької області,
1924"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Місячні та п’ятиденні звіти про хід посіву
ярових культур і збору хліба. Відомості про
хід весняної кампанії, ремонті шкіл і лікарень,
спр. 24, арк.1"152.
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 06.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 162
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Лозове Крас"
нолиманського району Донецької області,
1924"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Обов’язкові постанови Лиманського
райвиконкому. Накази 259 стрілецького Арте"
мівського полку. Протокол загальних зборів
Григорівської сільської ради. Списки допри"
зовників 1910 року народження. Спр. 6.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Лист уповноваженого ЦКК "ЦКРКИ Б.Ко"
роля до тов. Будьонного Про падіння коней в
Дубосарівському та Григориспольському рай"
онах Молдавії. Арк. 26.
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10. Дата документа – 01.03.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 163
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Лозовської сільсь"
кої ради депутатів трудящих, с. Лозове Крас"
нолиманського району Донецької області,
1924"1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова бюро Краснолиманського
районного комітету. План хлібозаготівлі по
сільської раді. Протоколі загальних зборів
громадян артілі «Червоний прапор», колгос"
пу «Нове життя», спр. 16, арк. 1"686.
8. Хронологічні межі справи – 10.08.1932"
10.02.1933 р.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа –
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 06.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 164
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Виконавчий комітет Лозовської сільсь"

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
кої ради депутатів трудящих, с. Лозове Красно"
лиманського району Донецької області, 1924"
1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Обов’язкові постанови Лиманського рай"
виконкому. Відомості про виконання плану лісо"
заготівлі, наявності бджіл та вуликів. Спр. 10.
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Лист Лиманського райвиконкому до всіх
сільських рад і голів артілей Про відпускання
хліба для громадського харчування. Арк. 42
10. Дата документа – 08.06.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 08.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 165
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1921
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Виконавчий комітет Лозовської сільської
ради депутатів трудящих, с. Лозове Красноли"
манського району Донецької області, 1924"
1985 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 385/4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова Раднаркому СРСР, Президії Ли"
манського районного виконкому. Протокол на"
ради активу сумісно з управлінням Лозовської
сільради. Відомості про хід збирання хлібу. Зве"
дення про кількість господарств по сільраді,
спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова Президії Лиманського райви"
конкому про виконання закону ЦК та РНК від
08.08.1932 р. про охорону держмайна, арк. 108
10. Дата документа – 25.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 06.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 166
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 2458
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Районна рада робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, сел. станції Ста"
ліно Сталінського району Донецької області,
1929"1933 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 34/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Сталінської міської
ради з питань сільського та комунального госпо"
дарства, про розвиток промисловості. Спр. 30
8. Хронологічні межі справи – 16.01"20.11.1932 р.
9. Назва документа
Інформація Сталінської міськради до всіх
голів сільрад, колгоспів, директорів радгоспів,
МТС та с/г. відділів ЗРК про хід збиральної ком"
панії. Арк. 94
10. Дата документа – 23.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
Головний спеціаліст Шулікіна Л.П.
Дата проведення описування – 13.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 167
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 2881
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація колгоспу «Чер"
воний борець», с. Кондратівка Костянтинівсько"
го району, 1932"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партзборів і засідань бюро,
спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
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9. Назва документа
Протокол засідань бюро партосередку
від 24.01.1932 р. «Про хід хлібозаготівельної
кампанії», арк. 2"3
10. Дата документа – 24.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення хліба й винесенні суво"
рої догани голові.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 168
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 3278
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У комуни «Петрово"
Дзержинського» Краматорського району,
1931"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партзборів, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 5 об’єднаного закритих
партзборів «Пророблення секретного листа
ЦК КП(б)У за № 06351, арк. 9"11, 19"19
10. Дата документа – 25.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про неправильний розподіл розподілі
врожаю, про втрати, недостачу посівматеріа"
лів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр.спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 169
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3501
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація Райгородсь"
кої селищної Ради, Слов’янського району,
1926"1978 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 39/7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи партзборів «Про хлібоза"
готівлі, арк. 50, 51, 60, 61, 83, 90, 91, 96, 102
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання планових завдань
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції –170
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3501
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна парторганізація Райгородсь"
кої селищної Ради, Слов’янського району,
1926"1978 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 39/7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів, спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи партзборів «Про хлібоза"
готівлі», арк. 1, 2
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про не виконання плану, розкрадання й
укриття хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 171
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3502
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація селища Банне
Слов’янського району, 1929"1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 25/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1929"1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 42 загальних партзборів «Про
підсумки посівкампанії», арк. 10, 11
10. Дата документа – 24.05.1931 р.
11. Коротка анотація
Прохання колгоспників про надання їм до"
помоги продуктами харчування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 172
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3503
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація Малинівської
сільради Слов’янської сільради, 1930"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 8/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партзборів, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1931"1934 рр.
9. Назва документа
Протокол № 10,11 засідання бюро парто"
середку, арк. 3, 5 ,7, 8
10. Дата документа – 02.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід сівби пізніх культур, прополці й
підготовці до збиральної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
пр. спеціаліст Гладіліна Т.П.
Дата проведення описування – 15.03.2007 р.

2. Фонди органів юстиції, суду, прокуратури, слідства, захисту (адвокатури)
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 173
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про
очистку сільських місцевостей від к р и м і н а л ь "
ного елементу, про амністії, роботу судів, судо"
вих репресіях, стягнення недоплати, іноземно"
підданих та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 р.
9. Назва документа
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
«Про порядок і норми наділення землею кур"
кульських господарств». Копія, арк. 13, 14
10. Дата документа – 19.10.1930 р.

11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 174
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура,
м. Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,

557

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про
очистку сільських місцевостей від к р и м і "
нального елементу, про амністії, роботу судів,
судових репресіях, стягнення недоплати, іно"
земнопідданих та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного комісарі"
ату юстиції УРСР до всіх органів юстиції про де"
централізовану заготівлю хліба. Копія, арк. 34
10. Дата документа – 25.04.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 175
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про
очистку сільських місцевостей від к р и м і н а "
льного елементу, про амністії, роботу судів,
судових репресіях, стягнення недоплати, іно"
земнопідданих та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного комісарі"
ату юстиції УРСР про забезпечення вчасного
виконання хлібозаготівлі, арк. 137
10. Дата документа – 30.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про застосування судових репресій
проти куркульсько"заможницької верхівки
сіла.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу
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15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 176
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про очи"
стку сільських місцевостей від кримінального
елементу, про амністії, роботу судів, судових
репресіях, стягнення недоплати, іноземнопідда"
них та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного коміса"
ріату юстиції УРСР про посилення боротьби з
прихованням та крадіжкою буряку, арк. 180.
10. Дата документа – 21.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про застосування судових репресій
проти та посилення боротьби з випадками
приховання буряків серед одноосібників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 177
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16/3

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про
очистку сільських місцевостей від к р и м і н а л ь "
ного елементу, про амністії, роботу судів, судо"
вих репресіях, стягнення недоплати, іноземно"
підданих та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного комісаріату
юстиції УРСР «про боротьбу зі сховом товарових
лишків хліба одноосібниками», арк. 186
10. Дата документа – 186
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 178
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні повідомлення, довідки про
контрреволюційні угруповання, листування з
Наркоматом юстиції по слідчим справам
та ін., спр. 2.
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного Комісаріа"
ту юстиції про організацію судових процесів у
відношенні найбільш злісних нездатчиків хліба,
арк. 15.
10. Дата документа – 30.10.1930 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось

16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 179
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні повідомлення, довідки про
контрреволюційні угруповання, листування з
Наркоматом юстиції по слідчим справам
та ін. спр. 2.
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.
9. Назва документа
Меморандум Бердянського відділу ДПУ по
справі масової розрухи у селі Ново"Павлівка
Бердянського району (про волинку) . Список во"
линщиків села Н.Павлівка, арк. 122"126.
10. Дата документа – 13.12.1930 р.
11. Коротка анотація
Про перегини у виконанні плану по хлібо"
заготівлі, вилученні хліба у середняків і бідняків.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 180
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні повідомлення, довідки про
контрреволюційні угруповання, листування з
Наркоматом юстиції по слідчим справам
та ін. спр. 2.
8. Хронологічні межі справи – 1930"1931 рр.
9. Назва документа
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Постанова РНК УРСР «Про використан"
ня розкуркулених по 3 категорії на роботі».
копія, арк.172, 174.
10. Дата документа – 1930 р.
11. Коротка анотація
Про використання куркулів та членів їх
сімей на осушенні боліт, будові ставків, до"
рожньому будівництві та інших будівельних
роботах.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 181
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міжрайонна прокуратура, м.
Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Наркоматом юстиції, про"
куратурою УРСР про антирадянські шкідни"
цькі організації на підприємствах та в сільсь"
кому господарстві Донбасу, спр. 12.
8. Хронологічні межі справи – 1931 р.
9. Назва документа
Відомості про кількість проданих кур"
кульських та заможних господарств, повністю
і частково по Сталінській міськраді.
10. Дата документа – 28.09.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач.відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 16.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 182
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1448
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міжрайонна прокуратура,
м.Сталіно УРСР, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, інструкції, циркуляри РНК,
НКЮ (копії) ДПУ УРСР, листування з ними про
очистку сільських місцевостей від криміналь"
ного елементу, про амністії, роботу судів, су"
дових репресіях, стягнення недоплати, іно"
земнопідданих та ін., спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 23.12.1930"
25.12.1931 рр.
9. Назва документа
Таємний циркуляр Народного коміса"
ріату юстиції УРСР про хлібофуражні ресур"
си та перебіг хлібоздавань у радгоспах, арк.
182.
10. Дата документа – 29.10.1931 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 15.02.2007 р.

3. Фонди професійних організацій сільського населення,
кооперативних спілок та установ, насамперед сільськогосподарської
та споживчої кооперації, комітетів незаможних селян
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 183
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 920
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Обласна рада професійних спілок, м.
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Донецьк Донецької області, 1932"1989 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4747/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова ВЦСПР від 26 грудня 1934 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
по питанню тяганини з розглядом скарг трудя"
щих в Одеській Облпрофраді. Листування зкан"
целярією І.В. Сталіна, редакцією газети «Проле"
тарій», Маріупольською міськрадою та ін. скар"
гах трудящих, спр. 12.
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1934"
03.01.1935 рр.
9. Назва документа
Лист робочого"гірника до голови Ново"Ай"
дарської райпрофради з проханням відкликати
його з сім’єю з села до міста в зв’язку важким
становищем на селі. Копія, арк. 99.
10. Дата документа – 10.08.1934 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 22.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 184
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 920
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Обласна рада професійних спілок, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1989 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4747/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідь про роботу обласної профспілки
тваринницьких радгоспів. Відомості про бюд"
жет робочих. Протоколи засідань секретаріату
ВУЦВК про проведення паспортизації в Україні.
Листування з Донецьким ДПУ, прокуратурою і
Сталінською міськрадою про роботу облпроку"
ратури по боротьбі з розкраданням громадсько"
го майна, про виключених з профспілки та ін.
Списки робітників Доноблпрофради. спр. 9
8. Хронологічні межі справи
9. Назва документа
Інформація про роботу Донецької обласної
прокуратури і обласного суду в боротьбі з розк"
раданням громадського майна згідно Закону від
07.08.1932 р., арк. 44"55
10. Дата документа – 07.07.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 22.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 185
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 920
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Обласна рада професійних спілок, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1989 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4747/3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова ВЦСПР від 26 грудня 1934 р. по
питанню тяганини з розглядом скарг трудящих в
Одеській Облпрофраді. Листування з канцеля"
рією І.В. Сталіна, редакцією газети «Проле"
тарій», Маріупольською міськрадою та ін. скар"
гах трудящих, спр. 12.
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1934"
03.01.1935 рр.
9. Назва документа
Матеріал розслідування листа"скарги ро"
бочого шахти № 6 Капітальна Будьонівського ру"
доуправління. Копія, арк. 50.
10. Дата документа – 10.04.1934 р.
11. Коротка анотація
Скарга робочого на тяжкі умови праці на
шахті та голод у колгоспі, де він працював ра"
ніше
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 22.03.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 186
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 956
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська рада професійних
спілок, м. Сталіно Донецької області, 1930"
1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) 19/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки, інформації, листуван"
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ня з профспілками організаціями та ін. про
кадри, охорону підприємств в протипожежно"
му відношенні та ін. Списки особового скла"
ду, спр. 3б
8. Хронологічні межі справи – 27.10.1930"
15.12.1932 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка про надлишки се"
лянського хліба у робочих ст. Рутченково.
Список осіб, які мають хліб, арк. 96, 97, 98.
10. Дата документа – 02.11.1931
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 187
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 956
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська рада професійних
спілок, м. Сталіно Донецької області, 1930"
1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 19/2
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки, листування з проф"
спілковими організаціями та ін. про колек"
тивні договори, заклики на військову службу
молоді, робоче постачання, закріплення ро"
бочої сили на підприємствах та ін., спр. 14а
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1932"
17.08.1932 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка бригади ЦКК"РКІ та
ВЦСПС Наркомату постачання СРСР тов. Ми"
кояну про погане постачання робочих Донба"
су продуктами харчування, арк. 14, 15
10. Дата документа – 16.02.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 188
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1043
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський окружний союз ското"
молочної кооперації «Молочарсоюз», м. Ма"
ріуполь Маріупольської округи, 1927"1930 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5/2
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Циркуляри Наркомату торгівлі, Всеук"
раїнського союзу ското"молочної кооперації
про політику заготівельних цін, призупинен"
ня контрактації свиней та вовни. Доповідні за"
писки про діяльність союзу, про результаті
обслідування господарств та товариств ого"
родників та інше. Спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Лист завідуючого відділом Всеукраї"
нської укоопспілки «Вукоопспілка» Люксем"
бургського масловиробничого заводу до
фракції «ВУКОЛПСПІЛКИ», районного парто"
середку фракції «Мармолочарспілки». Арк.
72"72.
10. Дата документа – 12.09.1929 р.
11. Коротка анотація
Про катастрофічне становище заготов"
чої роботи заводу як на експорт, так і на
внутрішній ринок, зрив плану через відсутніс"
ть сировини та занепад скотарства.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 189
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1043
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський окружний союз ското"
молочної кооперації «Молочарсоюз», м. Ма"
ріуполь Маріупольської округи, 1927"1930 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5/2
6. Номер опису – 2

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
7. Назва справи, що анотується
Циркуляри Наркомату торгівлі, Всеукраї"
нського союзу ското"молочної кооперації про
політику заготівельних цін, призупинення кон"
трактації свиней та вовни. Доповідні записки про
діяльність союзу, про результаті обслідування
господарств та товариств огородників та інше.
Спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Лист фракції «Молочарсоюзу» до Маріу"
польського окрпарткому. Арк. 69
10. Дата документа – 22.08.1929 р.
11. Коротка анотація
Про заборону витрат м’яса та обмеження
заготовчих можливостей кооперативу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікува"
лось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 23.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 190
3. Номер фонду за реєстром архіву – Р 1043
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський окружний союз ското"мо"
лочної кооперації «Молочарсоюз», м. Маріуполь
Маріупольської округи, 1927"1930 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5/2
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Циркуляри Наркомату торгівлі, Всеукраї"
нського союзу ското"молочної кооперації про
політику заготівельних цін, призупинення кон"
трактації свиней та вовни. Доповідні записки про
діяльність союзу, про результаті обслідування
господарств та товариств огородників та інше.
Спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1930 р.
9. Назва документа
Лист голови правління Маріупольського
«Молочарсоюзу» до секретаря Маріупольсько"
говідділу постачання. Арк. 36"38
10. Дата документа – 13.02.1929 р.
11. Коротка анотація
Про постачання м’яса, нестачу скота в ок"
рузі з аналітичними висновками з цього приводу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Церковнікова Т.Г.
Дата проведення описування – 3.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 191
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1049
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька обласна контора Всесоюзного
об’єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР Нар"
комату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь
Донецької області, 1932"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 8/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Секретаріатом Валюти та
Зовнішній торгівлі, Наркоматом фінансів про
кадри, боротьбу з розкраданням та ін., спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1934 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Донецького обкому
КП(б)У про антирадянський виступ на робочому
зібранні Маріупольських судноремонтних май"
стернях в зв’язку з поганим харчуванням робіт"
ників та невиплат заробітної плати
10. Дата документа – 07.08.34 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публікувалось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 192
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1049
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька обласна контора Всесоюзного
об’єднання з торгівлі з іноземцями в СРСР Нар"
комату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Маріуполь
Донецької області, 1932"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 8/1
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Секретаріатом Валюти та
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Зовнішній торгівлі, Наркоматом фінансів про
кадри, боротьбу з розкраданням та ін. спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1934 р.
9. Назва документа
Протокол закритої наради Керуючого
Донецькою Обласною Конторою Торгсіну про
заходи по запобіганню переводів і посилок
німецьких організацій «Фаст», «Брати в не"
статку» до німецьких колоній області, арк.
177, 178
10. Дата документа – 10.08.34 р.

11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліографічні посилання – не публіку"
валось
16. Автор описової статті
нач. відділу Максимчук Т.А.
Дата проведення описування – 07.02.2007 р.

2. РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ПРО ГОЛОДОМОР 19321933 РОКІВ У ФОНДАХ
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
(ОПИС 2008 РОКУ)

1. Фонди органів влади та управління, партійних комітетів, комсомольських і
піонерських організацій, охорони здоров’я соціального забезпечення та страхування
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 1
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У,
1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 15 по № 17, спр. 278.
8. Хронологічні межі справи – 05.01."
25.01.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка сталінському міськ"
парткому, постанова секретаріату Сталінсь"
кого ГПК від 25.01.1933 року, арк. 189, 190,
272.
10. Дата документа – 25.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Скарги вчителів сільських шкіл про знят"
тя їх зі хлібопостачання, організація роботи
серед колгоспників щодо добровільної здачі
хліба до колгоспу із обов’язковим повернен"
ням після зняття врожаю.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

564

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 2
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінський міський комітет КП(б)У,
1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 22 по № 25,
спр. 95.
8. Хронологічні межі справи – 10.01."
13.02.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 22/Ш від 10.01.33 р., арк.
2,127.
10. Дата документа – 10.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання хлібозаготівлі, захо"
ди щодо повернення незаконно виданого
хліба колгоспникам, а також необхідність ви"
возу засівних фондів зі всіх колгоспів, які не
виконали плану хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр.спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 3
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 51 по № 55, спр. 102.
8. Хронологічні межі справи – 30.09"20.11.1933 р.
9. Назва документа
Довідка про стан зберігання хліба на сип"
пунктах по Сталінському району, Селідовському
району, арк. 12,13,56,57,58,151,152,153.
10. Дата документа – відсутня
11. Коротка анотація
Доповідь про стан збирання хліба, пору"
шення на сиппунктах, а також покарання керів"
ників, відповідальних за хлібоздачу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Булатнікова О.Л.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 4
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 26 по № 43, спр. 96.
8. Хронологічні межі справи – 17.02"8.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Сталінського ГПК, арк.
31, 44.
10. Дата документа – 10.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хлібопостачання вугільних під"
приємств, поліпшення якості хліба, а також про
хід весняного сівби по артілям
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієева О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 5
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Секретаріату Сталін"
ського міськкому КП(б)У з № 11 по № 14, спр. 276.
8. Хронологічні межі справи – 25.11."
25.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Секретаріату Сталінського ГПК
«Про заходів для посилення хлібозаготівлі»,
арк. 25, 33.
10. Дата документа – 25.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про забезпечення своєчасного відряджен"
ня мобілізованих комсомольців та куркульський
саботаж
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 6
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів партійного активу Ста"
лінського міськкому КП(б)У по, спр. 304.
8. Хронологічні межі справи – 24.11.1933 р.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
9. Назва документа
Протокол від 24.11.1933 р. (номер
відсутній) засідання Партактиву Сталінсько"
го району, арк. 2,3.
10. Дата документа – 24.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Резолюція, прийнята Сталінський
партактивом про різке збільшення врожай"
ності у 1933 році та виконанні плану хлібоз"
дачі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 7
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У,
1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 6 по № 10, спр. 272.
8. Хронологічні межі справи – 15.09"
25.10.1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу № 6/Ш від
15.09.1932 року «Про хлібозаготівлю у рай"
оні», арк. 10,123,125,129, 309.
10. Дата документа – 15.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Резолюція секретаріату Сталінського
міськпарткому «Про хлібозаготівлю у районі,
виявлені порушення при хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 8
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У,
1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 1 по № 14, спр. 272.
8. Хронологічні межі справи – 01.08"
25.12.1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу № 2/Ш від
15.08.1932 року та до протоколу № 11/Ш від
25.11.1932 року «Про хід виконання хлібоза"
готівлі», арк. 35, 87, 167, 209.
10. Дата документа – 15.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Інформація про хід виконання хлібоза"
готівлі, заходів для посилення хлібозаготівлі,
установка штрафів за невиконання плану
хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Булатнікова О.Л.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 9
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У,
1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 8 по № 15, спр. 269.
8. Хронологічні межі справи – 01.01"
16.05.1932 р.
9. Назва документа
Рішення секретаріату ГПХ від 01.02.1932
року, арк. 56.
10. Дата документа – 01.02.1932 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
11. Коротка анотація
Повідомлення про хід виконання хлібоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 10
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 26 по № 30, спр. 97.
8. Хронологічні межі справи – 17.02."8.04.1933 р.
9. Назва документа
Додаток № 1 до протоколу № 30/Ш від
8.04.33 р., арк. 208.
10. Дата документа – 8.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі, без"
відповідальність керівників колгоспів, а також
парткерівників.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієева О.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 11
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Секретаріату Сталі"
нського міськкому КП(б)У з № 25 по № 26, спр.
283.
8. Хронологічні межі справи – 03.09"21.09.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка президії Сталінської
міськради, постанова секретаріату Сталінсько"
го міськпарткому, арк. 46, 233.
10. Дата документа – 30.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про дописи при хлібоздачі озимих культур
у комуні «Красная Заря» Орловської сільради та
організації допомоги колгоспу по збору колосся
на полях.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 12
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінський міський комітет КП(б)У, 1921"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4880
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Сталінського
міського комітету КП(б)У з № 44 по № 62, спр. 101.
8. Хронологічні межі справи – 9.08"25.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Бюро Сталінського ГПК від
28.04.1933 р., арк. 75, 85.
10. Дата документа – 28.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про заходи щодо боротьби зі втратою вро"
жаю, організацію комісії по якості, а також
організації охорони складів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 13
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський міський комітет КПУ, м.
Маріуполь Донецької області, 1930"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК КП(б)У по мобілізаційній
роботі, спр. 202
8. Хронологічні межі справи – 25.01.1932"
20.09.1932 р.
9. Назва документа
Директива з надання продовольчої до"
помоги, арк. 26
10. Дата документа – 23.06.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 14
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський міський комітет КПУ, м.
Маріуполь Донецької області, 1930"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП (б) і ЦК (б)У. спр. № 334
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
17.12.1933 р.
9. Назва документа
Заява у НАРКОМСЗН. Арк. 11
10. Дата документа – 18.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Заява жінок та матерів на отримання
продуктів харчування.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 15
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський міський комітет КПУ,
м. Маріуполь Донецької області, 1930"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи осередкових комісій з Чис"
тки рядів партії партійних осередків: кол"
госпів, МТС Сартанського району, спр. 493
8. Хронологічні межі справи – вересень 1933"
жовтень 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісій з Чистки
рядів партії сільських осередків, арк. 61, 68,
100.
10. Дата документа – жовтень 1933
11. Коротка анотація
«Чистка» за зрив хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 16
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський міський комітет КПУ,
м. Маріуполь Донецької області, 1930"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Протоколи бюро міському КП(б)У, спр. 340
8. Хронологічні межі справи – 06.01.1933"
18.04.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань бюро Маріупольсько"
го міськпарткому, арк. 5, 9, 12, 16,42, 44
10. Дата документа – 06.01.1933"18.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання планів хлібозаготівлі та
його саботажу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 17
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський міський комітет КПУ, м.
Маріуполь Донецької області, 1930"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро міському КП(б)У, спр. 341
8. Хронологічні межі справи – 05.05.1933"
25.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання бюро
ГПК та КП(б), арк. 100
10. Дата документа – 25.08.1933 р.
11. Коротка анотація
«Чистка» за зрив плану хлібопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 18
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі

Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партколегії ЦКК
КП(б)У
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932 р.
9. Назва документа
Особові картки по зриву хлібозаготівлі
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Особові справи по зриву хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Тутова Н.О.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 19
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партколегії ЦКК
КП(б)У, спр. 75
8. Хронологічні межі справи – 21.10.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Партколегії ЦКК
КП(б)У, арк.1"56
10. Дата документа – 21.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зловживання з боку керівництва
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 20
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів засідань Партійної
трійки і Партколегії ЦКК КП (б)У, спр. 42
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1932 р.
9. Назва документа
Виписки з протоколів засідань Партійної
трійки і Партколегії ЦКК КП(б)У
10. Дата документа – 7.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії за ведення ан"
типартійної роботи
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архівіст Норська
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 21
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань президії
Артемівської міської КК й Колегії РКІ, спр. 95
8. Хронологічні межі справи – 17.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанови об’єднаних засідань президії
Міськ КК РКМ, арк. 14,15
10. Дата документа – 17.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зловживання, розкрадання товарів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 22
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з ГПУ та партійними орга"
нами про проступки комуністів, спр. 50
8. Хронологічні межі справи – 17.05.1933"
11.12.1933 р.
9. Назва документа
Лист Маріупольського міського відділу
при міськраді голові КК РСІ, арк. 34
10. Дата документа – 29.22.1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільну охорону зерна, в на"
слідок чого має місце зараженість на кліщ.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Ващенко О.О
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 23
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійної колегії КК спр. 30
8. Хронологічні межі справи – 01.08.1932"
25.12.1932 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
9. Назва документа
Протокол № 8 засідання партколегії Марі"
упольської міск КК від 11.08.32 р. по комуні «Ко"
мунар» і артілі «Калініна», Успенівської сільської
ради,арк. 33"35
10. Дата документа – 11.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про куркульську агітацію, шкідництво та
зрив виконання плану хлібопостачання і притяг"
нення повинних до судової відповідальності
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Ващенко О.О
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 24
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 04.07.1932"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії та
колегії РСІ від 17.09.32 р., «Про збої постачання
робочого населення хлібом» арк. 67
10. Дата документа – 17.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до судової відповідаль"
ності за зрив постачання робочого населення
хлібом.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Ващенко О.О
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 25
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 42
8. Хронологічні межі справи – 06.09.1933"
24.10.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії та
колегії РСІ від 06.09.33 р. «Про хід збирання та
хлібозаготівлі у Чермаликської селищної раді,
арк. 6"8
10. Дата документа – 06.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану, зриву збору вро"
жаю та осіннього засіву у артілі Леніна Черма"
ликської селищної ради. Притягнення винних до
судової відповідальності.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Шендрик Л.Б.
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 26
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 38.
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1933"
26.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії та
колегії РСІ від 17.02.33 р. «Про виконання Поста"
нови партії та уряду з питань економного витрат
продовольчих фондів» арк. 44.
10. Дата документа – 17.02.1933 р.
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11. Коротка анотація
Притягнення до судової відповідаль"
ності за нестачу продовольчих карток та та"
лонів на хліб.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Шендрик Л.Б.
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 27
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Звіт Маріупольської міськ КК КП(б), спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 01.12.1933 р.
9. Назва документа
Звіт Маріупольської міськ КК КП(б)
арк.1"81
10. Дата документа – 1932"1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання директив партії і уряду
про стан підготовки до весняної засівкомпанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Ващенко О.О
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 28
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 38.
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1933"
26.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії
та колегії РСІ від 17.02.33 р. «Про стан
кінського поголів’я по Трансбуду», арк. 38
10. Дата документа – 17.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до судової відпові"
дальності за масову загибель коней.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Шендрик Л.Б.
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 29
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 38.
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1933"
26.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії
та колегії РСІ від 17.02.33 р. «Про прихован"
ня зерно"хліба у радгоспі ім. Дзержинсько"
го», арк. 43.
10. Дата документа – 17.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про укриття показників врожаю зерна
та притягнення повинних до кримінальної
відповідальності.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Шендрик Л.Б.
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 30
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 р.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії міської контрольної
комісії, спр. 38.
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1933"
26.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії контрольної комісії та
колегії РСІ від 17.02.33 р. «Про розбазарюван"
ня зерно"хліба у радгоспі ім. Трилиского», арк.
42
10. Дата документа – 17.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про заниження показників врожаю зерна
та передачу облікових матеріалів до прокура"
тури.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат– внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Шендрик Л.Б.
Дата проведення описування – 15.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 31
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Комі"
саріату робочо"селянської інспекції УРСР, 1932"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Президії дон. Обл. КК
КП(б) У і колегії РКІ, справа № 18.
8. Хронологічні межі справи – 7.07"19.09.1933 р.

9. Назва документа
Постанова від 19.08.33 р. Протокол № 47,
арк. № 145
10. Дата документа – 09.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про саботаж своєчасного пересування
машин для збирання врожаю, запчастин в кол"
госпах, радгоспах, відділу робочого постачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В.І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 32
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Комі"
саріату робочо"селянської інспекції УРСР, 1932"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Президії дон. Обл. КК
КП(б) У і колегії РКІ, справа № 18.
8. Хронологічні межі справи – 7.07."19.09.1933 р.
9. Назва документа
Постанова від 19.08.33 р. Протокол № 40,
арк. № 77"78
10. Дата документа – 19.08.33 р.
11. Коротка анотація
Про результати перевірки фактів перекру"
чення лінії партії та зриву плану хлібозаготівлі та
весняної посівної в Біловодському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 33
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Ко"
місаріату робочо"селянської інспекції УРСР,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Президії дон. Обл.
КК КП(б) У і колегії РКІ, спр. № 18.
8. Хронологічні межі справи – 7.07.1933"
19.09.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 10 « Про підготовку з/ р рай"
онів : Лиман, Луганськ до перевозок зернових
та овочевих вантажів, арк. 14.
10. Дата документа – 19.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про недооцінку вирішального значення
залізничного транспорту у перевезенні зерно"
вих та овочевих вантажів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 34
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Ко"
місаріату робочо"селянської інспекції УРСР,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та рішення виїзного засідан"
ня Президії дон. Обл. КК КП(б) У і колегії РКІ,
справа № 25а
8. Хронологічні межі справи – 6.09.1933"
19.11.1933 р.
9. Назва документа
Постанова виїзної президії Дон. Обл. КК
РКІ в м. Слав’янську, арк. 10
10. Дата документа – 25.09.33 р.
11. Коротка анотація
Про масове знищення худоби (у окре"
мих радгоспах понад 50 відсотків)
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 35
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Ко"
місаріату робочо"селянської інспекції УРСР,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки партколегії Донецької області КК
КП(б)У, справа № 28
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки арк. 40, 51, 59, 68, 74, 84, 94, 122, 133,
144
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Апеляційні справи за фактами прихову"
вання хліба , саботажу, зіпсування посівного
матеріалу, розбазарювання зерна, невдало"
го зберігання посівного матеріалу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 36
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
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рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Комі"
саріату робочо"селянської інспекції УРСР, 1932"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки партколегії Донецької області КК КП(б)У,
справа № 27
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки арк. 8 , 17, 29, 56, 72, 73, 77, 79, 97, 101,
106, 119, 124, 128,129, 141, 142, 144
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Апеляційні справи щодо фактів прихову"
вання хліба, фактів саботажу, видачі землі кур"
кулям
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних)– загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Прихожаєва В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 37
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 30
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація станції Ясинувата
Донецької області, 1921"1937 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 190
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів осередку та
засідань бюро, спр. 81
8. Хронологічні межі справи – 13.02.1933"
03.08.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 25 загального відкритого збо"
ру станції Ясинувата, арк. 4"6
10. Дата документа – 18.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Резолюція про підсумки хлібозаготівель"
ної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Кор"
чинська
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 38
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 47
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет ЛКСМУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"1939
рр., 1944"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1305
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міському
ЛКСМУ, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 03.05.32"10.12.32 р.
9. Назва документа
Рішення бюро МК ЛКСМУ «Про хід виконан"
ня хлібозаготівлі та зяблевої пахоти», арк.156
Протокол засідання бюро МК ЛКСМУ,
арк.195
10. Дата документа – 10.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільну роботу комсомольських
організацій по виконанню плану хлібозаготівлі.
Про зняття з роботи секретаря КСМ за без"
діяльність у справі хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 39
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 47
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет ЛКСМУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"1939
рр., 1944"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1305
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міському
ЛКСМУ, спр. 6
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8. Хронологічні межі справи – 08.05.33"
31.08.33 р.
9. Назва документа
Рішення бюро Костянтинівського МК
ЛКСМУ, арк. 62
10. Дата документа – 14.08.33 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав комсомолу секре"
таря осередку ЛКСМУ за дезертирування з
колгоспу в період збору урожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 40
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ,
м.Красноармійськ Донецької області, 1919"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол наради секретарів сільських
партосередків та секретарів сільради, спр. 423
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол районної наради голів та сек"
ретарів сільрад, секретарів сільпартосе"
редків та уповноважених РПК та РВК, арк. 2
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан осінньої сівби в
Гришинському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до ката"
логу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 41
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
КПУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1919"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол наради Бюро Гришинського
Райкому КП(б)У, спр. 424
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
30.07.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 20 об’єднаного засідання
бюро Гришинського Райпарткому та президії
рай КК, арк. 6,9,10.11,100
10. Дата документа – 14.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівних працівників та ря"
дових колгоспників з лав партії за зрив планів
хлібозаготівлі та відмовлення здавати зерно
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 42
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
КПУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1919"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол наради комфракцій Гри"
шинського райвиконкому, спр. 442
8. Хронологічні межі справи – 09.02.1932"
01.12.1932 р.
9. Назва документа
Про організацію хлібозаготівлі в Гри"
шинському районні, арк.15,16

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Зобов’язання та вимоги від керівників бо"
ротьби з різними видами спекуляції
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 43
3.Номер фонду за реєстром архіву– П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ, м.
Красноармійськ Донецької області, 1919"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи УП Гришинської Районної Партійної
Конференції, спр. 420
8. Хронологічні межі справи – 30.06.1932"
03.07.1932 р.
9. Назва документа
Обговорення доповіді тов. Гінзбурга, арк. 108
10. Дата документа – 30.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Складності при проведенні хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 44
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ, м.
Красноармійськ Донецької області, 1919"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Протоколи
1. Наради комісії сприяння заготівлі
2.Технічної наради Гришинського «Водока"
налбуд», спр. 429
8. Хронологічні межі справи – 25.02.1932"
04.08.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання Райкомісії сприяння
хлібозаготівлі разом головами сільрад, кол"
госпів та секретарями партосередків сіл, що не
обслуговуються машино"тракторними станція"
ми, арк.15,16
10. Дата документа – 03.08.1932 р.
11. Коротка анотація
План хлібозаготівлі на 1932 рік та його ви"
конання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 45
3.Номер фонду за реєстром архіву –П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ, м.
Красноармійськ Донецької області, 1919"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад Бюро Гришинського Рай"
кому КП(б)У, спр. 465
8. Хронологічні межі справи – 03.05.1933"
26.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Гришинського Райпартко"
му разом з начальниками політвідділів МТС «Про
перебіг збирання врожаю та хлібоздачі в Гри"
шинському районі», арк.194"197
10. Дата документа – 31.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Критерії та методи організації роботи з
хлібозаготівлі та надання суворої догани керів"
никам колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

577

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 46
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ,
м. Красноармійськ Донецької області, 1919"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Бюро Гришинсько"
го Райкому КП(б)У, спр. 466
8. Хронологічні межі справи – 20.08.1933"
27.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол наради Гришинського Райпар"
ткому КП(б)У, арк. 122"125
10. Дата документа – 29.101933 р.
11. Коротка анотація
Виконання рішення Бюро по плану
хлібозаготівлі в Гришинському районні та за"
охочення додаткових сил
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 47
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 68
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет КПУ,
м. Красноармійськ Донецької області, 1919"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5816
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Рішення Бюро Гришинського Райкому
КП(б)У, проведених опитуванням, спр. 468
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8. Хронологічні межі справи – 02.08.1933"
28.12.1933 р.
9. Назва документа
Про положення в Андріївській сільраді,
арк. 82,83
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про результати не виконання плану з
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Березовська Г.С.
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 48
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 76
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація Велико"
анодольського вогнетривкого комбінату,
Волноваський район Донецької області,
1925"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 93
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро осередку
КП(б)У заводу ім.Ворошилова, спр. 19
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
08.08.1933 р.
9. Назва документа
Список вибулих членів партії, яких вик"
лючили за чисткою, арк. 34
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення комуністів з лав партії за
продаж хлібу замість його здачі державі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв.Г"
рабовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 49
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії і партійної
трійки Старобешівського райКК РКІ, спр.103
8. Хронологічні межі справи – 25.03.1933"
23.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання партколегії Ста"
робешівського райКК РКІ, арк. 2"5.
10. Дата документа – 25.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії керівника артілі за
показники норм хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом. Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 50
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання районної апеляційної
трійки по чистці партії, спр.133
8. Хронологічні межі справи – 30.11.1933"
17.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 10, 26 засідання районної апе"
ляційної трійки по чистці партії по Старобешівсь"
кому району от 1.12.1933 р. Арк. 30"32,83"85.
10. Дата документа – 1.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівників колгоспу з лав
партії за розвалювання роботи колгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 51
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання бюро Старобешівсь"
кого райкому КП(б)У, спр. 85
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
16.02.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання бюро Старобешівсь"
кого райкому КП(б)У, арк. 1"38
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Доклади секретаря бюро Старобешівсько"
го райкому КП(б)У про виконанні плану хлібоза"
готівлі, підготування до весняного сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 52
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці партії
партоседка, спр. 126
8. Хронологічні межі справи – 05.08.1933"
14.10.1933 р.
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9. Назва документа
Протокол № 13/б засідання комісії по
чистці партії партійного осередку П. Кірєєвської
М.Т.С. арк.135
10. Дата документа – 30.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Інформація про проведення весняної
посівної компанії, падіж коней за відсутності
кормів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 53
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці
партії партійного осередку, спр. 126
8. Хронологічні межі справи – 05.08.1933"
14.10.1933 р.
9. Назва документа
Виводи та пропозиції комісії по чистці
партії колгоспу ім. Перемоги Старобешівської
сільради, арк. 12
10. Дата документа – 22.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Виводи комісії о порушеннях директив
партії при виконанні збиральної компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 54
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці
партії партоседка, спр. 127
8. Хронологічні межі справи – 13.08.1933"
16.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 24, засідання райкомісії по
чистці партії партоседка колгоспу «Донбас» ,
арк. 76
10. Дата документа – 10.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Доклад секретаря партійного осередку
о хлібозаготівлі та урожай 1933 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 55
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б) Донецького обко"
му КП(б)У і Старобешівського райкому, спр. 95
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Телеграма секретаря обкому КП(б)У
всім секретарям міськрайпарткомів, арк. 2
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Попередження про загрозу загибелі
врожаю та хліба в Сталінській області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 56
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісії по чистці
партії партоседка, спр. 130
8. Хронологічні межі справи – 25.10.1933"
17.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 36 засідання комісії по чистці
партії партоседка рудгоспу № 2 Старобешівсь"
кого району, арк. 56, п. 5
10. Дата документа – 17.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Скрутне становище в колгоспах з хлібом.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 57
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування райпарткому з партійною ко"
легією, спр. 87
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Повідомлення начальника Старобешівсь"
кого відділу міліції в Сталінський арк. 11"12
10. Дата документа – 06.08.1932 р.

11. Коротка анотація
Повідомлення про незаконне вилучення
зерна та продуктів, розбазарювання зерна та
хліба із фонду Старобешівської КВП кандидатом
у лави партії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 58
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання райкомісії по чистці
партії повідомлення о розгляді апеляцій, спр. 122
8. Хронологічні межі справи – 05.08.1933"
18.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання райкомісії по чистці
партії, арк. 14
10. Дата документа – 13.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення директора МТС з лав партії за
невиконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 59
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680

581

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці
партії партоседка, спр. 127
8. Хронологічні межі справи – 13.08.1933"
16.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 17, засідання комісії по чистці
партії партоседка колгоспу «Красний Аргін»
В. Каракубського сільради, арк. 91
10. Дата документа – 14.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Доклад секретаря партійного осередку
о хлібозаготівлі та урожаю 1933 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 60
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання районної апеляц"
ійної трійки по чистці партії, спр. 133
8. Хронологічні межі справи – 30.11.1933"
17.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 5 засідання районної апеля"
ційної трійки по чистці партії по Старобешівсь"
кому району от 1.12.1933 р. Арк.14"16
10. Дата документа – 1.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Невірний облік хлібозаготівлі, виявлен"
ня лишків при перевірці роботи колгоспу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 61
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання комісії по чистці
партії партійного осередку спр. 128
8. Хронологічні межі справи – 16.10.1933"
12.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 15 засідання комісії по
чистці партії партійного осередку мясорад"
госпу ім. ФРУНЗЕ, арк. 25"27
10. Дата документа – 12.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівника з лав партії за
розвал роботи радгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 62
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці
партії партоседка, спр. 127
8. Хронологічні межі справи – 13.08.1933"
16.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 16, засідання комісії по
чистці партії партоседка колгоспу ім. Сталі"
на Васильовської сільради, арк. 111
10. Дата документа – 13.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Доклад секретаря партійного осередку
о хлібозаготівлі та урожаю 1933 р.
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 63
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи допитів свідків, характеристи"
ки експертів, ухвали суду, спр. 115
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол допита свідка, арк. 5
10. Дата документа – 11.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Допит хлібороба о порушеннях завгоспом
артілі «Новий шлях» показників виконання плану
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 64
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання комісії по чистці
партії партійного осередку, спр. 124
8. Хронологічні межі справи – 08.07.1933"
30.11.1933 р.

9. Назва документа
Протокол засідання комісії по чистці
партії партійного осередку, арк. 31"33; 49, 58,
84, 108, 153, 158"159, 175, 181"192
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії за невиконання
плану по хлібозаготівлі керівників радгоспів та
колгоспів Старобешівського району, халатне
відношення до обліку зібраного врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 65
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка районної комісії по
чистці партії в обласну комісію, спр. 135
8. Хронологічні межі справи – 1933"1933 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка районної комісії по
чистці партії в обласну комісію, арк. 1"9
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі, ук"
риття не облікованого хліба.
Про невиконання плану весняної сівби,
злочинну недбалість окремих керівників кол"
госпів, зрив виконання плану хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 66
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки в обласну та районну
комісії по чистці партії партоседка спр. 136
8. Хронологічні межі справи – 1933"1933 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка по підсумкам чист"
ки партійного осередку арк. 11,12,56
10. Дата документа – 27.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі,
укриття не облікованого хліба.
Про невиконання плану весняної сівби,
злочина недбалість окремих керівників кол"
госпів, куркульський саботаж, зрив виконан"
ня плану хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 67
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання райкомісії та пар"
тійного осередку по чистці партії, спр. 123
8. Хронологічні межі справи – 03.10.1933"
27.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання райкомісії по чистці
партії партійного осередку ім. Сталіна Васи"
льовської сільради, арк. 73,77
10. Дата документа – 17.12.1933 р.
11. Коротка анотація
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Інформація про неможливість виконання
показників плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 68
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки в обласну та район"
ну комісії по чистці партії партоседка, спр. 136
8. Хронологічні межі справи – 1933"1933 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка по підсумкам чист"
ки партійного осередку «Червоний рільник»,
«Український трудовик», арк. 102
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Підрив і розвал роботи колгоспів керів"
никами цих колгоспів (виключення з лав партії)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 69
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Звіт оргбюро Старобешівського райкому
КП(б)У, спр. 97
8. Хронологічні межі справи – 01.03.1933"
01.01.1934 рр.
9. Назва документа
Звіт оргбюро Старобешівського райкому
КП(б)У, арк. 2"7; 22"25
10. Дата документа – 1933"1934 рр.
11. Коротка анотація
План виконання хлібозаготівлі на рік, що"
місячний та по колгоспам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 70
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання комісії по чистці
партії партійного осередку спр. 128
8. Хронологічні межі справи – 16.10.1933"
12.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 21 засідання комісії по чистці
партії партійного осередку колгоспу «Новий
путь» Стильскої сільради, арк. 67, 71
10. Дата документа – 30.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Невірний облік хлібозаготівлі (вилучення з
лав партії керівників).
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 71
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання комісії по чистці
партії партійного осередку спр. 128
8. Хронологічні межі справи – 16.10.1933"
12.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 34 засідання комісії по чистці
партії партійного осередку с. Старобешеве,
арк.170,
10. Дата документа – 12.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівників з лав партії за при"
ховування хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції– 72
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання комісії по чистці
партії партійного осередку спр. 132
8. Хронологічні межі справи – 8.11.1933"
14.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 16, 41/б, 39 засідання комісії
по чистці партії партійного осередку Василівсь"
кої сільради колгоспу ім. Сталіна, арк. 81, 121"
122; 135"135.
10. Дата документа – 4.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про результати не виконання плану з
хлібозаготівлі; про вилучення останнього хліба
у бідняків колгоспу (виключення з партії)
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 73
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання районної апеля"
ційної трійки по чистці партії, спр.133
8. Хронологічні межі справи – 30.11.1933"
17.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 34 засідання районної апеля"
ційної трійки по чистці партії по Старобешівсь"
кому району от 16.12.1933 р. Арк. 111"115
10. Дата документа – 16.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії за приховуван"
ня хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 74
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Ста"
робешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Протоколи засідання комісії по чистці
партії партоседка, спр. 127
8. Хронологічні межі справи – 13.08.1933"
16.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 37 засідання комісії по
чистці партії партоседка колгоспу «Незамож"
ник», арк. 57
10. Дата документа – 10.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з кандидатів у лави партії
колгоспників, які приховували хліб
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 75
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Старобешівський райком КПУ, смт.
Старобешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання комісії по чистці
партії партоседка, спр. 128
8. Хронологічні межі справи – 16.10.1933"
12.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи 16 засідання комісії по
чистці партії партоседка колгоспу ім. Сталі"
на, Василівської сільради, арк. 203"205
10. Дата документа – 13.11.1933
11. Коротка анотація
Виключення керівників з лав партії за
приховування хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 76
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 85
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком КПУ, смт. Старо"
бешеве Донецької області, 1921"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2680
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання районної апеляційної
трійки по чистці партії, спр. 133
8. Хронологічні межі справи – 30.11.1933"
17.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання районної апеляційної
трійки по чистці партії по Старобешівському рай"
ону от 30.11.1933 р. Арк. 3"5
10. Дата документа – 30.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про різні норми видачі продуктів керівни"
кам та колгоспникам.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 77
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 87
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У кар’єру ім. Леніна, Ста"
робешівського району, смт. Старобешеве До"
нецької області, 1925"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів і засідань
бюро осередку КП(б)У, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1932"
02.08.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 5 позачергового засідання
бюро партійного осередку, арк. 8 звор., 12
10. Дата документа – 29.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Доклад голови сільради о ходе підготов"
ки до весняної посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 78
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів по апеляційним
справам на букви С, Т, спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання партколегії Костянти"
нівської міськ. КК, арк. 30
10. Дата документа – 19.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про розгляд апеляційної справи громадя"
нина, який був притягнутий до відповідальності
за агітацію членів комуни засипати зерном спо"
чатку свої крім, а якщо будуть залишки – тоді
здати державі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 79
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки у міську КК, спр. 88
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8. Хронологічні межі справи – 17.01.1933"
02.11.1933 р.
9. Назва документа
Доповідні записки, арк. 1"185
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід весняно"посівних кампаній, хід
збиральної кампанії та хлібоздачі по колгос"
пам та артілям
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 80
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з КК КП(б)У про виконання
плану хлібозаготівлі по Сватовському району,
судово"слідчі справи членів партії та ін., спр. 44
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Телеграма, листи до райКК, арк. 49, 54, 55
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Телеграма дружини Гавронова про голо"
дування сім ї (арк. 49); про покарання голови
артілі за заяву про відмову вивозити хліб
«пусть это будет преступление, но хлеб мы
вывозить не будем… голодать мы больше не
согласны»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 81
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з КК КП(б)У про виконання
плану хлібозаготівлі по Сватівському району,
судово"слідчі справи членів партії та ін., спр. 44
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Інформаційні листи, арк. 82"83, 91"92
10. Дата документа – 12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану хлібозаготівлі
у Сватівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 82
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької
області, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів КК з апеляційних
справ на літери від К до Р, спр. 78
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова № 447 засідання партколегії
Костянтинівської міської КК, арк. 3
10. Дата документа – 19.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Звинувачення робочого Кравченко А.Р.
в розповсюдженні чуток про голод на селі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 83
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів КК з апеляційних
справ на літери А, Б, В, спр. 50
8. Хронологічні межі справи – 1.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова засідання партійної трійки Ко"
стянтинівської міської КК, арк. 44, 91
10. Дата документа – 15.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про звинувачення робочого Бабича А.П.
В розповсюдженні чуток про голод у колгоспі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 84
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійної колегії ЦКК КП(б)У,
спр. 42
8. Хронологічні межі справи – 01.07.1932"
27.12.1932 р.

9. Назва документа
Постанова партколегії ЦКК КП(б)У у справі
тов. Добржинського, кол. уповноваженого Тет"
нівського РСС по хлібозаготівлі у селі Будьонів"
ка, арк. 31
10. Дата документа – 26.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про методи голого адміністрування, зас"
тосування знущань над селянами під час прове"
дення хлібозаготівельної кампанії (незаконні
арешти, масові обшуки, побиття, зруйнування
будинків тощо)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 85
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії ЦКК КП (б)У
та Колегії НК РСІ УРСР, спр. 73
8. Хронологічні межі справи – 08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
ЦКК та Колегії НКРСІ, арк. 18"19, 63"64
10. Дата документа – 03.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід збиральної кампанії та хлібоздачі у
зернорадгоспах ім. Петровського та «Азов»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

589

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 86
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доклад міської КК на 2 міській парткон"
ференції, спр. 91
8. Хронологічні межі справи – 08.01.1934 р.
9. Назва документа
Звіт про роботу Костянтинівської міської
КК РСІ, арк.31. 32
10. Дата документа – 08.01.1934 р.
11. Коротка анотація
Звинувачення робочих в розповсюд"
женні чуток про те що в колгоспі люди мрут ,
відмови працювати в колгоспному осередку
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 87
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань президії
ЦКК та колегії НК РКІ УРСР, спр. 47
8. Хронологічні межі справи – 03.07.1932"
31.08.1932 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Пре"
зидії ЦКК КП(б)У і Колегії НК РКІ з питання вик"
ривлення класової лінії і порушення револю"
ційної законності в Із яславському районі
Вінницької області, арк. 38
10. Дата документа – 23.07.1932 р.
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11. Коротка анотація
Про методи голого адміністрування, за"
стосування знущань над селянами під час
проведення хлібозаготівельної кампанії (не"
законні арешти, масові обшуки, побиття, рек"
візиція худоби будинків тощо)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 88
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із рішень КК з апеляційних
справ на літери від А до І, спр. 77
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова № 460 засідання партколегії
Костянтинівської міськ КК, арк. 88
10. Дата документа – 19.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про звинувачення за антирадянську агі"
тацію та висловлювання, що хліба немає, ро"
бочим нема чого їсти
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 89
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із рішень з апеляційних справ на
літери З, І, К, спр. 52
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанови №№ 143, 141, 168 засідань
партколегій Костянтинівської райКК. Арк. 80, 85,
91, 98, 110
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про звинувачення громадян, які вислов"
лювались про неможливість виконання плану
хлібозаготівлі; про вимоги видачі хліба колгосп"
никам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 90
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із протоколів з апеляційних справ
на літери Г, Д, Є, спр. 51
8. Хронологічні межі справи – 1.1932"12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 185 засідання партколегії
Костянтинівської рай КК, арк. 23, 34, 41
10. Дата документа – 21.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про звинувачення в виступах про немож"
ливість виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 91
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи №№ 94"124 засідань Президії
ЦКК КП(б)У та Колегії НК РСІ УРСР, спр. 72
8. Хронологічні межі справи – 23.06.1933"
23.07.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
ЦКК КП(б)У та Колегії НК РСІ УРСР, арк. 27"37,
158"159
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід інкубаційної кампанії системи
НКЗС, про участь Ново"Української і Лубенської
КК"РСІ в готуванні та проведенні весняної сівби;
про задачі КК"РСІ в зв’язку зі збором врожаю та
зернопостачанням державі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Шморгун Н.В.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 92
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КП(б)У,
м. Костянтинівка Донецька область, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міської партії,
спр. 5
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8. Хронологічні межі справи – 09.07.32"
29.08.32 рр.
9. Назва документа
Протоколи, витяги з протоколів, арк. 3,
66, 123, 130, 141, 166
10. Дата документа – 07.08.32 р.
11. Коротка анотація
Про погрозу зриву поставок хліба , про
хід збиральної Кампанії, про крадіжку хліба з
полів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 93
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецька область,
1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міської партії,
спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 25.06.32"
29.12.32 р.
9. Назва документа
Протокол № 17 закритої частині засі"
дання бюро Костянтинівського МПК, арк.100
10. Дата документа – 19.10.32 р.
11. Коротка анотація
Про боротьбу за економію хліба і вияв"
лення « мертвих душ». Про погрозу зриву по"
ставок хліба та повернення хліба в сиппункти
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 94
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецька область,
1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міської партії,
спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 25.06.32"
29.12.32 р.
9. Назва документа
1. Протокол № 6 засідання бюро Кос"
тянтинівськой міської партії, арк. 21
2. Резолюція «Про хід хлібозаготівлі»,
арк. 79
10. Дата документа – 07."10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про крадіжку хліба з полів, слабкий кон"
троль та незадовільну роботу по охороні хліба
від крадіжок, «Про погрозу зриву поставок
хліба»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 95
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет
КП(б)У, м. Костянтинівка Донецька область,
1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міської партії,
спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 07.04.32"
29.06.32 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 40 засідання бюро
Костянтинівського МПК, арк. 52

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 09.04.1932 р
11. Коротка анотація
Про несвоєчасну доставку хліба в ларьки
ЗРК Хімік
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 96
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КП(б)У,
м. Костянтинівка Донецька область, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міськпарткому,
спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 07.04.32"
29.06.32 р.
9. Назва документа
1. Постанова бюро РПК про економію вит"
рачання хліба, арк. 43
2. Витяг з протоколу № 41 засідання Кос"
тянтинівського міськпарткому арк. 51
10. Дата документа – 29.04.1932 р.
11. Коротка анотація
1. Про роботу по виявленню «мертвих душ»
2. Про відповідальність за видачу зайвих
хлібних карток
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 97
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КП(б)У,

м. Костянтинівка Донецька область, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів комісії по чистці
партії, спр. 130
8. Хронологічні межі справи – 27.08.33"07.12.33 р.
9. Назва документа
Виписка з протоколу № 81, 103, 71 засі"
дання Костянтинівської міської комісії по чистці
партії, арк. 136, 231
10. Дата документа – 10"11.33 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за зрив зби"
ральної кампанії за розкрадання зерна та про"
даж продуктів робочих.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 98
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 143
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У міської електростанції,
м. Сталіно Донецької області, 1924"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали про прийом у члени КП(б)У, спр. 8
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Постанова Ради Народних Комісарів Со"
юзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б) «Про
обов’язкове постачання зерна державі від кол"
госпів і одноосібних господарств», арк. 81.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про обов’язкове постачання зерна державі
від колгоспів і одноосібних господарств
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 99
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 185
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівський райком ЛКСМУ, смт.
Старобешеве Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 940
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому ЛКСМУ, спр. 26
8. Хронологічні межі справи – 17.04.1933"
27.11.1933 р.
9. Назва документа
Виписка із протоколу засідання оргбю"
ро Старобешівського РК ЛКСМУ, арк. 11
10. Дата документа – 26.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Виконання рішення ЦК по плану хлібо"
заготівлі в Старобешівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 100
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 196
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Слов’янськ Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 252
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісій з чистки керуючого
складу колгоспів, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
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9. Назва документа
Протокол № 7 засідання комісій з чист"
ки керуючого складу колгоспів «Іскра», При"
вольської сільради від 08.07.1933 р., арк. 2
10. Дата документа – 08.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про звільнення з роботи та виключення
з колгоспу куркулів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 101
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 196
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Слов’янська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Слов’янськ Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 252
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісій з чистки керуючого
складу колгоспів, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 7 засідання комісій з чист"
ки керуючого складу колгоспів «Іскра», При"
вольської сільради від 08.07.1933 р., арк. 23
10. Дата документа – 08.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про укриття кукурудзи робітниками
колгоспу «Боротьба»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 102
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 196
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Слов’янськ Донецької області, 1930"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 252
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії з чистки керуючого
складу колгоспів, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання комісії з чистки
керуючого складу колгоспів «Іскра», Привольс"
кої сільради від 08.07.1933 року, арк. 2
10. Дата документа – 08.07.1933
11. Коротка анотація
Про звільнення з роботи та виключення з
колгоспу куркулів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 103
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлів"
ка Донецької області, 1921"1940 рр., 1940"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивний лист Донецької обласної
комісії з чистки та інформації про хід чистки в
Горлівськії парторганізації, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.09.1933"
23.11.1933 р.
9. Назва документа
Заяви комісії з чистки, арк. 5
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про безчинства керівника господарства з
невидачі робітникам хліба

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 104
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії МіськКК, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань президії Горлівської
МіськКК РСІ, арк. 6, 46"51, 145, 151, 156
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне забезпечення посівним
матеріалом, зрив сівби, про невиконання плану
хлібозаготівлі, про укриття хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 105
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки Міськ КК, спр. 14
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8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання виїзної Тройки
Горлівської міської контрольної комісії КП(б)У
у сел. Щербинівка, арк. 1"2,
Протокол № 4 засідання виїзної Партійної
трійки Горлівської міської контрольної комісії
КП(б)У, арк. 10
10. Дата документа – 15.11."24.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про забезпечення робітників продо"
вольством, про виключення з кандидатів у
партію за укриття хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 106
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Звіт Горлівської Контрольної Комісії за
1931"1932 рр., спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Робота Партколегії Міськ КК, арк. 72"96
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання хлібозаготівлі, осін"
ньої сівби та силосної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 107
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії РайКК,
спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідань Президії Горлівської
РайКК про хід весняної сівби, арк. 9, 14. 113"
116, 163"169
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання хлібозаготівлі, вес"
няної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 4.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 108
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії РайКК,
спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання партколегії
Горл. райКК , арк. 2
Протокол № 13 засідання партколегії
Горл. райКК, арк. 51, 54"59

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 03.01." 25.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення з партії за зрив плану заготі"
вель та посівної компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 109
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії МіськКК,
спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка до Президії МіськКК"
РСІ від зам. бюро скарг РСІ Пєтухова, арк. 58
10. Дата документа – 16.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про нестачу хліба жінкам червоно"
армійців, що мали грудних дітей
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 110
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії МіськКК,
спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи , засідання Президії Горлівської
контрольної комісії КП(б)У " Робітничо"Селянсь"
кої Інспекції, підсумки, пропозиції про хід сівби,
сінокосу, арк. 4"12, 52
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану сівби, сінокосу, про
повернення селянам раніш усуспільненої худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 111
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Вироки з обвинувачення комуністів, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Кримінальні справи комуністів № 512, 103,
2734/86, 452, 933, арк. 1,5, 12, 16, 21"22, 26"28,
32"33
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Засудження селян за невиконання плану
хлібозаготівлі, загибель коней, погане харчуван"
ня робітників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 112
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії МіськКК,
спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи, засідання Президії Горлівсь"
кої контрольної комісії КП(б)У – Робітничо"
Селянської Інспекції, підсумки, пропозиції про
хід хлібозаготівлі, арк. 55"58, 65"71, 82"85,
158, 162"173
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі,
овочезаготівлі, раннього силосування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 113
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленумів МіськКК,
спр. 8
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8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Рекомендована для розгляду вся спра"
ва, арк.1"21
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 114
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівська районно"міська контрольна
комісія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії МіськКК,
спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партколегії Горлі"
вської контрольної комісії КП(б)У, арк.10, 14,
17, 24, 49, 55"56, 116, 123
10. Дата документа – 10.01., 20.01, 05.02.,
09.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з членів партії за зрив
хлібозаготівлі, овочезаготівлі, про погане за"
безпечення робітників продовольством.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 115
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії МіськКК,
спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партколегії МіськКК,
арк. 16, 28"29, 44, 48, 55"56, 69,75, 123, 129. 136
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі, про
повернення колгоспникам раніш усуспільненої
худоби, постанова на облік кулаків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 116
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 233
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівська районно"міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Горлівка Донецької області,
1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 177
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки у МіськКК інспекторів
КК по обстеженню роботи радянських та госпо"
дарських організацій, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідні записки інспекторів КК до Пре"
зидії КК"РСІ, арк. 1"24. 34"38
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід сівби, наявність посівного матері"
алу

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 117
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 235
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Макіївська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Макіївка Донецької області, 1930"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) –13
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії контрольної
комісії РКІ, справа № 8
8. Хронологічні межі справи – 03.01."24.07.1932
9. Назва документа
Протоколи № 25, 32 об’єднаного засідан"
ня Президії Макіївської міської КК РСІ, арк. 5"6,
30, 89"92.
10. Дата документа – 07.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про результати обстеження райзаготко"
нотри, не виконання плану з хлібозаготівлі; про
хід перевірки витрат хліба, його розбазарюван"
ня; про наслідки виконання постанов колегії по
чистці апарату голови контори заводу ім. Томсь"
кого (виключення з партії)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Яковлева В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 118
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 235
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Макіївська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Макіївка Донецької області, 1930"
1934 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 13
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парткомітету Макії"
вської міської КК, справа № 6
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1931 р.
9. Назва документа
Протоколи № 15, 17, 18, 20 засідань
партколегії Макіївської міської КК, арк. № 16,
17, 27, 262, 267
10. Дата документа – 07.01.1931 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії, щодо фактів не
виконання плану хлібозаготівлі; співробітниц"
тво з куркулями.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Яковлева В. І.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 119
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 235
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Макіївська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Макіївка Донецької області, 1930"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 13
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Орг. бюро Макіївсь"
кої міської КК КП(б)У, справа № 12
8. Хронологічні межі справи – 4.08."
25.15.1933 р.
9. Назва документа
Постанова ОРГ Бюро Макіївської міської
КК КП(б)У, арк. №8
10. Дата документа – 07.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про звільнення з роботи, виключення з
партії та передача справи до суду на колиш"
нього директора.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
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16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борець О.Ю.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 120
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 235
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Макіївська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Макіївка Донецької області, 1930"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 13
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Макіївської міської
КК КП(б)У, справа № 7
8. Хронологічні межі справи – 31.12.1933"
17.02.1934 рр.
9. Назва документа
Протокол № 22 засідання партколегії
Макіївської міської КК КП(б)У, арк. 56,59
10. Дата документа – 17.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про розбазарювання продуктів харчу"
вання, виключення з лав партії та опортуні"
стичне ставлення до виконання плану хлібо"
заготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борець О.Ю.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 121
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Витяги з протоколів засідань комісії з
чистки сільських партосередків «Б» – «Т»,
спр. 31

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи – 17.12.1932"
21.12.1932 р.
9. Назва документа
Витяги з протоколів засідань комісії з чис"
тки сільських партосередків, арк. 1"4
10. Дата документа – 17.12.1932"21.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про відсутність мобілізації колгоспників на
обмолот хлібу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 122
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзного бюро скарг
РайКК РКІ, спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 17.09.1933"
10.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань виїзного бюро скарг
РайКК РКІ, арк. 1"16
10. Дата документа – 17.09.1933"10.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про випадки забою тварин, залякування
селян, незаконне вилучення тварин, незаконне
примушування до праці після відпрацьованого
часу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дирек. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вив. Зна"
менська О.В
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 123
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії РайКК
КП(б)У, спр. 30
8. Хронологічні межі справи – 23.02.1932"
25.10.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи № 1, 2, 6, 7 засідань Президії
Старо"Микольського РКК, арк. 4"8, 13"15, 19,
21"22.
10. Дата документа – 23.02.1932"25.10.1932 р.
11. Коротка анотація
«Чистка» за невиконання Постанови бюро
П/О
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. Арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менская Е.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 124
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки РайКК
КП(б)У. спр. 29
8. Хронологічні межі справи – 03.03.1932"
08.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 від 03.03.1932 р. засідання
партійної трійки Старомикольської РКК в м. Яні"
сольському партосередкові, арк. 1"2
10. Дата документа – 03.03.1932 р.
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11. Коротка анотація
Про розбазарювання хліба та покаран"
ня за це
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовская А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 125
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви Центральної Контрольної
Комісії ВКП(б), Центральної КК КП(б)У, До"
нецької обласної КК РКІ, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – січень 1933"
грудень 1933 р.
9. Назва документа
Директива Контрольної Комісії КП(б)У,
арк. 9"10, Директива Донецької обласної КК
РКІ, арк. 14
10. Дата документа – 02.07.1933"
31.08.1933
11. Коротка анотація
Про забезпечення якості сільгоспробіт,
боротьби з втратами врожаю, забезпечення
охорони врожаю, підбір кадрів, забезпечен"
ня виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовская А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 126
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви Центральної районної
комісії ВКП(б), Центральної КК КП(б)У, Народ"
ного комісаріату робітничо"селянської
інспекції УРСР, Комітету товарних фондів і ре"
гулювання торгівлі при СТО, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Лист ЦК НК РСІ УРСР «Про стан коняр"
ства у господарстві», арк. 4, Додаток до про"
токолу № 82/101 об’єднаного засідання Пре"
зидії ЦКК та колегії КК РСІ УРСР, арк. 15
10. Дата документа – 19.01.1932"
23.12.1932
11. Коротка анотація
Про стан кінського складу по радгос"
пах, про завдання органів у справі підготовки
до весняної сільгосп компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 127
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії РайКК РКІ,

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
спр. 37 (до перегляду рекомендована
вся
справа)
8. Хронологічні межі справи – 08.05.1933"
26.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Президії РайКК РКІ,
арк. 1"69
10. Дата документа – 08.05.1933"26.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання планів хлібозаготівлі та
сільгоспробіт, відсутність посівматеріалу, міри
покарання за зрив плану, факти загибелі невбра"
ного хлібу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 128
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленумів Рай КК РКІ,
спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 08.05.1933"
08.11.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Пленумів Рай КК РКІ,
арк. 1"8
10. Дата документа – 08.05.1933"08.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про факти саботажу з посіву та з збору по"
датків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Директ. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 129
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів РайКК
КП(б)У, спр. 28
8. Хронологічні межі справи – 01.07.1932"
08.10.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Пленумів Старо"Ми"
кольського РКК, арк. 2"3, 28
10. Дата документа – 01.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про покарання за невиконання плану
хлібозаготівлі, розбазарювання борошна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Директор трудового архіву Калягіна Е.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 130
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Володарське Донецької області,
1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісій з Чистки робі"
тників та службовців рад апарату, спр. 39
8. Хронологічні межі справи – 30.01.1933"
11.02.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісій з Чистки робі"
тників та службовців від 30.01."11.11.1933 р.,
23.02."16.03.1933 р., акт про роботу і стан в рад"
госпі «Диктатура», арк. 32, 36, 93"102
10. Дата документа – 30.01.1933"11.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про випадки падежу тварин, рішення про
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«чистку» за крадіжку, приховування м’яса,
молока, зерна, не виконання плану хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 131
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки
РайКК РКІ, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
14.01.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання партійної трійки Во"
лодарського РКК РКІ, арк. 1"2
10. Дата документа – 14.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з рядів партії за зрив хлібо"
заготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 132
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 249
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарська районна контрольна комі"
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сія КП(б)У, село Володарське Донецької об"
ласті, 1929"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 135
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії РайКК РКІ,
спр. 36 (до розгляду рекомендовано всю
справу)
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
03.03.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Президії РайКК РКІ,
арк. 1"18
10. Дата документа – 02.01.1933"
03.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Саботаж заготівель посівматеріалів,
викриття злочинних дій сільських керівників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 133
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Чистякове Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки
міської контрольної комісії КП(б)У, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання виїзної партійної
трійки Чистяковської міськ. КК"РСІ від
08.04.1933 р., арк.1"3
10. Дата документа – 08.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану посівної кам"
панії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 134
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Чистякове Донецької області, 1927"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії міської конт"
рольної комісії КП(б) У, спр. 19
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова Виїзного засідання Президії
Чистяківської Районної Контрольної Комісії
КП(б)У та Колегії Робітничо"Селянської Інспекції
від 13.01.1933 року, арк.16"17
Постанова Президії Чистяківської Міської
КК КП(б)У від 29.06.1933 року, арк.116. зв.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібозаготівлі, ук"
риття не облікованого хліба.
Про невиконання плану весняної сівби.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 13.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 135
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Чистякове Донецької області, 1927"
1934 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії районної кон"
трольної комісії КП(б)У, спр.17
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова Президії Чистяківської КК
КП(б)У і РСІ від 25.07.1932 р. по доповіді про
хід виконання плану заготівель 1932 року по рай"
ону, арк. 67
Протокол № 7 позачергового. засідання
Президії Чистяківської РКК КП(б)У та РСІ від
09.09.1932 р., арк. 93
10. Дата документа – 09.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 136
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 330
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(Б)У Будьоннівської МТС Бу"
дьоннівського (сільського) району, 1932"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 79
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів і бюро, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 20 загальних закритих зборів
осередку МТС від 29.11.1932 р., арк. 2
Протокол № 25 від 24.11.1932 р., арк. 9"11
Протокол № 4 від 21.11.1932 р., арк. 20
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Вилучення партійними осередками хліба у
колгоспників для здачі державі; зрив планів
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Дмитриченкова В.І.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 137
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 351
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Олександрівський районний комітет
КПУ, смт. Олександрівка Донецької області,
1923"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1636
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Олександрі"
вського організаційного партійного комітету,
спр. 76
8. Хронологічні межі справи – 28.02.33."
24.12.33 р.
9. Назва документа
Протокол № 7 засідання орг. парт. коміте"
ту Олександрівського району від 20.03.1933 р.,
арк. 9
10. Дата документа – 20.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про повний провал збору посівного ма"
теріалу в районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Поставнича Н.П.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 138
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 354
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Маріупольської
міської Ради, м. Маріуполь Донецька область,
1930"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 91
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів і засідань бюро
партійного осередку та засідань фракції
міськради, спр. 18
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8. Хронологічні межі справи – 17.01.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 12 засідань фракції Маріу"
польської міськради, арк. 12"14
10. Дата документа – 18.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про припинення товаропостачання
районів та сел, які не виконують хлібоза"
готівлі; заборону всім головам сільрад і голо"
вам колгоспів виїздити за межі сільрад до
повного виконання плану хлібозаготівлі, за"
борону колгоспам всякої видачі хліба устано"
вам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 139
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 381
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Петрово"Мар’їнська районна конт"
рольна комісія КП(б)У сел. Петрово"Мар’їн"
ка Донецької області, 1927"1933 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 51
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань організаційної кон"
трольної комісії РКК району, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 22.05.33."
05.09.33 р.
9. Назва документа
Протокол засідання ОРГ. КК. РКИ. Пет"
рово"Мар’їнського району, арк. 1
10. Дата документа – 22.05.33 р.
11. Коротка анотація
Засудження голови правління колгоспу
«Шлях до соціалізму» Новомихайлівської
сільради Скляренко на 10 років за розвал
артілі та зв’язок з куркульськими елемента"
ми
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Поставнича Н.П.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 140
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"
місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови об’єднаних засідань Президії
ЦКК і Колегії НК РКІ УРСР, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанови об’єднаних засідань Президії
ЦКК і Колегії НК РКІ УРСР, арк. 25"27
10. Дата документа – 13.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про капітальне будівництво хлібопечення
і поліпшення якості хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 141
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"
місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови об’єднаного засідання Президії
ЦКК і Колегії НКСКІ УРСР, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
ЦКК та Колегії НК РСІ, арк. 8"11
10. Дата документа – 13.01.1932 р.

11. Коротка анотація
Про підготовку весняної городньої компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 142
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 429
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партком і парторганізація Костянтинівсь"
кого хімічного заводу ім. 25"го з’їзду КПРС, м.
Костянтинівка Донецької області, 1926"1990 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 363
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійного збору, пленуму
парткомітету та наради секретарів цехпартосе"
реків заводу, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 09.05.33"17.12.33 р.
9. Назва документа
Протокол Пленуму ЗПК Костянтинівського
хімкомбінату, арк. 1,2
10. Дата документа – 09.05.33 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за зрив по"
сівної кампанії та зменшення норми хліба робо"
чим
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 143
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
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6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Таємне листування міському КП(б)У з
прокуратурою і міліцією, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 01.06.1932"
05.12.1932 р.
9. Назва документа
Довідка про пророблену роботу Крама"
торської міськміліції в справі забезпечення
виконання плану хлібозаготівлі за час з
15.11.1932 року по 15.12.1932 року, арк. 21"29
10. Дата документа – 17.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заведення кримінальних справ на
осіб, що провадили роботу спрямовану на
зрив хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 144
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Таємне листування міськкому КП(б)У з
прокуратурою та міліцією, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 01.06.1932"
05.12.1932 р.
9. Назва документа
Лист Краматорської дільничної прокура"
тури до Краматорської міської ради, арк. 5"11
10. Дата документа – 15.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про результати обстеження прокурату"
рою 22 сільських рад з питань виконання
планів по хлібозаготівлі та проходження зби"
ральної кампанії, порушення кримінальних
переслідувань проти голів колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 145
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Таємне листування, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 15.03.1933"
20.11.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка секретарю Донець"
кого обкому КП(б)У «Про найдену зарізану
дитину на Краммашстрої», арк. 39
10. Дата документа – 22.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про відкриття слідства з факту можли"
вого продажу м’яса дитини для споживання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 146
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
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інструкторів ГКП та секретарів партійних осе"
редків з питань організації партійної роботи,
спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне зведення про результати
проробки серед колгоспників постанови РНК та
ЦК ВКП(б) «Про хлібний податок», арк. 40
10. Дата документа – 08.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про збір посів матеріалу шляхом вилучен"
ня «незаконно отриманого та розкраденого
хліба» у колгоспників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 147
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Таємне листування, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 15.03.1933"
20.11.1933 р.
9. Назва документа
Лист комсомольця Прудкого П.І. до ре"
дакції газети «Комуніст», арк. 19"22
10. Дата документа – 17.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Роздуми комсомольця про побутове жит"
тя людей, конкретний аналіз цін на продукти,
матеріальне забезпечення сімей, забезпечення
хлібом тощо
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 148
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
інструкторів ГКП та секретарів партійних осе"
редків з питань організації партійної роботи,
спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне зведення про результати
проробки серед колгоспників постанови РНК та
ЦК ВКП(б) «Про хлібний податок», арк. 41
10. Дата документа – 08.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про стан тяглової сили (коней) у колгоспах
(знесилені, гинуть) та відповідальність за них
конюхів (могли розстріляти конюха за одного
ослабленого коня))
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 149
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуністич"
ної партії (більшовиків) України, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр., 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату КП(б)У,
спр. 41
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова секретаріату Краматорського
ГПК № 48 від 26.06.1933 р. арк. 156
Протокол засідань секретаріату Крама"
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торського міськпарткому від 1933 р. арк. 200,
Протокол засідання секретаріату Кра"
маторського міськпарткому від 30.07.1933 р.,
арк. 209
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Перевірки планів хлібозаготівлі проку"
ратурою направлення в колгоспи домогоспо"
дарок, службовців на забирання хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 150
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
Крамбудтресту, спр. 55.
8. Хронологічні межі справи – 13.02.1933"
12.12.1933 р.
9. Назва документа
«Про хлібозаготівлі», арк. 33
10. Дата документа – 12.1932 р.
11. Коротка анотація
Інформація про занесення колгоспів до
«Чорної дошки»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 151
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
інструкторів ГКП та секретарів партійних
осередків з питань організації партійної ро"
боти, спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне зведення про результати
проробки серед колгоспників постанови РНК
та ЦК ВКП(б) «Про хлібний податок», арк. 63.
10. Дата документа – 25.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про те як люди пухнуть з голоду, а вла"
да не звертає уваги
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 152
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
інструкторів ГКП та секретарів партійних
осередків з питань організації партійної ро"
боти, спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне зведення про результати
проробки серед колгоспників постанови РНК
та ЦК ВКП(б) «Про хлібний податок», арк. 32

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 20.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Висловлювання колгоспників про голоду"
вання на селі.
Попередження керівників колгоспів про
занесення їх господарств до «Чорної дошки»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 153
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Директивні вказівки Донецького обкому
КП(б)У з питань: посівної кампанії, про заборо"
ну продажу хліба нового врожаю, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Лист секретаря обкому КП(б)У всім секре"
тарям міських та райпарткомів Донецької об"
ласті, арк.14
10. Дата документа – 23.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про забезпечення контролю за судовими
процесами по хлібозаготівельним справам, ос"
вітлення приговорів серед населення і разом з
тим підвищення проценту хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 154
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
інструкторів ГКП та секретарів партійних осе"
редків з питань організації партійної роботи,
спр. 54
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Про хід підготовки до весняного сівби по
Краматорському району, арк. 25"28
10. Дата документа – 20.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив посівних робіт із"за відсутності
посів"матеріалів, які було вилучено при хлібоза"
готівлі. Про відмову держави у видачі суди на
придбання посівних матеріалів. Про припинен"
ня хлібозаготівлі та вилучення посів"матеріалу
методом хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архівного відділу Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 155
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та висновки осередкової комісії
по чистці партійної організації ОКС Краматор"
ського металургійного заводу, спр. 99
8. Хронологічні межі справи – 10.07.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 відкритого засідання комісії
по чистці осередку КП(б)У ВК(б)У КДМЗ від 17"
го липня 1933 року, арк. 23
10. Дата документа – 17.07.1933 р.
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
11. Коротка анотація
Про виключення з лав компартії робочо"
го за нездачу хліба тому, що сім’я голодува"
ла
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 156
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обласної комісії по чистці
партії, листування райкомісії по чистці с об"
ласною комісією по чистці партії, спр. 80
8. Хронологічні межі справи – 13.071933"
11.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Донецької обласної комісії по
чистці партії «Про Старобешівську справу»,
арк. 96,97
10. Дата документа – 15"16.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про контрреволюційну групу, яка оруду"
вала на території Старобешівського району та
була причиною голоду на селі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 157
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційні звіти
інструкторів ГКП та секретарів партійних
осередків з питань організації партійної ро"
боти, спр. 55
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
12.07.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне зведення про результати
проробки серед колгоспників постанови РНК
та ЦК ВКП(б) «Про хлібний податок», арк. 23.
10. Дата документа – 20.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Змусити колгоспників, незважаючи ні
на що, здавати державі по 2,5 центнери зер"
на з гектару
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудовго архіву Бахарєва Л.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 158
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський Міський Комітет Кому"
ністичної партії (більшовиків) України, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Директивні вказівки Донецького обко"
му КП(б)У з питань: посівної кампанії, про за"
борону продажу хліба нового врожаю, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 02.09.1932"
26.12.1932 р.
9. Назва документа
Циркуляр об’єднаного державного по"
літичного управління за 1932 рік № 568/ЕКУ,
арк. 3"4

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 16.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заборону продажу ( раніше 15 січня
1933 року) зерна нового урожаю на базарах та
ринках. Про надання повноважень органам міліції
та Заготзерну вилучати зерно та борошно
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – Загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 159
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні вказівки Донецького обкому
КП(б)У з питань: посівної кампанії, про заборо"
ну продажу хліба нового врожаю, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 02.09.1932"
26.12.1932 р.
9. Назва документа
Довідка Донецького обласного відділу ГПУ
УРСР про торгівлю хлібом на базарах Сталінсь"
кого району, арк. 9"12
10. Дата документа – 20.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виявлені факти торгівлі та спекуляції
хлібом і притягнення винних осіб до відповідаль"
ності
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 160
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський Міський Комітет Комуні"
стичної партії (більшовиків) України, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 4
7. Назва справи, що анотується,
Таємне листування міськкому КП(б)У з про"
куратурою і міліцією, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 01.06.1932"
05.12.1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка Краматорської
дільничної прокуратури Краматорському міськ"
парткому про роботу в справі хлібозаготівельної
кампанії, боротьби з розкрадачами соцвлас"
ності, боротьби з спекуляцією та за мірчук, арк.
36"45
10. Дата документа – 05.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про застосування репресивних заходів до
керівників колгоспів, одноосібників, окремих
колгоспників, які не виконали план хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 161
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 577
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Волноваський районний комітет КПУ, м.
Волноваха Донецької області, 1920"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 13278
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому КП(б)У,
спр. 102
8. Хронологічні межі справи – 02.07.1933"
31.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи № 73, 77, 78, 83, 85, 86, 95 за"
сідань бюро РПК, арк. 13, 30, 33, 45, 46, 55, 57,
58, 60, 97.
10. Дата документа – 04.07.1933"27.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив сівби, незадовільну підготовку до
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збиральної кампанії, застосування репресив"
них заходів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 162
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 577
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Волноваський районний комітет КПУ, м.
Волноваха Донецької області, 1920"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 13278
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 101
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.06.1933
9. Назва документа
Постанова бюро Волноваського РПК
«Про виконання плану хлібозаготівлі колгос"
пами «Нове село», «8 Марта», «Калініна», «Р.
Люксембург», «Культурна революція», «Чер"
воний Жовтень», арк. 24
10. Дата документа – 26.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про бездіяльність у справі хлібоза"
готівлі, саботаж
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 163
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 577
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Волноваський районний комітет КПУ, м.
Волноваха Донецької області, 1920"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 13278
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
КП(б)У, спр. 97
8. Хронологічні межі справи – 06.01.1932"
27.06.1932 р.
9. Назва документа
Постанови бюро РПК, арк. 4, 32, 48, 71.
10. Дата документа – 09.01.1932"
23.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про зрив хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. тр. арх. Калягіна Е./вияв. Зна"
менська О.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 164
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 577
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Волноваський районний комітет КПУ, м.
Волноваха Донецької області, 1920"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 13278
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 98
8. Хронологічні межі справи – 03.07.1932"
27.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро райкому партії по зри"
ву плану хлібозаготівлі, арк. 32, 37, 51, 65, 66,
148, 153, 156, 163, 164, 172, 178, 188, 189, 191.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан громадського
харчування робітників,причини зриву хлібо"
заготівлі, про репресії.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 165
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 577
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Волноваський районний комітет КПУ, м.
Волноваха Донецької області, 1920"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 13278
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол третьої районної партійної кон"
ференції, спр. 95
8. Хронологічні межі справи – 21.06.1932"
22.06.1932 р.
9. Назва документа
Звіт Волноваського РПК ІІІ райконфе"
ренції, арк. 7, 8, 10, 37, 38
10. Дата документа – 21.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання показників хлібозаготівлі,
стан тяглової сили, тваринництва
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 166
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 580
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старобешівська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, с. Старобешеве Донецької області,
1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 31

6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Президії Донецької
Обл. КК КП(б)У і колегії ОблРКІ спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 3 пленуму Донецької Обл. КК
КП(б)У, арк. 91"93
10. Дата документа – 07.09."07.1933 р.
11. Коротка анотація
Інформація про зменшення показників
урожаю, укриття площі посівних в окремих кол"
госпах району та області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 167
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 588
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Старомлинівський райком КПУ, с. Старо"
млинівка Сталінської області, 1923"1940 рр.,
1943"1959 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 555
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали на комуністів Бинатовської гру"
пи, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 1932"1938 рр.
9. Назва документа
Заява Бинат Ф Генсеку ЦК ВКП(б) т. Сталі"
ну, секретарю п/к ЦК ВКП(б) Ярославському до
редакції «Правда», арк. 13
10. Дата документа – 20.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про факти смерті бідняків від голоду, про
зрив хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Дир. Тельм. Тр. арх. Калягіна Е./вияв. Гра"
бовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 168
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 635
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У «Доннархарч» м. Ар"
темівськ, 1925"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 40
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів й засідань
бюро Осередку, спр.11
8. Хронологічні межі справи – 7.01.1933 р.
9. Назва документа
Протокол загального партійного засі"
дання Осередку Донарпита спільно з осеред"
ком АКСМ, арк. 12,13
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Загибель худоби у зв’язку з відсутністю
кормів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 23.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 169
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 665
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти
«Юний Комунар» виробничого об’єднання
«Орджонікідзевугілля» м. Єнакієве, 1925"
1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 163
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та виписки з протоколів Єна"
кіївської Міс. КК"РКІ, спрв.17
8. Хронологічні межі справи – 4 лютого"17
жовтня 1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання партійної трійки,
по всій справі
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Виключення з партії за торгівлю харчами
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

616

13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорная
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 170
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 665
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація шахти
«Юний Комунар» виробничого об’єднання
«Орджонікідзевугілля» м. Єнакієве, 1925"
1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 163
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленуму ШПК, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 7 січня "1 чер"
вня 1932 р.
9. Назва документа
Резолюція, арк.13, арк.53"54
10. Дата документа – 17 січня 1932 р.
11. Коротка анотація
Про проведення хлібозаготівлі, про
економію хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорная
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 171
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 675
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Єна"
кіївського управління «Коксобуд», м. Єна"
кієве, 1931"1946 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 27
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних засідань, спр. 3

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи – 10 січня"2 червня
1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 закритого партійного засі"
дання, арк. 32"33
10. Дата документа – 2 червня 1932 р.
11. Коротка анотація
Про помилки при проведенні посівного
займу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол.спеціаліст Нагорная
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 172
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 675
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Єна"
кіївського управління «Коксобуд», м. Єнакієве,
1931"1946 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 27
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 10.01.31" 12.
1933 рр.
9. Назва документа
Протокол, арк. 9"10. Проект резолюції
арк.13"14. Протокол, арк. 27
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про недоліки в роботі постачання про"
дуктів. Про падіж худоби та умови харчування
робітників в радгоспі ім. Постишева
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорная
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 173
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 716

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У вівцерадгоспу ім. Рози
Люксембург Будьоннівського (сільського) райо"
ну, 1930"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 156
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 10 засідання бюро партійно"
го осередку від 27.01.1932 р., арк. 12,14
Протокол № 3 засідання бюро партійного
осередку від 6.08.1932 р., арк.15"18.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Інформація про виконання планів хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Дмитриченкова В.І.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 174
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 717
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація рибколгоспу ім.
Сталіна Будьоннівського району, 1933"1951 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 10
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійного бюро, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – лют.1933"лип"
ня1933 р.
9. Назва документа
Протокол з № 31 засідання бюро парто"
середку КП(б)У Рибалкасоюзу від 20.11.1933 р.,
арк. 1,3
Протокол № 6 засідання бюро партосеред"
ку рибартілі ім.Сталіна від 13.05.1933 р., арк. 14
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Засудження дій колгоспників, що перей"
шли працювати в рибоколгосп
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Дмитриченкова В.І.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 175
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецька обласна контрольна комісія
КП(б)У – робочо"селянська інспекція (КК"РСІ),
м. Сталіно Донецької області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Документи про антипартійну групу с
Старокерменчикській парторганізації, спр.
138
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка «Про розслідування
причини арешту Бинат І.П., Балабан В.І., Кон"
стантинова А.П. та Балабан С.А.» (вся справа)
10. Дата документа – 31.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про проведення серед колгоспників ан"
тирадянської агітації, направленої проти ви"
конання планів хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архівіст архівного відділу Томулець Н.П.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 176
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1064
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація феноль"
ного заводу Міністерства чорної металургії
УРСР, смт. Новгородське Дзержинської місь"
кої ради Донецької області, 1927"1952 рр.,
1958"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 120
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6. Номер опису –
1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 загальних відкритих пар"
тзборів заводу № 7 від 17.02.33 р. та резо"
люція до нього, арк. 1, 4, 6
10. Дата документа – 17.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання посівної кампанії,
причини невиконання хлібозаготівлі, забез"
печення селян посівним матеріалом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 14.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 177
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, плани. Програми, інфор"
маційні листи, зведення президії Донецької
обласної контрольної комісії і колегії РСІ про
хід підготовки до весняно"посівної компанії
по області, спр. 294
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Постанова президії Донецької обласної
КК і колегії РСІ, арк.14"15
10. Дата документа – 02.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж скота
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 178
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад робітників сільськогос"
подарської обласної контрольної комісії РСІ,
доповідні записки інспекторів та др.
Матеріали про веденні сівозмін по області,
хід збиральної та хлібозаготівельної кампанії,
спр. 305
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Матеріали про стан перевірки збиральної
та хлібозаготівельної кампанії по Маріупольсь"
кому району, арк. 5"9
10. Дата документа – 17.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан хлібозаготівлі по
Маріупольському району, з притягненням до су"
дової відповідальності
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 179
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, плани. Програми, інфор"
маційні листи, зведення президії Донецької об"
ласної контрольної комісії і колегії РСІ про хід
підготовки до весняно"посівної компанії по об"
ласті, спр. 294
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.

9. Назва документа
Оперативне зведення № 2, арк. 27"30,
10. Дата документа – 03.03."09.03.1933 р
11. Коротка анотація
Про виключення з членів партії директорів
Лиманської, Енакіївської МТС за зрив ремонту
техніки необхідної для весняної посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 180
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови президії міської контрольної
комісії. Акти обстеження артілей та відомості про
підготовку до весняної посівної кампанії, спр. 296
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Вся справа
10. Дата документа – 1932"1933 рр.
11. Коротка анотація
Відомості про незадовільний хід підготов"
ки техніки до посівної кампанії, про падіж скота
та незадовільне його утримання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат –внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 181
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія

619

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Ма"
ріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії КК РСІ Бу"
дьонівського, Мангушського и др. сільських
рад, спр. 252,
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Виписка з протоколу № 3 засідання гру"
пи сприяння РСІ при Криворізькій сільській
раді, арк. 50; акт обстеження, лист голові
рибкоопу арк. 51"53
10. Дата документа – 20.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне забезпечення рибаків
хлібом та продуктами
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 182
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Постанови, виписки з протоколів пре"
зидії Маріупольської КК та колегії робітничо"
селянської інспекції з питань заготівельних
робіт, про витрачення продовольчого фонду.
Акти перевірки забезпечення населення
хлібом, спр. 423
8. Хронологічні межі справи – 10.01.33."
17.08.1933 р.
9. Назва документа
Лист директора Сартанської МТС, арк. 30
10. Дата документа – 24.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про катастрофічне положення по забез"
печенню працівників МТС хлібом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Поставнича Н.П.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 183
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, протоколи, акти та ін. мате"
ріали президії Донецької обл. та Маріу"
польської міської контрольної комісії по пе"
ревірці стану зернозбереження, елеваторів
та зсипних пунктів, спр. 539
8. Хронологічні межі справи – 29.05.1933"
03.10.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка і документи до неї,
арк. 31, 36, 48, 49, 50
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Заходи по збереженню цього хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 01.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 184
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ),
м.Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1153
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Постанови Ради народних комісарів, до"
повідні записки, акти та інші матеріали загаль"
нозаготівельних пунктів, екваторів, вітряків, спр.
535
8. Хронологічні межі справи – 23.10.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Контрольна комісія, акт та інше, арк. 7"10
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про порушення правил збереження зерна
у Маріупольському районі с. Кривокос та Бези"
менськ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 185
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови, протоколи міської контрольної
комісії, групи сприяння робочо"селянській
інспекції та інші матеріали з питань досліджень
робіт колгоспників та машинно"тракторних
станцій, спр. 550
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
20.12.1933 р.
9. Назва документа
Зведена відомість про хід забирання хлібів
по секторах Маріупольського району, арк. 83,84,
95
10. Дата документа – 19.11.1933"22.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Статистичні звіти про хід забирання хлібів
Маріупольського району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 186
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови президії Маріупольської конт"
рольної комісії РСІ. Акти, відомості про стан об"
ліку трудоднів в колгоспах, хід збору та виконан"
ня плану хлібоздачі, спр. 302
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Акт перевірки стану громадського харчу"
вання в комуні К. Маркса, арк. 15
10. Дата документа – 02.09.1933 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Борисенко Л.М.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 187
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1291
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Мангушська районна контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), с. Мангуш
Маріупольського району Донецької області,
1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Списки дебіторів Мангушського РКС, зве"
дення про хлібозаготівлі по Мангушській с/р.
Відомості про стан колективізації, м’ясозаготівлі
і сільськогосподарських продуктів, спрв.11.
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1931"
15.07.1931 р.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
9. Назва документа
Зведення про хлібозаготівлі по Ман"
гушській с/р. По всій справі.
10. Дата документа – 14.01"15.07
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю по Мангушській
сільраді.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Повещенко Н.Г.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 188
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1567
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У – робочо"селянська інспекція (КК "
РСІ), м. Сталіно Сталінського округу, з 1930 р.
– Донецької області, 1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 399
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали з чистки радгоспу ім. Рухи"
мович, спр. 261
8. Хронологічні межі справи – 24.01.1933"
17.02.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісій з чистки
апарату радгоспу ім. Рухимовича. По всій
справі
10. Дата документа – 1.02.1933"07.02.1933 р.
11. Коротка анотація
«Чистка» працівників апарату радгоспу
ім. Рухимовича
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Повещенко Н.Г.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 189
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1567
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У – робочо"селянська інспекція (КК "
РСІ), м. Сталіно Сталінського округу, з 1930
р. – Донецької області, 1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 399
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали чистки радгоспу «Пески»,
«Жовтнева. Революція», спр. 262
8. Хронологічні межі справи – 30.01.1933"
08.03.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання комісії з чистки
радгоспу «Жовтневої Революції» Донмоло"
котресту Сталінського району Донецької об"
ласті, арк. 37"51
10. Дата документа
– 30.01.1933"
12.02.1933 р.
11. Коротка анотація
«Чистка» працівників радгоспу з І по ІІІ
категорії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Повещенко Н.Г.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 190
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1567
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У – робочо"селянська інспекція (КК "
РСІ), м. Сталіно Сталінського округу, з 1930
р. – Донецької області, 1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 399
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали обслідування дитячого
приймача, спр. 295
8. Хронологічні межі справи – 01.07.33"
28.08.33 р.
9. Назва документа
Акт про перевірку дитячої колонії м.
Сталіно, арк.1"9
10. Дата документа – 20.08.33 р.
11. Коротка анотація
Про голодування дітей в Сталінської ди"
тячої оздоровчій колонії

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 191
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1567
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У – робочо"селянська інспекція (КК"РСІ), м.
Сталіно Сталінського округу, з 1930р. – Донець"
кої області, 1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 399
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Матеріали по чистці радгоспу ім. Косіора
Сталінського району, спр. 262
8. Хронологічні межі справи – 18.02.1933"
08.04.1933 р.
9. Назва документа
Виписки із протоколів № 6,№ 7 засідань
комісії по чистці радгоспу ім. Косіора, арк. 25,
30, 32, 34, 36.
10. Дата документа – 25"26.02.33 р.
11. Коротка анотація
«Чистка» радянського апарату по першій
категорії за зрив прийому зерна.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Повещенко Н.Г.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 192
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Таємні матеріали органів ДПУ, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 08.07.1932"
19.12.1932 р.
9. Назва документа
Спеціальне зведення про хід збиральної
кампанії по Краматорському району, арк. 28"34
10. Дата документа – 03.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 193
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Таємні матеріали органів ДПУ, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 08.07.1932"
19.12.1932 р.
9. Назва документа
Спец. Зведення про настрої робітників
Металістів щодо хлібозаготівельної кампанії,
арк. 46"50
10. Дата документа – 27.08.1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 194
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
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КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної Колегії
районної контрольної комісії, спр.17
8. Хронологічні межі справи – 16.01.1932"
16.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання партійної Колегії
РайКК РКІ Краматорського району, арк. 2, 3,
5, 14
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівних працівників та ря"
дових колгоспників з лав партії за зрив планів
хлібозаготівлі та відмовлення здавати зерно
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 195
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Таємні директиви ЦКК"КП(б)У, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1932"
29.06.1932 р.
9. Назва документа
Звернення ЦКК"КП(б)У до всіх членів ЦК
КП(б)У про організацію хлібозаготівлі в січні
1932 року, арк. 2
10. Дата документа – 02.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Критерії та методи організації роботи з
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 196
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Краматорськ Донецької об"
ласті, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партійної колегії та
президії Краматорської міської контрольної
комісії, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 16.02.1933"
27.12.1933 р.
9. Назва документа
Висновки комісії Донецької області з
приводу чистки радгоспу «Самарские Пру"
ды», арк. 59
10. Дата документа – без дати
11. Коротка анотація
Детальний аналіз економічного стану
радгоспу «Самарские Пруды»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 197
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорська міська контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Краматорськ Донецької об"
ласті, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 12
6. Номер опису – 1

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партійної колегії
міської КК КП(б)У, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 15.07.1932"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання виїзної партійної
трійки Партійної Колегії Краматорської міської
КК КП(б)У, арк. 15, 42, 58, 60
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівних працівників та рядо"
вих колгоспників з лав партії за зрив планів
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 198
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партійної трійки До"
нецької обласної контрольної комісії КП(б)У,
спр. 8
8. Хронологічні межі справи – 26.01.1933"
28.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання Виїзної партійної
трійки Партколегії Донецької області, арк. 4, 16,
19, 37, 61
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення керівних працівників та рядо"
вих колгоспників з лав партії за зрив планів
хлібозаготівлі та відмовлення здавати зерно
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 199
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Таємні матеріали органів ДПУ, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 08.07.1932"
19.12.1932 р.
9. Назва документа
Скарга громадян с. Степанівки на праців"
ників сільської ради щодо зловживань при хлібо"
заготівлі та довідки про розгляд скарги, арк. 3"15
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 200
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3287
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Партійної трійки До"
нецької обласної контрольної комісії КП(б)У, спр. 8
8. Хронологічні межі справи – 26.01.1933"
28.11.1933 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 14 засідання Партко"
легії Донецької обласної КК"КП(б)У, арк. 49
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10. Дата документа – 26.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Загибель коней через відсутність на"
лежного догляду та брак кормів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 201
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4354
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація колгоспу
«Вільне життя» Новобешівської сільради Ста"
робешівського райком КПУ, смт. Старобеше"
ве Донецької області, 1933"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 34
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних партійних зборів,
спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 01.06.1933"
31.12.1933 р.
9. Назва документа
Інформація про стан партійного осеред"
ку, арк. 4.
10. Дата документа – 18.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Виводи, чому багатий колгосп «превра"
тился в жалкое существо»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудового архіву Шепотько О.О.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 202
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
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Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль До"
нецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 134 президії Великояні"
сольської КК, арк. 164
10. Дата документа – 14.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 203
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль До"
нецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 22 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 7
Постанова № 75 президії Велико"Яні"
сольської КК, аркю. 87
Постанова № 76 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 88
Постанова № 117"120 президії Велико"
Янісольської КК, арк. 148"152
10. Дата документа – 19.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення хліба, худоби у селян

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 204
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль Донецької об"
ласті, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 18 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 1
Постанова № 112 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 138
Постанова № 113 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 140
Постанова № 121 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 152
10. Дата документа – 11.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 205
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль Донецької об"
ласті, 1930"1934 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної Кон"
трольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 26 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 12
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про постачання хлібом робітників радгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – Загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 206
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль Донецької об"
ласті, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної Кон"
трольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 43 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 42,
Постанова № 46 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 45
10. Дата документа – 08.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про збір посівного матеріалу в індивіду"
альному секторі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.20081 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 207
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль До"
нецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 54 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 55,
Постанова № 66 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 73
10. Дата документа – 29.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про падіж худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 208
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, с. Велика Янісоль До"
нецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1932"
07.10.1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 63 президії Велико"Яні"
сольської КК, арк. 69
Постанова № 89 президії Велико"Яні"
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сольської КК, арк. 98
Постанова № 125"127 президії Велико"
Янісольської КК, арк. 156"158
10. Дата документа – 08.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про постачання продуктів сільським
вчителям, селянам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. сектору Алєксєєва О.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 209
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6026
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна парторганізація колгоспу
ЗРК заводу «Азовсталь» Будьоннівського
(сільського) району, 1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 11
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, спр. 1
8. Хронологічні межі справи
9. Назва документа
Протокол № 4 об’єднаних партійних
зборів разом із комсомолом від 19.07.1932 р.,
арк. 26"28
Протокол № 1 загальних партійних
зборів осередку Саханського колгоспу від
19.06.1932 р., арк. 23
10. Дата документа – 19.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Зриви планів хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Дмитриченкова В.І.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 210

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6026
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація колгоспу ЗРК
заводу «Азовсталь» Будьоннівського (сільсько"
го) району, 1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 11
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійного бюро, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – черв.1932"
січень1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 1 партійного бюро осередку
Саханського коопрадгоспу «Азовсталь» від
09.06.1932 р., арк. 2
10. Дата документа – 09.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Заохочення до роботи шляхом збільшен"
ня норм харчування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 211
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6026
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна парторганізація колгоспу ЗРК
заводу «Азовсталь» Будьоннівського (сільсько"
го) району, 1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 11
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійного бюро , спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 засідання партійного бюро
від 24.01.1933 р, арк. 7.
10. Дата документа – 24.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Інформація про погане харчування праці"
вників свинорадгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Дмитриченкова В.І.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 1
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський міський комітет КПУ, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1932"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б), спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 02.03.1932"
14.07.1932 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК ВКП (б) та СНК Союза ССР,
арк. 13
10. Дата документа – 14.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заготівлю хліба на Україні, Північному
Кавказі та в Західній області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 2
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський міський комітет КПУ, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1932"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) –
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи по чищенню осередку КПУ ко"
опхоза «Соляник», спр. 198
8. Хронологічні межі справи – 16.08.1933"
18.08.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання по чищенню партосе"
редків, арк. 1,2
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10. Дата документа – 16.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії гр. Міллера за
допущення падіжу коней, зменшення темпу
по обмолоту хліба у коопхозі «Соляник».
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архіваріус Мусієнко
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 3
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський міський комітет КПУ, м.
Артемівськ Донецької області, 1932"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи по чищенню осередку КПУ
колхоза ім. Сталіно Піліпчатенської сільської
ради, спр. 194
8. Хронологічні межі справи – 10.10.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання по чищенню партії
при партосередку, арк. 1,2
10. Дата документа – 10.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії гр. Ринді, як
сина кулака, службовця білої армії та ін.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архіваріус Мусієнко
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 4
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський міський комітет КПУ, м.
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Артемівськ Донецької області, 1932"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи по чищенню осередку КПУ
Кадемської сільської ради, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 16.10.1933"
05.12.1933 р.
9. Назва документа
Матеріали обстеження партійних осе"
редків при колгоспах «Шевченко», «Незамож"
них», ім. «Шлях до Комуни» та висновки, арк.
12"17
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану весіннього та осі"
ннього сіву, ранніх ярих та хлібосдавання.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 5
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівський міський комітет КПУ, м.
Артемівськ Донецької області, 1932"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б), спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 02.03.1932"
14.07.1932 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК ВКП (б) про міри бороть"
би розкрадання хліба, арк. 5"10
10. Дата документа – 23.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Пропозиції ЦК ВКП(б) з метою бороть"
би розкрадання хліба та зловживання у ділі
хлібопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 6
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 17
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівський міський комітет КПУ, м. Ар"
темівськ Донецької області, 1932"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії по чистці осередку КПбУ
Совхоза ім. Куйбишева, спр. 177
8. Хронологічні межі справи – 04.07.1933"
07.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання осередкової комісії по
чистці парторганізації, арк. 5
10. Дата документа – 08.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Доповідь про досягнення совхозу»Куйби"
шева», та його значенні у районі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 7
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань Секрета"
ріату Сталінського міськкому КП(б)У з № 1 по
№ 5, спр. 273

8. Хронологічні межі справи – 01.08"5.09.1933 р.
9. Назва документа
Постанова про хід виконання хлібоза"
готівлі, телеграма сталінському міськкому, арк.
121, 156"159.
10. Дата документа – 15.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне виконання плану хлібо"
заготівлі, порушення та навмисне знищення
урожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 8
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань бюро
Сталінського міського комітету КП(б)У з № 56 по
№ 62, спр. 103.
8. Хронологічні межі справи – 26.11"25.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Бюро Сталінського ГПК, арк.
95"96.
10. Дата документа – 21.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Щодо обов’язкового забезпечення кол"
госпників телям.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 9
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3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань бюро
Сталінського міського комітету КП(б)У з № 22
по № 25, спр. 94
8. Хронологічні межі справи – 10.01"
13.02.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 21/Ш засідання бюро Ста"
лінського міськпарткому КП(б)У, арк. 1"2.
10. Дата документа – 31.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Заходи щодо виконання плану хлібоза"
готівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Булатнікова
О.Л.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 10
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань бюро
Сталінського міського комітету КП(б)У з № 41
по № 50, спр. 100.
8. Хронологічні межі справи – 28.07"
09.09.1933 р.
9. Назва документа
Доповідь на засіданні до протоколу №
47/Ш, арк. 105, 120.
10. Дата документа – 16.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про карання голови колгоспу «Красная
Армия» за не змогу злому кунацького сабота"
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жу та організації роботи щодо забезпечення
темпів хлібоздачі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 11
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань Секре"
таріату Сталінського міськкому КП(б)У з № 8
по № 15, спр. 268.
8. Хронологічні межі справи – 01.01"
16.05.1932 р.
9. Назва документа
протокол № 8/П засідання Секретаріа"
ту Сталінського міськпарткому КП(б)У, арк.
1,2,3,12.
10. Дата документа – 01.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про посилення заходів щодо видачі
хліба, контроль за виявленням утриманців у
сім’ях, забезпечених хлібом.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 12

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань Секрета"
ріату Сталінського міськкому КП(б)У з № 8, 9,
11, 13, спр. 270
8. Хронологічні межі справи – 01.01"01.04.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8/п засідання секретаріату
Сталінського міськпарткому, арк. 2,4.
10. Дата документа – 01.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Заходи щодо посилення контролю за вит"
ратою хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 13
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань Секрета"
ріату Сталінського міськкому КП(б)У, спр. 267.
8. Хронологічні межі справи – 15.01."
02.12.1931 р.
9. Назва документа
Постанова Секретаріату Сталінського
ГПК, арк. 240.
10. Дата документа – 02.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Щодо стану хлібозаготівлі , заходи щодо
поліпшення виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Булатникова
О.Л.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 14
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 18
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4914
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи (матеріали) засідань Секрета"
ріату Сталінського міськкому КП(б)У з № 11 по
№ 14, спр. 275.
8. Хронологічні межі справи – 25.11"25.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Секретаріату Сталінського
МУПК про хід хлібозаготівлі, арк.15,58,158.
10. Дата документа – 25.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про дії щодо посилення заходів по хлібо"
заготівлі, куркульський саботаж сільорганізацій
та керівників колгоспів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 15
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольський міський комітет КПУ, м.
Маріуполь Донецької області, 1930"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Дерективи ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, спр. 201
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1932"
28.12.1932 р.
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9. Назва документа
Інструкція Верховного суду СРСР про
використання постанови ЦВК та РНК СРСР від
07.08.32 р. про охорону майна державних
підприємств, колгоспів та кооперації і укріп"
лення громадської (соціалістичної) власності,
арк. 54
10. Дата документа – 13.08.32 р.
11. Коротка анотація –
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 16
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський міський комітет КПУ, м.
Маріуполь Донецької області, 1930"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦК КП(б)У, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 01.07.1932"
30.12.1932 р.
9. Назва документа
Інсрукція про організацію хлібозаготі"
вель у одноосібному секторі, арк. 155"158.
10. Дата документа – 11.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Органи суда та прокуратури зобов»язані
судові справи по хлібозаготівлі розглядати
позачергово.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 17
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 19
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольський міський комітет КПУ,
м. Маріуполь Донецької області, 1930"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6028
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У спр.
203 (рекомендована вся справа)
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1932"
27.06.1932 р.
9. Назва документа
Постанови ЦК арк. 154"159, 165"171,
224"226, 287"289, 309, 318"319, 351"352,
360"362.
10. Дата документа
– 01.01.1932"
27.06.1932 р.
11. Коротка анотація
«Про продовольче та промислове по"
стачання вугільного Донбасу», «Про заходи
боротьби з розкраданням хліба», «Про підго"
товку кадрів для хлібозаготівельної кампанії
на 1932 рік», «Про стан колгоспів та заходи
до зміцнення соцсектору Донбасу» та ін.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 18
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президіума Артемів"
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ської міської контрольної комісії та колегії РКІ,
спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова та висновки по сбереженню
кінського поголів’я, арк. 68,69,72,74
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж коней в Артемівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 19
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзного засідання
партколегії МКК РСІ, спр. 48
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
2.12.1932 р.
9. Назва документа
Рекомендовано всю справу
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Особові справи членів партії про їх виклю"
чення в зв’язку зі зривом хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Тутова Н.О.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 20
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднанних засідань Президі"
ума міської КК та РСІ, спр. 89
8. Хронологічні межі справи – 03.05.1933"
26.05.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання Прези"
діума Артемівської МКК та колегії МРСІ, арк. 16
10. Дата документа – 13.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід сіву та загальний стан роботи в
родгоспі им. Строганова
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 21
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднанних засідань Президі"
ума міської контрольної комісії, РКІ, спр. 92
8. Хронологічні межі справи – 13.06.1933"
25.06.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного Президіума міської
контрольної комісії та колегії РКІ, арк. 43, 44
10. Дата документа – 25.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж свиней в Артемівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
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16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 22
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднанних засідань Прези"
діума міської КК та РСІ, спр. 89
8. Хронологічні межі справи – 03.05.1933"
26.05.1933 р.
9. Назва документа
Протокол позачергового об’єднанного
засідання Президіума Артемівської МКК та
колегії РСІ, арк. 71, 72
10. Дата документа – 26.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про спробу самогубства завідуючої
їдальні через перевитрату продуктів внаслі"
док розпоряджень директора
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 23
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президіума Арте"
мівської міської контрольної комісії та колегії
РКІ, спр. 86
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8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання
Президіуму МКК та колегії РСІ арк. 81,82
10. Дата документа – 23.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про звільнення з роботи синів куркулів,
попів та ін.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 24
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзного бюро
скарг при міському КК РКІ, спр.50
8. Хронологічні межі справи – 22.6.1932"
30.10.1932 р.
9. Назва документа
Висновки перевірки Артемівського рай"
ону бригадою Донецької КК РКІ, арк. 8"13
10. Дата документа – 21.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Причини слабого виконання хлібозаго"
товок в районі та робота по боротьбі з ними
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 25
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Донецької
обласної КК та Колегії РСІ, спр. 78
8. Хронологічні межі справи – 10.03.1933"
29.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 30 об’єднаного засідання
Президії Донецької обласної КК КП(б)У і Колегії
РСІ, арк. 73"75, постанова про хід посівної ком"
панії, арк. 76
10. Дата документа – 29.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Робота КК РСІ в боротьбі за посів, про не"
задовільний хід посівної компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 26
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президіума Артемі"
вської міської контрольної комісії та колегії РКІ,
спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання Прези"
діума міської контрольної комісії та колегії РКІ,
арк. 24,25
10. Дата документа – 13.01.1933 р.

11. Коротка анотація
Про виконання плану по заготівлі та схоро"
ненню овочів і картоплі в Артемівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 27
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обєднаних засідань президіуму
Артемівської міської КК та колегії РКІ, спр. 88
8. Хронологічні межі справи – 03.04.1933"
23.04.1933 р.
9. Назва документа
Постанова обєднаного засідання Президії
Артемівської М КК"Колегії МРСІ, арк. 57
10. Дата документа – 23.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про подання збільшених відомостей про
наявність робітників на підприємстваї для одер"
жання забірних хлібних книжок
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Норсь"
ка
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 28
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднанного засіданння
Президіума Донецької обласної контрольної
комісії та колегії РКІ, спр. 77
8. Хронологічні межі справи – 10.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 15 об’єднанного засідання
та постанови Президіума Донецької обласної
КК та колегії РКІ, арк. 1"3,17
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану хлібозаготівлі
по Троїцькому, Кадіївському та Волновасько"
му районах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 29
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обєднаних засідань Бюро
Артемівського ГПК і Міськ КК, спр. 90
8. Хронологічні межі справи – 07.05.1933"
27.05.1933 р.
9. Назва документа
Резолюція об’єднаного засідання Бюро
і Президії КК з питання «Про хід сівби в Кали"
но"Попаснянській сільській раді», арк. 2, 3
10. Дата документа – 07.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив сівби із"за саботажу кулаків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 30
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Бюро Артемівсько"
го міському КП(б)У, спр. 107
8. Хронологічні межі справи – 07.03."
11.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 19 засідання Бюро Міськ"
парткому, арк. 15"17
10. Дата документа – 11.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про допомогу колгоспам району на пе"
ріод збиральної компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 31
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання Колегії РСІ, спр. 51

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи – 07.08.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання РСІ, арк. 1"6
10. Дата документа – 07.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання силосної, збирально"мо"
лотарської, хлібозаготівельної компанії внаслі"
док загибелі зерна в окремих сільгосподар"
ствах, артілях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 32
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Артемівської
МКК і Колегії РСІ, спр. 96
8. Хронологічні межі справи – 05.09.1933"
25.09.1933 р.
9. Назва документа
Матеріали обстеження Земвідділу про
кінське поголів’я, арк. 33, 34
10. Дата документа – 13.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Загибель коней в Кодемо, Покровському,
Калино"Попасному внаслідок голоду, наванта"
ження та поганого обслуговування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 33

3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзної Парттрійки КК,
спр. 100
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1933"
23.06.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання виїзної Партійної
трійки Солерудник «Лібкнехта», арк. 2
10. Дата документа – 14.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за антипартійну
поведінку, за куркульську розмови: « Хліб заби"
рають, а люди голодують…» і як наслідок неви"
конання виробничого завдання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 34
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обєднаних засідань Президії
ЦКК КП(б)У і Колегії РСІ, спр.70
8. Хронологічні межі справи – 03.08.1933"
29.08.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 106/127 об’єднаного засідан"
ня Президії ЦКК та Колегії НК РСІ УРСР, арк. 60,
додаток до протоколу (постанова) арк. 85
10. Дата документа – 19.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про загибель кінського складу внаслідок
діянь кулаків в Кадіївському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
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гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 35
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки Обласної і міської
контрольних комісій та РСІ, спр. 105
8. Хронологічні межі справи – 27.01.1933"
07.09.1933 р.
9. Назва документа
Доповідні записки по сільським радам
Артемівського району про роботу Артемівсь"
ких Міськ КК РСІ, арк. 1"2, 5"9, 24, 27, 30, 33,
40"44, 49"50
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив плану хлібозаготівлі, про заги"
бель коней, крадіжку муки, продажі хлібу на
ринку завідувачем заготпункту. Про невико"
нання плану весняної сівби, розбазарювання
народного господарства директором с/г тех"
нікуму
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 36
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднанних засідань Пре"
зидіума міської КК та РСІ, спр. 89
8. Хронологічні межі справи – 03.05.1933"
26.05.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання
Президіума Артемівської МКК та колегії МРСІ,
арк. 52
10. Дата документа – 27.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про антісанітарний стан будинку для
безпритульних, жахливе харчування дітей,
використання їх для крадіжок та ін.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 37
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протколи засідань виїздного бюро
скарг міськ.КК РКІ, спр. 50
8. Хронологічні межі справи – 22.06.1932"
30.10.1932 р.
9. Назва документа
Висновки про перевірку Артемівського
району бригадою Донецької обл. КК РКІ, арк.
8"13
10. Дата документа – 21.10.1932 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
11. Коротка анотація
Про причини слабого виконання хлібоза"
готовок
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 38
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обєднаних засідань Президії
Міськ КК та Колегії РСІ, спр. 98
8. Хронологічні межі справи – 05.11.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
Міськ КК та Колегії РСІ, арк. 3
10. Дата документа – 05.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про недосіви та крадіжку посівних матері"
алів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 39
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916

6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Протоколи засідань Президіума Артемі"
вської міської контрольної комісії та колегії РКІ,
спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання Прези"
діума міської контрольної комісії та колегії РКІ,
арк. 14
10. Дата документа – 03.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про вигнання з партії та суворі покарання
кулацьких агентів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архіваріус Мусієнко/Рєзнікова
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 40
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Артемівської
міськ. КК та Колегії РСІ, спр. 97
8. Хронологічні межі справи – 03.10.1933"
26.10.1933 р.
9. Назва документа
Рекомендовано всю справу, арк.1"194
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід сівби восени по Артемівському
району, загроза зриву сівби, доповідні про неза"
довільний стан овочезаготівлві, про стан хлібоз"
дачі, організація збору незібраного колосся на
полях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публіко"
валось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 41
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи обєднаних засідань прези"
діуму Артемівської міської КК та колегії РКІ,
спр. 88
8. Хронологічні межі справи – 03.04.1933"
23.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 36 обєднаного засідання
Артемівської МКК Колегії, арк. 1"5,21"31
10. Дата документа – 03.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення робітників Артемівсь"
кого «Доннархарч» з лав партії за продаж бо"
рошна, цукру, за використання службового
положення, підрив суспільного харчування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв
Норська
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 42
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Витяги з протоколів Президії ЦКК
КП(б)У і облКК з літери «А» до літери «Щ», спр.
108
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Рекомендовано всю справу, особливо
арк.1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 25, 27, 38,
39, 41
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення із членів партії за саботаж
в виконанні плану хлібозаготівлі, за кур"
кульську агітацію, за перекручування лінії
партії і т.п.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст Вершиніна С.Л.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 43
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань Пре"
зидії Артемівської міської контрольної комісії
та колегії РСІ, спр. 40
8. Хронологічні межі справи – 3.01.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Рекомендовано всю справу
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Розгляд виконання плану заготівель,
про покарання винних у зриві плану хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст Вершиніна С.Л.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 44
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїздної Парттрійки
міськ. КК РКІ, спр. 49
8. Хронологічні межі справи – 18.03.1932"
28.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 27 засідання виїздної парт"
трійки КК в с. Покровському, арк. 1"4
10. Дата документа – 19.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про покарання тов.Кальченко,Гордієнко,"
Стицюри за саботаж посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 45
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Артемівської міської
контрольної комісії, партколегії МКК РСІ та пла"
ни роботи, спр. 45
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
31.12.1932 р.

9. Назва документа
Рекомендовано всю справу
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Розгляд виконання плану хлібозаготівлі,
про покарання за зрив виконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Архівіст трудового архіву Чайкіна Т.А.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 46
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Артемівської
міської КК та Колегії РСІ, спр. 99
8. Хронологічні межі справи – 07.12.1933"
27.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
Міськ КК КП(б)У і Колегії РСІ, арк. 1"3
10. Дата документа – 07.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Незаконне вилучення скоту
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 47
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президіума Арте"
мівської міської контрольної комісії та колегії
РКІ, спр. 86
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
28.02.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднанного засідання Пре"
зидіума міської контрольної комісії та колегії
РКІ, арк. 48
10. Дата документа – 03.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж свиней у совхозі ім. Вороши"
лова
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 48
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань Пре"
зидії Артемівської міської контрольної комісії
та колегії РСІ, спр. 138
8. Хронологічні межі справи – 5.01.1934"
21.02.1934 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Пре"
зидії Арт. МКК та Колегії РСІ «Про стан кол"
госпу ім. Артема», арк. 25"27, 41"45, 66"67
10. Дата документа – 25.01.1934 р.
11. Коротка анотація
Відмічено приписування урожайності
ячменю, спалення великої кількості перемер"
злої картоплі і т.і.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст Вершиніна С.Л.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 49
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань Пре"
зидії Донецької області КК КП(б)У та колегії
РСІ, спр. 44
8. Хронологічні межі справи – 19.11.1932"
27.12.1932
9. Назва документа
Рекомендовано всю справу
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану заготівель, про
покарання керівників, винних у зриві плану
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст Вершиніна С.Л.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 50
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області,
1928"1934 рр.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Спецповідомлення, протоколи допитів
звинувачених, показання звинувачених, пока"
зання і звинувачувальні заключення, спр. 114
8. Хронологічні межі справи – 3.01.1933"
9.07.1933 р.
9. Назва документа
Спецдовідка «Про заходи впливу та при"
тягнення до партійної відповідальності членів та
кандидатів партії з питання хлібозаготівлі за пе"
ріод 1.02"10.12.1932 року, арк. 12
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про покарання керівників колгоспів за
зрив хлібозаготівлі і факти приховування хлібу
в селах Артемівського району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст Вершиніна С.Л.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 51
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи об’єднаних засідань Президії
Артемівської міської КК та Колегії РСІ, спр. 95
8. Хронологічні межі справи – 17.08.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Президії
Міськ КК КП(б)У і Колегії РСІ, арк. 14"15, поста"
нова від 23.08.1933 р., арк. 34"36, 58"63, поста"
нова від 28.08.1933 р., арк. 67"69
10. Дата документа – 17.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Зловживання, розкрадання товарів на
райплодбазі Артемівської контори «Плодоовоч»,
їдальні Райкоммінсоюзу, про хід збиральної та
хлібоздачі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#

гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 52
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Донецької
обласної КК та Колегії РСІ, спр. 78
8. Хронологічні межі справи – 10.03.1933"
29.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол об’єднаного засідання Президії
Донецької обласної КК КП(б)У і Колегії РСІ, арк. 79
10. Дата документа – 29.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зіпсування 68 мішків пшеничної муки
на хлібозаводі № 1 Сталінського міськтресту в
результаті халатного відношення працівників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 53
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 21
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська міська контрольна комісія
КП(б)У, м. Артемівськ Донецької області, 1928"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 916
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Скарг Артемівської РСІ,
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заяви, скарги, довідки, вивози, акти пере"
вірок скарг, спр. 101
8. Хронологічні межі справи – 05.02.1933"
10.02.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 об’єднаного засідання
бюро скарг обл. КК РСІ та Артемівського бюро
скарг КК РСІ, арк. 91"92
10. Дата документа – 21.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про продаж худоби за несплату м’ясо"
податку
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 54
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки
контрольної комісії в Олександрівському
партосередку, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 24.05"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Висновки по обстеженню виконання
плану хлібозаготівлі, авангардній ролі ко"
муністів, підготовки до весняного сівби по Се"
лидівському ому партосередку, арк. 153
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про відсутність хліба в артілі «Червоний
хлібороб», куркульський саботаж та заяви про
відсутність хліба, та виконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав.архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 55
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із протоколів Центрального
обласної та міської комісії по апеляційним
справам по літерам К"П, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – січень"гру"
день1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 45 партійної колегії Ста"
лінської міської контрольної комісії, арк. 108
10. Дата документа – 05.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Об’ява догани колгоспнику за нестачу
хліба та антирадянські виступи про те, що
люди пухнуть з голоду, що потрібно завезти
хліб та картоплю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 56
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протколи виїзної трійки Партколегії,
спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 01.12 .1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання парттрійки по Голі"
цинівкі, арк. 2"4
10. Дата документа – 01.01.1933 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності за
невиконання плану хлібозаготівель та зрив вес"
няної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська/Карабут
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 57
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки конт"
рольної комісії в Олександрівському партосе"
редку, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 24.05."31"
12.1932 р.
9. Назва документа
Висновки обстеження роботи Успенсько"
го партосередку з питань хлібозаготівлі, зби"
рання врожаю та підготовки до весняного сівби,
арк. 127
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Антирадянські виступи колгоспників про
нестачу хліба та голодування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 58
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки конт"
рольної комісії в Олександрівському партосе"
редку, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 24.05"31.12.1932
р.
9. Назва документа
Висновки обстеження роботи Успенсько"
го партосередку з питань хлібозаготівлі, збиран"
ня врожаю та підготовки до весняного сівби, арк.
120
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про настрій серед жінок"колгоспниць «го"
лодать прийдется, хлеба нет, голодуем»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 59
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки конт"
рольної комісії в Олександрівському партосе"
редку, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 24.05"31.12.1932
9. Назва документа
Висновки обстеження роботи Успенсько"
го партосередку з питань хлібозаготівлі, збиран"
ня врожаю та підготовки до весняного сівби, арк.
120
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виступи колгоспників «Мы с голода
пухнем, долой коммунистов, пора растаскивать
колхозное хоязйства по рукам»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 60
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійної трійки
контрольної комісії в Олександрівському
партосередку, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 24.05"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання партійної трійки
контрольної комісії в Олександрівському
партосередку, арк. 100
10. Дата документа – 12.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про звинувачення Демінського Г.І, в на"
клепі на партію, а саме «Весь хлеб свезли за
границу, а народ оставили голодным»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 61
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із протоколів Центрального об"
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ласної та міської комісії по апеляційним спра"
вам по літерам К"П, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – січень"гру"
день1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 35 по справі Краснік Ф.Д.,
арк. 64
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про відсутність можливості працюва"
ти, боліла жінка та нічого було їсти
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 62
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Виписки із протоколів Центрального
обласної та міської комісії по апеляційним
справам по літерам К"П, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – січень"гру"
день1932 р.
9. Назва документа
Постанова № 4 партійної колегії Сталі"
нської міської контрольної комісії, арк. 149
10. Дата документа – 05.08.1932 р.
11. Коротка анотація
По звинуваченню Лисенко В.С. який че"
рез нестачу робочого пайка взяв з ферми
свою корову
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 63
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протколи виїзної трійки Партколегії, спр.
22
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Проткол засідання виїзної парттрійки Ста"
лінської міськ. КК РКІ по Голіциновкі, арк. 2"4
10. Дата документа – 01.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за куркульський
саботаж та вкриття хліба під час хлібозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська/Карабут
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 64
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 22
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3200
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із протоколів Центрального об"
ласної та міської комісії по апеляційним спра"
вам по літерам К"П, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – січень"гру"
день1932 р.
9. Назва документа
Постанова №2 5 партійної колегії Сталін"
ської міської контрольної комісії, арк. 283
10. Дата документа – 22.01.1932 р.
11. Коротка анотація
По звинуваченню Потапенко Е.І. який вис"
ловив неможливість виконання плану хлібоза"
готівлі, тому що самим хліба недостає
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 65
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президії міської контрольної
комісії, спр. 40
8. Хронологічні межі справи – 06.05.1933"
29.06.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання президії
КК та колегії РСІ пересів рідкої озимої пшениці
яро по арт. Чубаря"Хрещат. с/ради, арк. 46
10. Дата документа – 16.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до судової відповідаль"
ності за припущення пересіву рідкої озимої пше"
ниці, та знищення посівів озимини
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Ващенко
О.О.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 66
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 23
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 458
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президії міської контрольної
комісії, спр. 40
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
8. Хронологічні межі справи – 06.05.1933"
29.06.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання пре"
зидії КК та колегії РСІ про стан по м“ясорад"
госпу «Сартана», арк. 29
10. Дата документа – 30.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до судової відпові"
дальності 4"х партійних за крадіжку зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Ващенко
О.О.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 67
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Ко"
місаріату робочо"селянської інспекції УРСР,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парттрійки Донець"
кої обласної Контрольної комісії КП(б)У, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 8.09.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань парттрійок про ви"
кючення з партії , арк. 303"307
10. Дата документа – 28"29.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за зрив прий"
няття плану хлібозаготівель тов. Погорєлова,
Ткаліна, Дяговец, Москаленко.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 68
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 25
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партколегія Донецької обласної конт"
рольної комісії КП(б)У і колегії Народного Ко"
місаріату робочо"селянської інспекції УРСР,
1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2311
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парттрійки партко"
легії Донецької обласної контрольної комісії
КП(б)У, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 8.09.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 16 засідання парттрійки
Донецької обласної КК КП(б)У, арк. 247
10. Дата документа – 28.11.1932 р.
11. Коротка анотація
За що виключили з партії тов.Єлісєєва
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 69
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 48
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Селидівський міський комітет ЛКСМУ,
м. Селидове Донецької області., 1921"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1257
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів і засідань
бюро комсомольських колективів спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 10.12.1931"
18.12.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол 7 загальних зборів Селиді"
вського кол. ЛКСМУ

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 28.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про покарання за саботаж і вкриття хлібу
тов. Абрамова і Родіна, арк. 51"52
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 70
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партийный комитет Донецкого металлур"
гического завода им. В.И. Ленина, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів Осередку
КП(б)У
8. Хронологічні межі справи – 3.06.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція, арк. 30
10. Дата документа – 28.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про нестачу заготівлі продуктів на зимо"
вий період для робітників, зрив плану
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 71
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партийный комитет Донецкого металлур"
гического завода им. В.И. Ленина, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів Осередку
КП(б)У механічного цеху, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 8.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 22 загального відкритого
Партійного засідання механічного цеху, арк. 34
10. Дата документа – 13.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 72
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партийный комитет Донецкого металлур"
гического завода им. В.И. Ленина, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро заводського
Партійного Комітету, спр. 221
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція, арк. 37
10. Дата документа – 18.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про планування хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 73
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партийный комитет Донецкого металлур"
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
гического завода им. В.И.Ленина, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних Партійних зборів
Осередки КП(б)У механічного цеху, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 8.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 12 загального відкритого
партійного засідання механічного цеху
10. Дата документа – 13.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по хлібоза"
готівлі, л. 34
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 74
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металур"
гійного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр.,
1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних Партійних зборів
Осередку КП(б)У механічного цеху, спр. 205
8. Хронологічні межі справи – 8.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 12 загальних партійних
зборів механічного цеху, арк. 18
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про нестачу хліба та посилення хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 75
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партийный комитет Донецкого метал"
лургического завода им. В.И. Ленина, 1920"
1941 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Протоколи засідань бюро й загальних
зборів Осередку КП(б) металургійного заво"
ду, спр. 215
8. Хронологічні межі справи – 12.01.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 9 закритого Партійного за"
сідання Осередку, арк. 61
10. Дата документа – 03.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за відмову від
партійної навантаження
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 76
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет Донецького мета"
лургійного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Заводського
Партійного комітету, спр. 189
8. Хронологічні межі справи – 25.03.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Бюро Сталінсько"
го З.П.К., арк. 221
10. Дата документа – 27.02.1932 р.
11. Коротка анотація

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
При припинення видачі спеціального хар"
чування робітникам заводу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 77
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металургій"
ного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр., 1943"
1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів КП(б)У рейко"
прокатного цеху, спр. 212
8. Хронологічні межі справи – 18.11.1932 р.
9. Назва документа
Протокол №10 загальних Партійних
зборів, арк. 22
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про ставлення до агітація проти розкурку"
лення та проти виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 78
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металургій"
ного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр., 1943"
1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Протоколи засідань Бюро заводського
Партійного комітету, спр. 191
8. Хронологічні межі справи – 05.02.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 19 засідання Бюро заводсько"
го Партійного комітету, арк. 160
10. Дата документа – 28.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за розкрадання
державного не зібраного зерна та картоплі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 79
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металургій"
ного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр., 1943"
1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів КП(б)У старо"
мартенівського цеху, спр. 202
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 14 зборів зміни Майстра, арк. 24
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 80
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металургій"

653

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
ного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр.,
1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро заводського
Партійного комітету, спр. 190
8. Хронологічні межі справи – 5.06.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція, арк. 192
10. Дата документа – 05.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про перебій в поставці продуктів харчу"
вання та хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 81
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Донецького металур"
гійного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941 рр.,
1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро осередку
КП(б)У рейко"прокатного цеху, спр. 204
8. Хронологічні межі справи – 18.11.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 19 засідань Бюро, арк. 76
10. Дата документа – 11.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за отримання
хлібних карток на мертвих душ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 82
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 50
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет Донецького мета"
лургійного заводу ім. В.І. Леніна, 1920"1941
рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1958
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів Осередку
КП(б)У силового цеху, спр. 217
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 12 відкритих партійних
зборів Осередку КП(б)У силового цеху, арк. 43
10. Дата документа – 03.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про добровільну здачу хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 83
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 60
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Мар’їнський райком КПУ, м. Мар’їнка
Донецької області, 1923"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3575
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань оргкомітету КП(б)У
Петрово"Мар’їнського району, спр. 77
8. Хронологічні межі справи – 13.03.1933"
05.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанова «Про хід збирання врожаю
та виконання зобов’язень по хлібозаготівлі»,
арк. 125
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Незадовільне виконання зобов’язень про
постачання хліба державі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – н е публіковалось
16. Автор описової статті
Архівіст Томулець
Дата проведення описування – 03.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 84
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 60
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Мар’їнський райком КПУ, м. Мар’їнка До"
нецької області, 1923"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3575
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколои комісії по чистці осередків
КП(б)У колгоспу ім. Леніна та Красногорівської
сільради, спр. 153
8. Хронологічні межі справи – 09.10.1933"
06.02.1935 рр.
9. Назва документа
Протокол № 1 по чистці партії, арк. 11
10. Дата документа – 01.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії Філін за ди"
зертирство з колгоспу та незгоду сдавати хліб
державі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Архівіст Томулець
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 85
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 60
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Мар’їнський райком КПУ, м. Мар’їнка До"
нецької області, 1923"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3575
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Протоколи комісії по чистці осередка
КП(б)У колгоспу «Червоний поступ» Костянтині"
вської сільради, спр. 147
8. Хронологічні межі справи – 03.10.1933"
20.10.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання комісії по чистці
ВКП(б)) група № 4 Петрово"Мар’їнського райо"
ну, арк. 5
10. Дата документа – 03.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії Гончарової за
антирадянську агітацію проти хлібом’ясоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Архівіст Томулець
Дата проведення описування – 04.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 86
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 67
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Селидівський міський комітет КПУ, м. Се"
лидове Донецької області, 1920"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3843
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Селидівського
райкому КП(б)У, спр. 195
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
13.02.1932
9. Назва документа
Резолюція до протоколу № 13 Бюро Р.П.К.,
арк. 6
10. Дата документа – 01.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про організаційні засади проведення
хлібозаготовок у Селидівському районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

655

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 87
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 71
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Гришинська районна контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 509
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президії районної котрольної
комісії. спр. 19
8. Хронологічні межі справи – 08.01.33"
28.12.33 р.
9. Назва документа
Постанова Президії райКК та колегії з
питань виконання планів осіннього сіву, хлібо"
поставок та вспашки зябі, арк. 170
10. Дата документа – 03.11.33 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану хлібопостачан"
ня
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 88
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 71
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Гришинська районна контрольна комісія
КП(б)У, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 509
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президії районної котрольної
комісії. спр. 19
8. Хронологічні межі справи – 08.01.33"
28.12.33 р.
9. Назва документа
Постанова Президії рай КК та колегії з
питання колективної заяви одноосібників Ан"
дріївської сільради, арк. 258
10. Дата документа – 28.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про розпродаж майна за невиконання
хлібопостачання
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 89
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 71
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Гришинська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 509
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійної колегії КП(б)У, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 25.03.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань парт. колегії при
рай"КК"РСІ, арк. 17, 21
10. Дата документа – 19.06.32" 29.07.32 р.
11. Коротка анотація
Заяви селян про відмову працювати в
звязку з нереальними планами хлібозаготівлі
та вилученням хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 90
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 71
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Гришинська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, 1930"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 509

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президії районної контрольної
комісії КП(б)У, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 08.01.1932"
16.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Гришинської рай.КК та Колегії
РСІ, арк. 175
10. Дата документа – 21.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання планів хлібозаготівлі і
притягнення відповідальних за це осіб до відпо"
відальності
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Барлет Л.В.
Дата проведення описування –20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 91
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Великоновосілківський райком КПУ, смт.
Велика Новосілка Донецької області, 1921"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленумів Райкому
КП(б)У, спр. 70
8. Хронологічні межі справи – 20.02.1932"
02.08.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання пленуму В"Янісольсь"
кого РПК, арк. 3, 4, 6
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про недоліки в організації роботи щодо
весняної сівби та збирання врожаю зернових
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 92
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Великоновосілківський райком КПУ, смт.
Велика Новосілка Донецької області, 1921"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісії з чистки парто"
середків Велико"Янісольського району, спр. 77
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол загальних зборів партійного осе"
редку, арк. 66, 70, 71,72, 77, 80, 86, 93, 107, 126,
134, 136, 144, 191, 197, 212.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за порушення
термінів хлібозаготівель, неефективне викори"
стання робочої сили та інвентаря
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 93
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Великоновосілківський райком КПУ, смт.
Велика Новосілка Донецької області, 1921"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Бюро Райкому КП(б)У,
спр. 71
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1932"
22.11.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання бюро Велико"Яні"
сольського РПК, арк. 5, 9, 10,17, 109, 123, 133, 150
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
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гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 94
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Великоновосілківський райком КПУ,
смт. Велика Новосілка Донецької області,
1921"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань з чистки партосе"
редків Велико"Янісольського району, спр. 76
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол загальних зборів партосеред"
ку, арк. 2, 32, 49, 108
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Притягнення до відповідальності членів
партії за невиконання планів хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 95
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Великоновосілківський райком КПУ,
смт. Велика Новосілка Донецької області,
1921"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Бюро Райкому
КП(б)У, спр. 75
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8. Хронологічні межі справи – 06.01.1933"
21.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання бюро Велико"Яні"
сольського Райпарткому, арк.1,9,10,13
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі та підготовки до
весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 96
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 74
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Великоновосілківський райком КПУ,
смт. Велика Новосілка Донецької області,
1921"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 2045
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад району при РПК
8. Хронологічні межі справи – 21.08.1932"
22.10.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 наради районного акти"
ву при В."Янісольському РПК
10. Дата документа – 22.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 97

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 93
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Амвросіїв"
ського цементного заводу, сел. Амвросіївка До"
нецької області, 1923"1941 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 602
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленумів Амвросіївсь"
кого ЗПК заводів: 1"3.4, спр. 104
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
08.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 41 пленуму Амвросіївського
ЗПК, арк. 46
10. Дата документа – 02.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з членів Партії тов. Фисен"
ко, про заяву на бюро про важке продовольче
положення
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 98
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 93
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Амвросії"
вського цементного заводу, сел. Амвросіївка
Донецької області, 1923"1941 рр., 1943"1987
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 602
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленумів Амвросіїв"
ського ЗПК заводів: 1"3"4, спр.104
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
08.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 40 закритого пленуму За"
водського комітету КП(б)У заводів №1"3"4, арк. 39
10. Дата документа – 06.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про обмеження норми видачі хліба робіт"
никам Амвросіївського ЗРК
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 99
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії з чистки партії. Осере"
док КПБ(у) артілі імені Леніна П/Павлівської
сільської ради, спр. 306
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання комісії з чистки партії
осередку артілі «Леніна» Петропавлівської
сільської ради, арк. 8
10. Дата документа – 11.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зловживання при хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 100
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні листи Амвросіївського райпар"
ткому, спр. 254
8. Хронологічні межі справи – 933 р.
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9. Назва документа
Листування зав. ШКМ з секретарем
Амвросіївського Оргбюро КП(б)У, арк. 68"70
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про надання вчителям допомоги прод.
харчування та забезп. шкільної їдальні
сільгосппродукцією ( відмовлено; рекомен"
довано учням більш плідно працювати на
збіранні колосків)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 101
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні листи Амвросіївського рай"
парткому, спр. 254
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Закритий лист Амвросіївського РПК до
сільпартосередків, арк. 22
10. Дата документа – 01.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про факти голодування та опухання ок"
ремих сімей та організацію перевірок допо"
моги таким сім’ям з ресурсів колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 102
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Протоколи комісії з чистки партії осе"
редку КП(б)У артілі імені Леніна Васильківсь"
кої сільради, спр. 267
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Заява"скарга громадянки, арк.18,19.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення з приватного господар"
ства худоби та побиття при цьому членів сім’ї
через те, що чинили опір
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 103
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр.
250
8. Хронологічні межі справи – 01.07.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Постанови Бюро Райкому КП(б)У, арк.
20"77
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Аналіз достоменності звітності та
фінансово"господарського стану сільгосп"
підприємств району
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 104
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросії"
вка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр. 249
8. Хронологічні межі справи – 03.04.1933"
28.06.1933 р.
9. Назва документа
Висновки Бюро райкому КП(б)У щодо роз"
слідування примусової мобілізації населення на
сільгоспроботи, арк. 55"57
10. Дата документа – 12.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про побиття громадян членами комісії по
мобілізації населення на сільськогосподарські
роботи за відмовлення від участі у зазначених
роботах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 105
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується ,
Постанови ЦК ВКП(б) та РНК Союзу РСР
про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі
та Західній області, спр. 244
8. Хронологічні межі справи – 14.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК ВКП(б) та РНК Союзу РСР
«про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі
та Західній області», арк. 1
10. Дата документа – 14.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про організацію хлібозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 106
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні листи Амвросіївського райпар"
ткому, спр. 254
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Звернення Бюро райкому КП(б)У до
сільпартосередків, арк. 22
10. Дата документа – 01.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про обшуки заможних селян щодо вияв"
лення прихованого зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 107
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3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр.
247
8. Хронологічні межі справи – 02.04.1933"
22.04.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Амвросіївського райо"
ну про проведення весняної сівби, арк. 3, 78
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про зберігання посівного матеріалу та
використання худоби в якості тяглової сили
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 108
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр. 246
8. Хронологічні межі справи – 28.02.1933"
31.03.1933 р.
9. Назва документа
Резолюція засідання оргбюро Амвросіїв"
ського району разом з уповноваженими РПК
та секоретарями партосередків, арк. 10, 18.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про ліквідацію помилок при проведенні
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 109
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвро"
сіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії з чистки партії. Осе"
редок КП(б)У радгоспу № 2, спр. 289
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання комісії з чистки
партії, арк. 8
10. Дата документа – 16.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення рядового колгоспника з
лав партії за падіж колгоспної худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 110
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амв"
росіївка Донецької області, 1921"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3131
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр. 246
8. Хронологічні межі справи – 28.02.1933"
31.03.1933 р.
9. Назва документа
Звернення Оргбюро району до всіх
сільпартосередків, арк. 107
10. Дата документа – 01.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про організацію роботи з заготівлі на"
сінневого матеріалу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 111
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення, доповідні записки
та повідомлення з питань організаційної та гос"
подарської роботи, спр. 257
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Матеріал для доповіді Оргбюро РПКа про
хід підняття парів, сінозбирання та прополки
пропашних культур станом на 08.08.1933 р.,
арк. 21"36
10. Дата документа – 08.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Аналіз організації роботи сільгосппідп"
риємств району; текстова інформація та стати"
стичні дані
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 112
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Бюро Райкому КП(б)У, спр. 249
8. Хронологічні межі справи – 03.04.1933"
28.06.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Амвросіївського Райкому
КП(б)У, арк. 9
10. Дата документа – 06.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив сівби ярих культур в господар"
ствах району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 113
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 95
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Амвросіївський райком КПУ, м. Амвросіїв"
ка Донецької області, 1921"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3131
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії з чистки партії осередку
КП(б)У ЗРК «Червоний цементник», спр. 315
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання комісії з чистки партії
по осередку Амвросіївського З.Р.К., арк. 11
10. Дата документа – 30.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з членів партії робітника
за відмову здавати хліб
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 114
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки Чистяківській міській
контрольної комісії та робітничо"селянскьо
інспекції про свою оперативну роботу, спр.
31
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне листування про бороть"
бу за посів та господарське укріплення кол"
госпів, арк. 33,34
10. Дата документа – 20.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності
колгоспників чистяківського району за роз"
крадання посівної культури
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 115
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведен"
ня про хід хлібозаготівель та підготовки до
польових робіт, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 02.01"
05.02.1933 р.
9. Назва документа
Політична довідка уповноваженого Ма"
нуйлівської сільської осередку РПК секрета"
рю Чистяківського РКП(б)У, арк. 24, 25
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про настрої селін, «хліба у нас немає,
поганий врожай, на роботу не підемо» та
«відпустить мене куди не будь, бо мене вже
ноги не носять, я голодний»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 116
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Торезький міський комітет КПУ, м. То"
рез Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведен"
ня про хід хлібозаготівель та підготовки до
польових робіт, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Інформаційне листування про підго"
товку к весняній посівної компанії, арк. 6
10. Дата документа – 01.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за роз"
базарювання хлібо"фуража директора кооп"
хоза Ластовиченко
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 117
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведення
про хід хлібозаготівель та підготовки до весня"
ного сіву, спр.14
8. Хронологічні межі справи – 02.01"05.02.1933 р.
9. Назва документа
Політичне зведення уповноваженого Ор"
лово"Іванівської партійної осередку РПК секре"
тарю Чистяківського РКП(б)У, арк. 7
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про відмову колгоспників здавати хліб,
мотивування тим, що вони голодують, що по"
сівний матеріал вивезено повністю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 118
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведення
про хід хлібозаготівель та підготовки до польо"
вих робіт, спр. 14

8. Хронологічні межі справи – 02.01"05.02"1933 р.
9. Назва документа
Політична довідка уповноваженого Мануй"
лівської сільської осередку РПК секретарю Чи"
стяківського РКП(б)У, арк. 17
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про настрої селян «Те що ми голодні – винні
комуністи»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 119
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м.Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведення
про хід хлібозаготівель та підготовки до польо"
вих робіт, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 02.01"05.02"1933 р.
9. Назва документа
Політична довідка уповноваженого Орло"
во"Іванівської партійної осередку РПК секрета"
рю Чистяківського РКП(б)У, арк. 10
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про заяви громадян про те, що Україні план
хлібозаготівлі дали більший, а Росії менший,
тому і бракує хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 120
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 99
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет КПУ, м. Торез
Донецької області, 1933"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4236
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідна записка та політичні зведен"
ня про хід хлібозаготівель та підготовки до
польових робіт, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 02.01"05.02"
1933 р.
9. Назва документа
Політичне зведення секретаря п/с кол"
госпу «Шлях до соціалізму», арк. 9
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про заяви колгоспників про те, що вони
пухнуть з голоду
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Завідувач архівом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 121
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 104
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівська міська контрольна ко"
місія КП(б)У, м. Костянтинівка Донецької об"
ласті, 1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1086
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки обласній контрольній
комісії, спр. 87
8. Хронологічні межі справи – 21.01.1933"
03.08.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка, Голова Міськ.КК
РКВ Гінзбург, арк. 78"79
10. Дата документа – 20.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Доповідна записка про недостатній ве"
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теринарний контроль, що привело до падіжу
коней
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 122
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Костянтинівський міський комітет КПУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міськома
партії і матеріали, спр. 70
8. Хронологічні межі справи – 5.04.1933"
29.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 11 засідання бюро місько"
му партії на заводі ім. Фрунзе арк. 319
10. Дата документа – 01.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід чистки рядів партії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 123
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Костянтинівський міський комітет КПУ,
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м. Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міському партії
з матеріалами, спр. 69
8. Хронологічні межі справи – 09.07"29.03.1933 р.
9. Назва документа
Рішення бюро міському партії, арк. 115
10. Дата документа – 28.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за від"
сутність роботи по збору насіння, в колгоспах
зерна немає, нехай дає держава.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 124
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату місько"
ма партії, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 04.05.1932"
04.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 2 засідання секретаріату
міському партії, арк. 30
10. Дата документа – 23.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан громадського
харчування на заводі ім. Фрунзе
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 125
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату місько"
ма партії, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 04.05.1932"
04.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 10 засідання секретаріату
міському партії, арк. 89
10. Дата документа – 23.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний хід хлібозаготівлі в
сільських радах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 126
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату місько"
ма партії і матеріали, спр. 74, 75
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
31.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 14 засідання секретаріату
міському партії, ар. 18, 46, 59
10. Дата документа – 13.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про заборону виїзду уповноважених із
села без санкції секретаріату міському партії та
покарання за порушення
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 127
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міськома
партії і матеріали
8. Хронологічні межі справи – 05.04.1933"
29.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 37 бюро міському партії на
заводі ім. Фрунзе, арк. 8
10. Дата документа – 09.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про розверчення суворої роботи в селі
з куркульськими та антирадянськими еле"
ментами
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 128
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату
міськома партії і матеріали, спр. 71
8. Хронологічні межі справи – 09.07.1933"
16.03.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 49 засідання секретаріату
міському партії, арк. 53
10. Дата документа – 22.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про саботаж хлібозаготівлі на сип"
пункті при ст. Костянтинівка.
Про здачу колгоспом ім. Фрунзе не"
доброякісного хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 129
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Костянтинівський міський комітет КПУ,
м. Костянтинівка Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленума місько"
ма партії спр. 68
8. Хронологічні межі справи – 10.02.1933"
12.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 5
засідання Пленуму
міському партії, арк. 2,3,4
10. Дата документа – 10.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про низькі успіхи в організаційно"гос"
подарському зміцненні колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
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15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 130
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міськома партії
і матеріали, спр. 70
8. Хронологічні межі справи – 05.04.1933"
29.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 39 засідання бюро міському
партії на заводі ім. Фрунзе арк. 55,63"72
10. Дата документа – 16.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки чистки членів партії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 131
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 р.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату місько"
ма партії, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 04.05.1932"
04.12.1932 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу засідання секретаріа"
ту міському партії, арк. 2"4

10. Дата документа – 04.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заходи боротьби з крадіжкою хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 132
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міської партії,
спр. № 6
8. Хронологічні межі справи – 09.09.32"
29.12.32 р.
9. Назва документа
Протоколи з № 12"№ 23 (до перегляду ре"
комендовано уся справа, арк. 1"274)
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 133
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 115
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Костянтинівський міський комітет КПУ, м.
Костянтинівка Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5772
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату
міськома партії і матеріали, спр. 71
8. Хронологічні межі справи – 09.07.1933"
16.03.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 50 засідання секретаріату
міському партії, ар. 83
10. Дата документа – 14.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про проведення скиртування та збору
колосків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 134
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 176
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький міський комітет ЛКСМУ, м.
Донецьк Донецької області, 1930"1939 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 762
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Стенограма 3 міської конференції
ЛКСМУ, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 15.06.1932"
18.06.1932 р.
9. Назва документа
Вечірнє засідання 8"зміна, арк. 18,19
10. Дата документа – 15.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про причини гибелі врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Зна"
менська
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 135
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 176
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький міський комітет ЛКСМУ, м.
Донецьк Донецької області, 1930"1939 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 762
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Міськкома
ЛКСМУ, спр. 19
8. Хронологічні межі справи – 09.01.1932"
22.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Сталінського МК
ЛКСМУ / арк. 51
10. Дата документа – 25.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Ухвали про покарання тов. Ярошенко,
Сергієнко, Абрамова за зриви хлібозаготі"
вель колективом ЛКСМ с. Селидівка
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Зна"
менська
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 136
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 196
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Слов’янська районна комісія КП(б)У, м.
Слов’янськ Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 252
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії районної конт"
рольної комісії, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання комісії по перевірці
техапарату сіл Слов’янського району
10. Дата документа – 13.01.1933 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
11. Коротка анотація
Про укриття хлібних лишків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 137
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 196
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янська районна комісія КП(б)У, м.
Слов’янськ Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 252
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Президії районної контрольної
комісії, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол виїзного засідання Президії Сло"
в’янської районної КК"РСІу клубі нарпиту, арк.
174"181
0. Дата документа – 15.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про розбазарювання продовольчих про"
дуктів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 138
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 202
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Слов’янсь"
кого об’єднання «Сільгосптехніка», м. Слов’"
янськ Донецької області, 1932"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 76

6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро осередку, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 27.04.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 відкритих партзборів сумі"
сно з комсомолом та безпартійними робітника"
ми, арк. 17
10. Дата документа – 25.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності кері"
вників колгоспів, винних у зриві сіву
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Зна"
менська
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 139
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 205
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Слов’янсь"
кого міського відділу комунального господар"
ства, м. Слов’янськ Донецької області, 1932"
1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 33
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів і засідань
бюро осередку, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протоколи б/н засідань бюро осередку ,
арк. 12, 22, 23
10. Дата документа – 23.03.1933"24.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про поеарання за разбазарювання хлібних
карток
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна /Грабовська А.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 140
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 213
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Слов’"
янського арматурно"ізоляторного заводу, м.
Слов’янськ Донецької області, 1922"1940, рр.
1943"1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 155
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальнозаводських партз"
борів, спр. 23
8. Хронологічні межі справи – 29.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол №18 загальнозаводських
відкритих партзборів Ізоляторног заводу ім.
Артема, арк. 22
10. Дата документа – 26.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільну роботу Донецької
партійної організації у справі проведення за"
сівної компанії, про відставання в засівній
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 141
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 213
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Слов’"
янського арматурно"ізоляторного заводу, м.
Слов’янськ Донецької області, 1922"1940 рр.,
1943"1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 155
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальнозаводських партз"
борів, спр. 23
8. Хронологічні межі справи – 29.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол загальнозаводських партійних
зборів сумісно з КСМ та членами союзу, арк.
1"5
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10. Дата документа – 29.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про рішення Уряду про тверді передачі
колгоспами та одноосібниками зернових
культур державі з посівної площі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Гра"
бовська
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 142
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 215
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Слов’"
янського заводоуправління «Будматеріалів», м.
Слов’янськ Сталінської області, 1932"1959 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 20
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро осередку КП(б)У, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 11.06.1932"
08.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 загальних партійних
зборів пр заводі, арк. 20,21
10. Дата документа – 26.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по хлібоза"
готівлі та мясозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв Зна"
менська
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 143
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлі"
вка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Про хід збиральної кампанії. Настрій одно"
осібників. Зведення сівби спр.139
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка Голові Горлівської
міськради т. Меламедовському секретарю Гор"
лівського міськпарткому т.Фуреру, арк. 6"8
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Доповідна щодо заяв селян с. Луганське на
дії уповноважених сільради при виконанні планів
м’ясозаготівлі та заготівлі зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Коломієць Г.М.
Дата проведення описування – 05.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 144
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Гор"
лівка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Горлівським міським
відділом НКВС, спр. 136
8. Хронологічні межі справи –1933 р.
9. Назва документа
Повідомлення начальника Горлівського Г/
ОДПУ арк. 9
10. Дата документа – 29.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про факти голодування сімей колгоспників
колгоспу «80"го артполку» Железнянської
сільради
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Пугачова Ю.М.
Дата проведення описування – 04.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 145
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлі"
вка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи осередкової комісії по чисткт"
членів і кандідатів КП(б)У селищних осередків,
спр. 52
8. Хронологічні межі справи – 20.09.33"04.01.34 р.
9. Назва документа
Висновки осередкової комісії № 19, арк.
72, 89
10. Дата документа – 1933"1934 рр.
11. Коротка анотація
Про підрив роботи колгоспу у звязку з про"
никненням до керівництва ворогів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 146
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлі"
вка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісії з чистки партії осе"
редків, с. Новоселівка, с. Ділєєвка, артелі ім.
Шевченка, спр. 51
8. Хронологічні межі справи – 27.09.1933"
01.12.1933 р.
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9. Назва документа
Протокол № 3 засідання осередкової
комісії, арк. 7. Висновки осередкової комісії
№ 9, арк. 25
10. Дата документа – 29.09.33"15.11.33 р.
11. Коротка анотація
Про великі збитки щодо зірна та сіна .
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 147
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м.Гор"
лівка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів осередкових
комісій з чистки партії, спр. 77
8. Хронологічні межі справи – 18.07.33"
26.12.33 р.
9. Назва документа
Виписка з протоколів осередкових
комісій, арк. 18, 44
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про масове згоїння сіна, припис тру"
доднів, підрив господарства колгоспу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 148
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівський міський комітет КПУ, м.
Горлівка Донецької області, 1921"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів осередкових
комісій з чистки партії, спр. 76
8. Хронологічні межі справи – 18.07.33"
26.12.33 р.
9. Назва документа
Виписки з протоколів осередкових
комісій, арк. 12
10. Дата документа – 17.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про випадки розкрадання хліба з
ідальні.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 149
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Горлівський міський комітет КПУ, м.
Горлівка Донецької області, 1921"1940 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів на членів партії,
апелуючих в обласну комісію з чистки партії,
спр. 73
8. Хронологічні межі справи – 18.11.1933"
29.12.1934
9. Назва документа
Виписки з протоколів, арк. 56, 59, 147
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж худоби.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 150
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлів"
ка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Апеляційні заяви та виписки з протоколів
осередкових компаній щодо чистки парті,спр.
80
8. Хронологічні межі справи – 15.02.1933"
26.12.1933 р.
9. Назва документа
Виписка з протоколу № 2 осередкової
комісії, арк. 85
10. Дата документа – 17.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 151
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлі"
вка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 10
7. Назва справи, що анотується,
Директорівні листи обласної комісії по
чистці, календарному плані чистки, довідка про
хід чистки, спр. 1

8. Хронологічні межі справи – вересень 1933"
січень 1934 рр.
9. Назва документа
Копія заяви в комісію по чистці партії Лу"
чинського району Київської області, арк. 78, 81
10. Дата документа – 13.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зняття з роботи, загибель сім’ї від го"
лоду, голодування дітей, нестачу продуктів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 152
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Горлі"
вка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується
Рішення партколлегії КПК при ЦК ВКП(б) и
Донецкої обл. КК по апеляційним справам (бук"
вы А"Ю) спр.106
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 117 зсідання партко"
легії ЦКК КП(б)У від 21.12.1933 р., арк. 112
10. Дата документа – 21.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з партії за антипартійну пове"
дінку, заява про голод у колгоспі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Корчинська Т.В.
Дата проведення описування – 04.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 153
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Гор"
лівка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 2
7. Назва справи, що анотується,
Листування з Горлівським міськвідділом
НКВС спр. 136
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Копія повідомлення заступника голови
ДПУ, арк. 2"6
10. Дата документа – 20.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про надання допомоги робочих Щер"
бинівського рудника (Горлівський р"н), страж"
даючих від голоду та опухання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Пугачова Ю.М.
Дата проведення описування – 04.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 154
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 232
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Горлівський міський комітет КПУ, м. Гор"
лівка Донецької області, 1921"1940 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6143
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів осередкових ком"
паній щодо чистки парті. Заяви членів
парії,спр. 71
8. Хронологічні межі справи – 21.08.1933"
16.11.1933
9. Назва документа
Заява, арк. 176"177.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про збиральну кампанію овочів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 155
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Гришинського РК
ЛКСМУ, арк. 91
10. Дата документа – 22.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про організацію охорони насіння.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 156
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
ЛКСМУ, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
9. Назва документа
Постанова Бюро РК, арк. 165
10. Дата документа – 05.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі на
1932 рік
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 157
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
ЛКСМУ, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро РК ЛКСМУ, арк. 87
10. Дата документа – 02.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про підсумки сівби ранніх зернових куль"
тур по Гришинському р"ну
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 158
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому ЛКСМУ,
спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання бюро РК ЛКСМУ, арк.
34
10. Дата документа – 24.2.1932 р.
11. Коротка анотація
Про погіршення якості харчування в їдальні
колгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 159
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи районних активів та нарад сек"
ретарів, спр. 59
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
28.07.1933 р.
9. Назва документа
Постанова 6"го пленуму Гришинського РК
ЛКСМУ, арк. 3
10. Дата документа – 1933 б.д.
11. Коротка анотація
Про стан хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – Загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 160
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів та нарад
секретарів комсомольських організацій, спр. 3а
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1932 "
14.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова 5"го розширеного пленуму
Гришинського РК ЛКСМУ, арк. 37, 38.
10. Дата документа – 23"24.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан виконання осінньо"посівної
кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 161
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 33
10. Дата документа – 16.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Критичний стан колгоспу «Комінтерн»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 162
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол комсомольської наради Пус"
тинської сільської ради, арк. 17
10. Дата документа – 02.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про кількість діючих колгоспів та МТС
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 163
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 5

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Гришинського РК ЛКСМУ,
арк. 66
10. Дата документа – 04.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Проведення весінньо"огородньої кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 164
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1933"
26.11.1933 р.
9. Назва документа
Протокол загально відкритих зборів ком"
сомолу, арк. 12
10. Дата документа – 28.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про стан виконання плану хлібозаготівлі,
недоліки робітників, міри усунення цих не"
доліків.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 165
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі

Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 р., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому ЛКСМУ,
спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро РК ЛКСМУ, арк. 12
10. Дата документа – 30.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі по Гри"
шинському району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 166
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому ЛКСМУ,
спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Бюро Гришинського РК ЛКСМУ,
арк. 286, 287
10. Дата документа – 18.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі на
1932 рік
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.
1
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 167
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань конфліктної комісії
комітета райкома комсомола, спр. 8
8. Хронологічні межі справи – 18.01.1933"
18.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 10"12 засідання конфлікт"
ної комісії при Райкомі комсомолу, арк. 5, 6,
10, 12, 13.
10. Дата документа – 06.10"18.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з колхозу за распродаж
хліба безпартійним, а також кулаків та їх де"
тей.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 168
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
ЛКСМУ, спр. 3
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8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро Гришинського РК
ЛКСМУ, арк. 343
10. Дата документа – 18.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заходи забезпечення громадян від
крадіжки хліба, продуктів і т.д.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 169
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької об"
ласті, 1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань та нарад райметод
бюро, звіти осередків, доповідні записки про
політичне навчання, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 01.1933"
07.1933 р.
9. Назва документа
Постанови пленумів ЦК КПбУ и ЛКСМУ,
арк. 63
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про результати хлібозаготівельної кам"
панії та хлібоздачу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 170
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 242
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Красноармійський міський комітет
ЛКСМУ, м. Красноармійськ Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1322
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
ЛКСМУ, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
18.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 22 засідання бюро Гришинсь"
кого РК ЛКСМУ, арк. 303
10. Дата документа – 02.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про приховування хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Долга
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 171
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Старо"Ми"
кольського райкому партії, спр. 105
8. Хронологічні межі справи – 24.06.1932"
28.12.1932 р.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся справа
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід уборочної та хлібозаготівельної
кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ

13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 172
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів партколегії КПК при
ЦК ВКП(б) по Донецькій області, спр. 127
8. Хронологічні межі справи – 1934 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу засідання бюро Обкому,
арк. 22
10. Дата документа – 07.04.1935 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за приховування
саботажників хлібоздачі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 173
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи комісій по чищенню партії по
парторганізаціям Володарського района, спр.
120
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання по чищенню парт.
осредка села Темрюк, арк. 41
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за розкра"
дання хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 174
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Старо"Ми"
кольського райкому партії, спр. 104
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1932"
02.06.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання бюро Старо"
Нікольського РПК, арк. 14, 19, 24, 42"43
Резолюція на доповідь про хід хлібоза"
готівлі по району, арк. 18, 21
10. Дата документа – 01.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану по хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 175
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3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК та Постанови Донецько"
го обкому КП(б)У, спр. 111
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Додаток до пр. бюро № 68, арк. 104
10. Дата документа – 13.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід збору урожаю в Володарсько"
му районі?
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 176
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформполітзведення, спр. 107
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Інформполітзводки по Старо"Ми"
кольському району , арк. 8, 18, 26, 31, 36, 41
10. Дата документа – 25.11.1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід збору врожаю, хлібозаготівлі
Про хід підготовки та проведенню вес"
няної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 177
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи районной комісії по чищенню
партії, спр. 118
8. Хронологічні межі справи – 14.07.1933"
22.08.1933 р.
9. Назва документа
Засідання Райкомісії по чищенню партії
Володарського району в с. М. Янисоль осеред"
ка колгоспу «Красная Звезда» арк. 55
10. Дата документа – 19.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за зрив хлібо"
заготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 178
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів Старо"Микольського
райкому пратії, спр. 103
8. Хронологічні межі справи – 17.02.1932"
23.10.1932 р.

9. Назва документа
Протокол поширенного пленуму Старо"
Микольського РПК, арк. 17
Резолюція , арк.19
10. Дата документа – 02.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Доповідь про хлібозаготівлю 1932 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 179
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Информзведення та доповідні записки з
питань партійної та господарчої роботи, спр. 114
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка про підготовку до жов"
тневих свят працюючих та колгоспних мас Воло"
дарського району, арк. 11, 13
10. Дата документа – 03.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Висловлення селян про голод в колгоспі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 180
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
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Володарське Донецької області, 1922"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформлист та висновки Володарської
Райкомісії по чищенню партії, спр. 125
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Висновки Володарської Райкомісії по
чищенню партії, арк. 4,7
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про положення яке сталося у районі (не"
виконання плану хлібоздавачі, затягування
виконання плану осінньої сівби)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 181
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парттрійки Партко"
легії Донецької облКК КП(б)У, спр. 123
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Виписки з протоколу засідання Парт"
трійки Партколегії, арк. 1,3,4
10. Дата документа – 10.05"26.06 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії за невиконання
плану хлібозаготівлі, розбазарювання хліба,
зриву хлібоздачі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 182
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Володарсь"
кого райкома партії, спр. 112
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
21.12.1933 р.
9. Назва документа
Рекомендована вся справа до перегляду
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібоздачі в районі, про заготі"
влю с/г продуктів, про грубе порушення ди"
ректив партії про хлібоздачу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 183
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Володарський районний комітет КПУ,
смт. Володарське Донецької області, 1922"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи районної комісії по чищенню
партії, спр. 119

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи –
27.08.1933"
03.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань райнної комісії по чи"
щенню партії Володарського району, арк. 1, 11,
13, 16, 21, 23
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії за зрив плану
хлібоздачі та допущення втрати врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 184
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 244
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Володарський районний комітет КПУ, смт.
Володарське Донецької області, 1922"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1705
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки з протоколів Донецької Обласної
комісії по чищенню партіїї, спр. 122
8. Хронологічні межі справи – 1933"1934 рр.
9. Назва документа
Виписка з протоколу засідання Облкомісії
по чищенню, арк. 26
10. Дата документа – 15.01.1934 р.
11. Коротка анотація
Виключення з членів партіїї за розбазарю"
вання зернових культур в перід посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст трудового архіву Доля Л.А.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 185
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 251

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет метпалургійного комбі"
нату ім. Ілліча, м. Жданов Донецької області,
1922"1941 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3621
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань заводського партійно"
го комітету завода ім. Ілліча, спр. 188
8. Хронологічні межі справи – 23.08.1932"
30.12.1932 р.
9. Назва документа
Результати УI"го партійного дня по заводу
Ілліча, арк. 98"103
10. Дата документа – 19.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Заява, що робочі голодують, зарплатня
затримується, на ринках усе дорого, але у пор"
ту на грецький пароплав грузили сало, масло,
яйця, хліб для відправки закордон
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чистікова Є.Ю.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 186
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 251
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет метпалургійного ком"
бінату ім. Ілліча, м. Жданов Донецької області,
1922"1941 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3621
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів та засідань бюро осе"
редка КП(б)У школи ФЗУ
8. Хронологічні межі справи – 14.03.1933"
23.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 16 партійних зборів осередку
ФЗУ, арк.38"39
10. Дата документа – 26.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про крадіжку хліба учнями ФЗУ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чистікова Є.Ю.
Дата проведення описування – 30.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 187
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 251
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет метпалургійного
комбінату ім. Ілліча, м. Жданов Донецької об"
ласті, 1922"1941 рр., 1943"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3621
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів та засідань партосе"
редка цеху водопостацання, спр. 209
8. Хронологічні межі справи – 18.01.1932"
18.11.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 16 загальних зборів парто"
середку та комсомолу цеху водопостачання
арк.25
10. Дата документа – 25.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Обвинувачення заможних селян в зри"
ву сільгоспкампанії, поганому уходу за худо"
бою, у недоїданні робочих
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чистікова Є.Ю.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 188
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 252
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Новоазовський районний комітет КПУ,
м. Новоазовськ Донецької області, 1919"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 2039
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК КП(б)У та Райкому
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КП(б)У, спр.178
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Директиви щодо організації хлібозаго"
тівель. Арк. 4, 17, 18, 22.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Усунення репресивних заходів при
хлібозаготівлях та всебічне заохочення насе"
лення
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карллова Н.С.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 189
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 267
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У колгоспу №2 заводсь"
кого робітничого кооперативу, м. Чистякове
Донецької області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 11.01.1933"
13.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань осередків рудхозу
№ 2 ім. Артему: № 15 від 19.08.1933 р., № 17
від 18.09.1933 р. , арк. 40"41, 43.
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про недоліки в роботі щодо проведен"
ня уборочної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 190
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 267
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У колгоспу № 2 заводсь"
кого робітничого кооперативу, м. Чистякове До"
нецької області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 01.04.1932"
19.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партбюро осередку кол"
госпу № 2 Чистяківського ВРК № 1 від 01.04.1932
р., та № 2 від 19.06.1932 р. арк. 1"2; 4.
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про хід посівної кампанії.
Про виконання плану прополювання та
збирання овочів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 191
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 267
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У колгоспу № 2 заводсько"
го робітничого кооперативу, м. Чистякове До"
нецької області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 27.06.1932"
08.10.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи загальних партійних зборів
осередку № 2 від 25.06.1932 р., №4 від
03.09.1932 р.
Протоколи засідань бюро № 1 від
01.06.1932 р. , № 4 від 17.07.1932 р., № 8 від

08.10.1932 р., арк. 2"3; 6"7; 14"15; 20"21; 28"29.
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про підготовку та хід посівної кампанії, ви"
конання плану реалізації овочів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 192
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 283
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Артемівська радянсько"партійна школа ім.
Паризької Комуни, м. Артемівськ Донецької об"
ласті, 1923"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 500
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Накази по Радпартшколі, спр. 52
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Накази, арк. 8, 11, 22
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з Радпартшколи за про"
даж хлібу на базарі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резнікова О.В.
Дата проведення описування – 04.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 193
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Чистякове Донецької області, 1927"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1819
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії міської
контрольної комісії КП(б)У, спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 35 об’єднаного засідання
Президії Чистяківської міської контрольної
комісії і партколегії КК"КП(б)У, арк. 3
10. Дата документа – 05.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив прополювальної та збиральної
кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 194
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Чистякове Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії міської
контрольної комісії КП(б)У, спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка з питання: «Прове"
дення рейду стану кінського поголів’я, арк.
103, зв.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж коней
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 195
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Чистякове Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії міської
контрольної комісії КП(б)У, спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії партколегії Чистя"
ківської міської контрольної комісії про хід
збиральної компанії та хлібопоставок дер"
жаві, арк. 7, 37"39
10. Дата документа – 05.08." 26.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив збиральної кампанії, про не"
виконання плану хлібопоставок, зборки
овочів та їх переробки
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірош"
ник О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 196
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 288
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківська районна контрольна комі"
сія КП(б)У, м. Чистякове Донецької області,
1927"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1819
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії міської
контрольної комісії КП(б)У, спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаної Президії Чистя"
ківської МіськКК і колегії РСІ, арк.13, зв.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 15.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив м’ясопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Мірошник
О.В.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 197
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 293
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет ЛКСМУ, м. То"
рез Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1832
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи контрольної комісії міському
ЛКСМУ, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 09.04.1933"
26.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань КК Чистяківського
ЛКСМУ № 13 від 03.06.1933 р.; № 12 від
29.05.1933 р.; №16 від 29.06.1933 р., арк: 22,
24, 25, 33, 34
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про прийняття мір до громадян за крадіж"
ку та розбазарбвання продуктів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 198
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 293
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Торезький міський комітет ЛКСМУ, м. То"

рез Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1832
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів, пленумів,
бюро осередку ЛКСМУ шахти № 21 ім. Будьон"
ного, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 22.05.1932"
03.03.1937 рр.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання бюро ОКУ ЛКСМУ
від 28.05.1932 р., арк. 2"3
10. Дата документа – 28.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про видачу продуктів харчування в їдальні
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Наумович Л.Л.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 199
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 294
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Першотравневий районний комітет КПУ,
смт. Першотравневе Донецької області, 1922"
1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1392
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів. Спр. № 1
8. Хронологічні межі справи – 12 червня 1932"
26 листопада 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 9 засідання бюро партійної
спілки Мангушської МТС, арк. 26"27
10. Дата документа – 18 листопада 1932 р.
11. Коротка анотація
Про прискорення темпів проведення
хлібозаготівлі у сільгоспартелях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 200
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 294
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Першотравневий районний комітет КПУ,
смт.Першотравневе Донецької області, 1922"
1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1392
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол районного партійного збору.
Спр. № 137
8. Хронологічні межі справи – 12 лютого 1932 р.
9. Назва документа
Протокол партійного збору Мангушської
районної партійної організації, арк. 2
10. Дата документа – 12 лютого 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 201
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 294
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Першотравневий районний комітет КПУ,
смт. Першотравневе Донецької області, 1922"
1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1392
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Райкому
КП(б)У. Спр. № 137
8. Хронологічні межі справи – 17 січня 1932 "
20 лютого 1932 р.
9. Назва документа
Протокол бюро Мангушського РПК, арк.
1"3, 7"9
10. Дата документа – 17 січня 1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання хллібозаготівель та
марчука
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 202
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 297
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет первинної партійної
організації шахти «Червона зірка» виробничо"
го об’єднання «Торезантрацит», м. Торез До"
нецької області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 182
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується ,
Протоколи засідань бюро ШПК за 1932
р., спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 25 засідання бюро ШПК від
17 січня 1932 року, арк. 9
10. Дата документа – 17.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Виключення із рядів партії за перехову"
вання 5 мешків пшениці
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чиркіна І.М.
Дата проведення описування – 24.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 203
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 297
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет первинної партійної
організації шахти «Червона зірка» виробничо"
го об’єднання «Торезантрацит», м. Торез До"
нецької області, 1923"1987 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 182
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Книга № 3 протоколів засідань пленумів
ШПК , спр. 37
8. Хронологічні межі справи – 08.07.1932"
08.10.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 5 засідання ШПК від
27.07.1932 р., арк. 9"10
10. Дата документа – 27.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про робоче постачання та громадське хар"
чування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 204
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 297
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет первинної партійної
організації шахти «Червона зірка» виробничого
об’єднання «Торезантрацит», м. Торез Донець"
кої області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 182
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів ШПК, спр. 36
8. Хронологічні межі справи – 13.11.1932"
01.07.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол №1 засідання пленуму ШПК від
11.01.1933 р., арк. 55"56
10. Дата документа – 11.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про підготовку до весняної посівної кам"
панії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 205
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 297
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет первинної партійної
організації шахти «Червона зірка» виробничого
об’єднання «Торезантрацит», м. Торез Донець"
кої області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 182
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань пленумів, спр. 47
8. Хронологічні межі справи – 17.10.1933"
30.12.1934 рр.
9. Назва документа
Протоколи № 23 від 01.10.1934 р.; № 30
від 21.07.1934 р. засідання парткомітету, арк.:
69; 80
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про незадовільне харчування в дитбудинку
Про відміну карткової системи і вільну про"
даж хліба та круп
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Наумович Л.Л.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 206
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 297
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет первинної партійної
організації шахти «Червона зірка» виробничого
об’єднання «Торезантрацит», м. Торез Донець"
кої області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 182
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, спр. 38
8. Хронологічні межі справи – 08.05.1932"
17.12.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція
б/д та
Постанови від
25.09.1932 р., 27.09.1932 р., виписка з прото"
колу від 23.04.1932 р. арк.: 25"29, 32"35, 40"42,
53.
10. Дата документа –
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11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі,
стан постачання населення продуктами та
громадське харчування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 207
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 298
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти №
7 «біс», м. Чистякове Сталінської області,
1924"1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 94
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро осередка
КП(б)У ш. № 7 им. Ворошилова, спр. 40
8. Хронологічні межі справи – 04.02.1932"
19.07.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 20 засідання позачергово"
го партосередка від 05.02.1933 р., арк. 30
10. Дата документа – 05.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про розбазарювання продуктів в їдальні
та притягнення до відповідальності винних
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 208
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 298
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти №
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7 «біс», м. Чистякове Сталінської області,
1924"1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 94
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Ппротокол партійних зборів, спр. 38
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1932"
10.07.1932
9. Назва документа
Протокол № 11 наради партактиву
осередка від 13.05.1932 р., арк. 21
10. Дата документа – 13.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про план заготівлі хліба з урожаю 1932
року та розгортання колгоспної торгівлі
хлібом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 209
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 298
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація шахти №
7 «біс», м. Чистякове Сталінської області,
1924"1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 94
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Книга протоколів загальних зборів,
спр. 39
8. Хронологічні межі справи – 18.07.1932"
03.06.1934 рр.
9. Назва документа
Протоколи №№ 15, 26 загальних парт"
ійних зборів осередка КП(б)У ш. № 7 ім. Во"
рошилова від 11.11.1932 р., та від
14.02.1933 р., арк. 26
10. Дата документа
– 11.11.1932"
14.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про підсумки хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 210
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 298
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти № 7
«біс», м. Чистякове Сталінської області, 1924"
1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 94
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро осередка
КП(б)У ш. № 7 им. Ворошилова, спр. 40
8. Хронологічні межі справи – 04.02.1932"
19.07.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 21 засідання осередка ш. №
7 ім. Ворошилова від 20.02.1933 р., арк. 34
10. Дата документа – 20.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з комсомолу Каламурца
І.Т. за зв,язок з куркулем Дудкіним
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 211
3. Номер фонду за реєстром архіву – П 300
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Фомінсько"
го рудоуправління, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1924"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 30
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зібрань осередка
КП(б)У Радянська і рудоуправління «Западної
групи» Чистяківського району, спр. 20

8. Хронологічні межі справи – 28.01.1932"
03.11.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи загальних зборів партосеред"
ку Фомінського рудоуправління №3 від
03.03.1932 р., арк.4; №7 від 08.05.1932 р., арк.
об. 9; №16 від 03.11. б/р арк. об. 20
10. Дата документа – 03.03.1932; 08.05.1932;
03.11. б/р
11. Коротка анотація
Про погане забеспечення продуктами ро"
бочих Фомінського рудоуправління
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кривощокова О.Б.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 212
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робітни"
чого кооперативу, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 засідання Бюро осередку
колгоспу № 2 від 03.09.1932 р. арк. 37"39
10. Дата документа – 03.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід реалізації овочевої кампанії та
підготовка до осінньої сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 213
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робіт"
ничого кооперативу, м. Чистякове Донецької
області, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій,
спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 16 засідання партійних
зборів осередку ЗРК «Антрацит» від
25.05.1932 р., арк. 1"2.
10. Дата документа – 25.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хлібозаготівлю, худобозаготівлю,
держторгівля
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 214
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робіт"
ничого кооперативу, м. Чистякове Донецької
області, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій,
спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 2 засідання Бюро осеред"
ку колгоспу № 2 від 19.06.1932 р., арк 17"
18, 20.
10. Дата документа – 19.06.1932 р.
11. Коротка анотація

694

Про виконання плану посіва та пропо"
лювання за 15 днів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 215
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робіт"
ничого кооперативу, м. Чистякове Донецької
області, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій,
спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція робочого постачання ЗРК
«Гірняк» від 25.09.1932 р., арк. 46"47
10. Дата документа – 25.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану товарообігу та
незадовільне постачання муки, транспорту,
забезпечення приміщеннями
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 216
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Осередок КП(б)У Чистяківського робітни"
чого кооперативу, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 5 засідання Бюро осередку кол"
госпу № 2 від 09.08.1932 р., арк. 28, 28(об), 29.
10. Дата документа – 09.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід реалізації овочів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 5.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 217
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робітни"
чого кооперативу, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 07.09.1931"
03.06.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 10 засідання бюро Чистякі"
вського сельосередка КП(б)У від 27.10.1931 р.,
арк. 10"12
10. Дата документа – 27.10.1931 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення хлібних надлишків та хлібо"
заготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач.архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 218
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робітни"
чого кооперативу, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання Бюро осередку
колгоспу № 2 від 01.06.1932 р., арк 13"14.
10. Дата документа – 01.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід посівноїх компанії колгоспу № 2
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 219
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 305
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У Чистяківського робітни"
чого кооперативу, м. Чистякове Донецької об"
ласті, 1931"1935 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань парторганізацій, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
18.09.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 8 засідання бюро осередку
коопхоз № 20 від 08.10.1932 р., арк. 52"53
10. Дата документа – 08.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання посівної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 220
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 49 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 18.07.1932 р ,
арк. 36"37.
10. Дата документа – 18.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання прополювання, сіноз"
бирання та хлібозбиральної кампаній
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 221
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Катиковсь"
кого району Сталінської області, 1924"1949
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
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9. Назва документа
Протокол № 51 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 02.08.1932 р.,
арк. 40(об), 41.
10. Дата документа – 02.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан уборочної ком"
панії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 222
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Катиковсь"
кого району Сталінської області, 1924"1949
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 50 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 23.07.1932 р ,
арк. 39"40.
10. Дата документа – 23.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання збиральної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 223
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 28/19 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 20.01.1932
р., арк. 33.
10. Дата документа – 20.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 224
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередки) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 12/6 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 18.01.1931
р., арк.10 (об.)"11
10. Дата документа – 18.01.1931 р.
11. Коротка анотація

Про роботу з виконання плану хлібоза"
готівлі колгоспу «Ленінський шлях»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 225
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 20/4 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 25.07.1931
р., арк. 8 (об.)"9
10. Дата документа – 25.07.1931 р.
11. Коротка анотація
Про контрольні цифри хлібозаготівлі по
селищній раді
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 226
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань терито"
ріальної партійної організації (осередку) села
Ольховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 23/8 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 29.08.1931
р., арк.13 (об.)"14
10. Дата документа – 29.08.1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозатовлі, про загрозу зриву
виконання плану
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 227
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 28.01.1933"
10.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 9 засідання бюро осеред"
ку партійної організації с. Ольховчик від
31.03.1933 р., арк. 8"10.
10. Дата документа – 31.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід засипки посівматеріалу, го"
товність до виїзду в поле
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 228
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Кати"
ковського району Сталінської області, 1924"
1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 28.01.1933"
10.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 засідання бюро осеред"
ку партійної організації с. Ольховчик від
28.01.1933 р., арк. 1.
10. Дата документа – 28.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану хлібозаготівлі
та підготовки до весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 229
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Кати"
ковського району Сталінської області, 1924"
1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 26/13 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 13.11.1931 р.,
арк. 20 (об) " 22.
10. Дата документа – 13.11.1931 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан хлібозаготівлі,
усуспільнення рогатої худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 230
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 71 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 18.07.1932 р., арк. 76.
10. Дата документа – 18.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану заготівлі сіна.
Про розбазарювання майна (продаж сіна
без договорів).
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 231
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 26/17 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 03.01.1932 р.,
арк. 28 (об) " 29.
10. Дата документа – 03.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки до весняного посіву
колгоспу «Ленінський шлях»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 232
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 26 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 02.02.1932 р., арк.
1"3.
10. Дата документа – 02.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про звіт по хлібозаготівлі, про стан свинар"
ства
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 233
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 32 засідання бюро осе"
редку партійної організації с. Ольховчик від
10.03.1932 р., арк. 13"15.
10. Дата документа – 10.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про недостачу посівного матеріалу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 234
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Протоколи загальних засідань терито"
ріальної партійної організації (осередку) села
Ольховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 36/27 загального засідан"
ня осередку
КП(б)У с. Ольховчик від
19.05.1932 р., арк. 48 (об).
10. Дата документа – 19.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про прийняття в дитсадок тільки дітей
малозабезпечених колгоспників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 235
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Кати"
ковського району Сталінської області, 1924"
1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань терито"
ріальної партійної організації (осередку) села
Ольховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 21/12 загального засідан"
ня осередку
КП(б)У с. Ольховчик від
03.11.1931 р., арк. 18"20.
10. Дата документа – 03.11.1931 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану м,ясозаготівлі
для робочого постачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 236
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 4 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 18.01.1933 р., арк.
83 (об) 84.
10. Дата документа – 18.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про обмолот хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 237
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села
Ольховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа

Протокол № 18/2 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 05.07.1931 р.,
арк. 2 (об.)"3
10. Дата документа – 05.07.1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки до уборочної компанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 238
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 19/3 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 19.07.1931 р.,
арк. 4 (об.)"5
10. Дата документа – 19.07.1931 р.
11. Коротка анотація
Про хід уборочної компанії (закупівля мас"
тильних матеріалів)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 239
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територіальної
партійної організації (осередку) села Ольхов"
чик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 32/23 загального засі"
дання осередку КП(б)У с. Ольховчик від
18.03.1932 р., арк. 42 (об), 43.
10. Дата документа – 18.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про негативний стан парникового гос"
подарства
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 240
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського
району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
27.01.1932 рр.
9. Назва документа
Протоколи №№ 19/5, 22/8, 10, 15, 17,
20, 22, арк.: 9, 13, 14(об)"16, 27"28, 30(об)"
31, 36"38, 43
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 241
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Територіальна первинна партійна
організація Ольховської сільради Кати"
ковського району Сталінської області, 1924"
1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань терито"
ріальної партійної організації (осередку) села
Ольховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 26/15 загального засі"
дання осередку КП(б)У с. Ольховчик від
03.12.1931 р., арк. 24 (об) " 25.
10. Дата документа – 03.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про покращення обслуговування спо"
живачів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 242
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Територіальна первинна партійна

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
організація Ольховської сільради Катиковсько"
го району Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
18.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання бюро партійної
організації с. Ольховчик від 13.01.1933 р., арк.
83 (об).
10. Дата документа – 13.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про повернення хліба (виданого авансом)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 243
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 рр.
9. Назва документа
Протокол № 29/20 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 03.02.1932 р.,
арк. 38 (об), 39, 39 (об).
10. Дата документа – 03.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану по позику хлібоза"
готівлі, м’ясозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось

16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 5.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 244
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 307
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Територіальна первинна партійна органі"
зація Ольховської сільради Катиковського рай"
ону Сталінської області, 1924"1949 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 16
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних засідань територі"
альної партійної організації (осередку) села Оль"
ховчик, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 26.06.1931"
30.05.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 27/18 загального засідання
осередку КП(б)У с. Ольховчик від 18.01.1932 р.,
арк. 31"32.
10. Дата документа – 18.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки до весняного посіву кол"
госпу «Ленінський шлях»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 245
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці
Центрального селища Чистяківського району
Донецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
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Протокол № 5 засідання бюро осередку
КП(б)У від 20.07.1932 р., арк. 9 (об.),10
10. Дата документа – 20.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виступ робітників про нестачу по"
стачання в їдальні робітникам хліба та ін. про"
дуктів.
Про посисилення роботи в області роз"
витку кроликів, свиней при їдальні та ін. хар"
чових продуктів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 24.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 246
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці
Центрального селища Чистяківського району
Донецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 8 засідання бюро будівель"
ного осередку від 08.08.1932 р., арк. 14
10. Дата документа – 08.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про розбазарювання державних про"
дуктів харчування в їдальні
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 247
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці
Центрального селища Чистяківського району
Донецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання бюро партійно"
го осередку будівельників від 06.01.1933 р.,
арк. 34
10. Дата документа – 06.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання плану хлібозаготівлі,
висадку картоплі в городи
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 248
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці
Центрального селища Чистяківського району
Донецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 20 засідання бюро партійно"
го осередку будівельників від 01.07.1933 р.,
арк. 59

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 01.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про винесення строгої догани водію Пана"
сюк за несвоєчасний вивіз людей на прополку
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 249
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці Цен"
трального селища Чистяківського району До"
нецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 5 загального відкритого
партійного засідання осередку будівельників
КП(б)У від 28.07.1932 р., арк. 85 (об.)"86
10. Дата документа – 28.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про закріплення успіхів колективізації, по"
дальше укріплення колгоспів, про заготівлю сіна
та силосу на корм для коней
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 250
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 308
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У будівельної дільниці

Центрального селища Чистяківського району
Донецької області, 1931"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, засідань
бюро, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 03.06.1932"
02.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 14 загального відкритого
партійного засідання осередку КП(б)У від
09.11.1932 р., арк. 76 (об.)"77
10. Дата документа – 09.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Доповідь і постанова про виконання пла"
ну хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Гокун Н.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 251
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 309
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти № 28,
м. Чистякове Донецької області, 1924"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи зборів і засідань бюро партор"
ганізації шахти № 28, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 05.03.1933"
21.09.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 26 відкритих загальних зборів
осередка КП(б)У шахти № 28 від 18.06.1933 р.,
арк. 16
10. Дата документа – 18.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про питання проведення хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 252
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Стенограма виступів по докладу голо"
ви обласної комісії по чистки партії, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 02.10.1933 р.
9. Назва документа
Довідка до докладу голови обласної
комісії по чистки партії, арк. 45
10. Дата документа – 02.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Відсутність забезпечення тракторним
парком в м. Луганську при посівній.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 253
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Кадіївської рай"
комісії по чистки партії, спр.4 6
8. Хронологічні межі справи – 21.06"
15.11.1933 р.
9. Назва документа
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Протокол № 43 засідання Кадіївської
міської комісії по чистки партії, арк. 33.
10. Дата документа – 22.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про шкідливі злочини при виконанні
хлібозаготівлі по колгоспу села Трехизбенка.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 254
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи ячейкових комісій по чистке
сільских парторганізацій, висновки чистки
сільпартячеєк Краматорського, Макіївського,
Володарського, Луганських районів, до"
повідні записки про перевірку роботи парт"
колегій Сталинської ГОРКК, спр. 4.
8. Хронологічні межі справи – 12.10.1932"
01.08.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 1 та доповідні записки до
нього, арк. 13, 14, 15, 16, 19, 22, 30, 35, 39,
42, 44.
10. Дата документа – відсутня
11. Коротка анотація
Доповіді членів комісій про факти не"
можливості виконання плану хлібозаготівлі у
зв’язку з крадіжкою хліба селянами.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 255
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідная записка парттрійки про читс"
ку сільских парторганізацій сіл: Сергіївка, Зо"
лотий Колодязь, Степанівка, Дмитро"Дар’ївка
Краматорського району, спр. 10.
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 5.
10. Дата документа – відсутня
11. Коротка анотація
Стан роботи по збору хліба, факти розкра"
дання хліба по селам, неможливість виконання
плану по хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Парієва О.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 256
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки про хід чистки, виснов"
ки по сільским парторганізаціям, спр. 9.
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Засоби масової інформації, арк. 9, 77, 78,
79, 80.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Витяги із засобів масової інформації про
хід саботажу при обмолоті хліба у артілях Во"
лодарського району.

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 257
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи осередкових комісій по
партийній чистці парторганізацій колгоспів, спр. 28
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1930"
09.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 1 засідання комісії по чистки
рядів КП/б/У у осередку артілі «Шлях до кому"
ни» села Сергіївка Краматорського району, арк.
1, 2, 57.
10. Дата документа – 01"03.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Халатне відношення членів партії по конт"
ролю за обліком хліба.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 258
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Макіївскьої рай та ячейкових
комісій по чистки партій, спр. 47
8. Хронологічні межі справи – 22.06"
22.11.1933 р.
9. Назва документа
Висновки осередкової комісії по чистки
партії Артілі «Воля» В"Кринської сільради,
арк. 22"23
10. Дата документа – 17.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про порушення під час хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 259
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Виписки із рішення президиума Крама"
торській ГОРКК про досрочну чистку сільских
парторганізацій, постанова президиума Дон.
обл. КК., спр. 5.
8. Хронологічні межі справи – 26.11.1932"
16.03.1933 рр.
9. Назва документа
Список, витяги з протоколів, рішення
про хід виконання хлібозаготівлі по Дмитро"
Дар’ївському, Степанівському, Золотоколо"
дязьному та Сергієвському сільрадам, арк. 4,
5, 49, 71, 83, 86, 187, 193, 196, 205.
10. Дата документа – відсутня
11. Коротка анотація
Висновки комісії та доповіді про сабо"
таж при хлібозаготівлі, вмисне затягування
переобмолоту, проведення куркульської політи"
ки.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Пр. спеціаліст архівного відділу Глова М.Є.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 260
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Сорокінської рай"
онної і осередкової комісії по чистці партор"
ганізацій району. Спр. 69 Рекомендовано
всю справу
8. Хронологічні межі справи – 12.07.1933"
6.09.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань районної комісії по
чистці партії
10. Дата документа – 12.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід чистки лав партії всіх партор"
ганізацій району за аморальну поведінку, за
зрив збору врожаю, за розкрадання врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 261
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи осередкових комісій по чист"
ке партії, спр. 79
8. Хронологічні межі справи – 19.07.1933"
21.02.1935 р.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання комісії з чистки
партосередку колгоспу № 22 Нікольскої селищ"
ной ради, арк. 35
10. Дата документа – 12.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за саботаж
хлібозаготовок голови сільскої ради Торби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Дуброва К.Л.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 262
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Старобельської рай"
онної коміссії по чисткі парторганізацій району.
Спр. 53
8. Хронологічні межі справи – 29.06.1933"
5.09.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 12 засідання Старобельської
районної комісії по чисткі партії. Арк. 83"84
10. Дата документа – 8"10.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії тов.Кривенко за
відкриту агітацію проти партійної лінії під час
продовольчих труднощів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 263
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісії по чистці
партії, матеріали, списки членів партії партор"
ганізацій колгоспів Олександрівського району,
спр. 97. Рекомендовано всю справу.
8. Хронологічні межі справи – 23.081932"
15.09.1933 рр.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісій по чистці
партії парторганізацій Олександрівського рай"
ону
10. Дата документа – 23.08.1932"15.09.1933 рр.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії за зрив
збору врожаю, за саботаж, шкідництво.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 264
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки, інформаційне листу"
вання про підготовку чистки в селищі Солнцево
Старобішевського району, спр. 95
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
8. Хронологічні межі справи – 15.08. 1933 "
27.12.1933 р.
9. Назва документа
Докладна записка про зриви хлібопос"
тавок п о Старобішевському району, арк. 1"4
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив хлібопоставок комунами Ста"
робішивського району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 265
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Старо"Бешівської
районної комісії по чистці парторганізацій
району, висновки комісії, спр. 90. Рекомен"
довано всю справу.
8. Хронологічні межі справи – 05.08.1933"
18.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань районної комісії по
чистці партії
10. Дата документа – 05.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід чистки лав партії всіх партор"
ганізацій району за аморальну поведінку, за
зрив збору врожаю, за розкрадання врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 266
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення, висновки і
пропозиції Амвросіїської районної комісії з
чистки в партії, спр. 85
8. Хронологічні межі справи – 28.07.1933"
05.12.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційна сводка про репресії з
питань заготівлі продуктів області, арк. 3"4,
6, 9
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 267
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Покровської рай"
комісії по чистці парторганізації, спр. 77. Ре"
комендовано всю справу
8. Хронологічні межі справи – 19.07.33"
28.09.33 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісії по чистці
партії в Покровському районі, арк. 2"156

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід чистки всіх парторганізацій райо"
ну та виключення з лав партії за зрив виконання
плану хлібозаготівлі, за зрив збору урожаю, за
саботаж, розкрадання продуктів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 268
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Ново"Айдарської
комісії по чистці парторганізацій району, спр.
91. Рекомендовано всю справу
8. Хронологічні межі справи – 07.08.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань райкомісії по чистці
партії Ново"Айдарського району
10. Дата документа – 07.08."25"
11. Коротка анотація
Про хід чистки всіх парторганізацій рай"
ону та виключення з лав партії за укриття
свого походження, за аморальну поведінку, за
зрив збору врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 269
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи осередків комісій з чистки
партій парторганізації колгоспів Меловського
району, спр. 79
8. Хронологічні межі справи – 19.07.1933"
21.02.1935"21.02.1935 рр.
9. Назва документа
Протокол № 102 від 02.09.1933 р. засідан"
ня комісії з чистки партії Міловського району,
арк.148
10. Дата документа – 02.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Звільнення Стрюка К.М. за саботаж та
зрив плану хліпостачання.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 270
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Лисичанської район"
ної коміссії по чисткі партії. Характеристики на
членів її комісії. спр. 54
8. Хронологічні межі справи – 29.06.1933"
16.10.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань Лисичанської район"
ної комісії по чисткі партії № 20 від 8.09.1933 р.
та № 27 від 23.09.1933 р., арк. 51"52, 142"143
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Постанови ячейкових комісій про виклю"
чення із членів партії за мотивацію зриву с"х робіт
через «нічого їсти» та «люди пухлі з голоду»
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 271
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Володарської рай"
комісії по чистці партії, спр. 64
8. Хронологічні межі справи – 4.06.1933"
29.10.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 5 засідання райкомісії по
чистці партії Володарського району, арк. 29
10. Дата документа – 30.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партії секрета"
ря партосередку, який саботував охорону
колгоспних полів та на прохання людей дати
хліба, відповідав – пухли з голоду то й пухніть
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 272
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
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6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні сводки,висновки і про"
позиції Амвросіївської райкомісії з питань
чистки партії, спр. 85
8. Хронологічні межі справи – 28.07.1933"
05.12.1933 р.
9. Назва документа
Матеріал з підведення підсумків чист"
ки по Амвросіївському району,арк. 43, 44
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення в ланків партії за падіж
скота
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 273
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецький обласний комітет КПУ, м.
Донецьк Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 75782
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Волноваської рай"
комісії по чистці партії, спр. 71
Рекомендовано всю справу
8. Хронологічні межі справи – 14.07.33"
16.11.33 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань комісії по чистці
партії Волноваського району, арк. 2"153
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід чистки всіх парторганізацій рай"
ону та виключення з лав партії за зрив збору
врожаю, саботаж, загибель худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 274
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні сводки,висновки і пропо"
зиції Амвросіївської райкомісії з питань чистки
партії, спр. 79
8. Хронологічні межі справи – 28.07.1933"
05.12.1933 р.
9. Назва документа
Інформаційна сводка про репресії кол"
госпників в період заготівки м’яса і молока,
арк. 23, 24
10. Дата документа – 21.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про репресії колгоспників в період заго"
тівки м’яса і молока.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 275
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 326
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецький обласний комітет КПУ, м. До"
нецьк Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 75782
6. Номер опису – 6
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні сводки,висновки і пропо"
зиції Амвросіївської райкомісії з питань чистки
партії, спр. 85

8. Хронологічні межі справи – 28.07.1933"
05.12.1933 р.
9. Назва документа
Списки виключених з рядів партії за са"
ботаж хлібозаготовок, за розкрадання посівної
культури, арк. 127
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Виключення з рядів партії за саботаж
хлібозаготовок, за розкрадання посівної куль"
тури.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 276
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 358
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація села Лиман
Лиманського району Донецької області, 1925"
1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 15
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколі партійних зборів партійної
організації село Лиман, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 16.06.1931"
28.12.1932 рр.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся справа
10. Дата документа – 1931"1932 рр.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 277
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 358
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація села Ли"
ман Лиманського району Донецької області,
1925"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 15
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро осередку,
спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 05.04.1933"
13.08.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 32 загальних парт.зборів в
купі з активом, арк. 21
10. Дата документа – 22.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по закінченню
весняного сіву в колгоспі «За темпи»,
відсутність кормів для коней
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 278
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 361
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація смт. Ялта
Першотравневого району Донецької області,
1921"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 57
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів. Спр. № 20
8. Хронологічні межі справи – 5 грудня1932"
14 жовтня 1934 рр.
9. Назва документа
Протокол закритих зборів Ялтинської
партійної організації сумісно х комсомольця"
ми, арк. 5
10. Дата документа – 5 листопада 1932 р.
11. Коротка анотація
Про організацію та план вивозу хліба
колгоспами с. Ялта
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 279
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 369
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація радгос"
пу «Зірка» Володарського району Донецької
області, с 1961 р. – Донецька область, 1930"
1964 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 13
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів
8. Хронологічні межі справи – 13.03.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 13 загальних відкритих
зборів Осередку, арк. 47
10. Дата документа – 23.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про покарання колгоспу за не здачу
хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 280
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 369
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація радгос"
пу «Зірка» Володарського району Донецької
області, с 1961 р." Донецька область, 1930"
1964 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 13
6. Номер опису – 1

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійного бюро, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 16.01.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція, арк. 24
10. Дата документа – 09.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання плану по підготовці та
проведенню посівної роботи та збору урожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Білашенко Ю.А.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 281
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 379
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Артемівської
радянсько"партійної школи, м. Артемівськ До"
нецької області, 1924"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 53
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів і засідань
бюро, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
13.10.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 21 позачергового бюро п/о
Арт. РПШ «Про харчування курсантів», арк. 21
10. Дата документа – 11.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Погіршало харчування курсантів після пе"
редачі їдальні до «Донхарчу», зрізано 200 гр.
хліба курсантського пайка
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гл. спеціаліст архівного відділу Вершиніна
С.Л.
Дата проведення описування – 02.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 282
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 383
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партком первинної партійної організації
Костянтинівського заводу «Укрцинк», м. Кос"
тянтинівка Донецької області, 1930"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 245
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленуму партійного
комітету заводу, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 2.01.1933"
14.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 21 Пленуму ЗПК, арк. 73
10. Дата документа – 11.11.1933 р.
11. Коротка анотація
Висловлювання людей про політику
партії, яка винна в тому, що колгоспи вимира"
ють з голоду
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Кравцова Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 283
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Бюлетень сектору преси КПВ ЦК КП (б)У по
питанню «Популяризації райгазетами судових
процесів та вироків за крадіжки хліба, арк. 27
10. Дата документа – 15.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про перелік газет та назви статей, в яких
висвітлювались питання судових вироків та реп"
ресій щодо розкрадачів колгоспного хліба
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 284
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу ПБ № 93 «Про хід
виконання плану м’ясозаготівлі у Іvкв.1932
р.», арк.14"17
10. Дата документа – 01.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний хід заготівлі м’яса в
Чернігівській, Київській та Вінницьків облас"
тях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 285
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 р.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та
ЦК КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Матеріали слідства по справі про опір
хлібопостачанню в Орехівському районі
Дніпропетровської обл., арк. 4"7
10. Дата документа – 03.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Протоколи допитів керівників колгоспів
з питань зриву планів хлібопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 286
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 р.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та
ЦК КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ПБ КП (б) У «Про посилення
заходів хлібопостачання», арк. 45
10. Дата документа – 30.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про посилення заходів хлібопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 287
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання бюро Лиманського
райпарткома, спр. 171
8. Хронологічні межі справи – 06.07.1932 "
30.12.1932 р.
9. Назва документа
Постановабюро Краснолиманського рай"
парткому, арк. 261
10. Дата документа – 27.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії Дуравкіна за роз"
давання зібраноно хліба населенню с. Торське,
видачу хлібу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Короткова К.Б
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 288
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Краснолиманської районної
комісії з чистки партії та постанови бюро Крас"
нолиманського районного комітету КП(б)У і
призідії Рай КК, спр. 211
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Характеристика до вироку громадянина
Прийменка Григорія Васильовича (розкуркуле"
ного в с. Крива Лука), арк. 75"77
10. Дата документа – 26.09.1933 р.
11. Коротка анотація

Про притягнення до відповідальності
Прийменка Г.В. за распродаж майна та укриван"
ня хліба в ямі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Короткова К.Б
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 289
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали з чистки партії: дерективи,
інструкції, відомості, докдадні записки, плани,
списки партосередків, списки рекомендованих
до складу комісій, характеристики, анкети не
рекомендованих, спр. 207
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Матеріал по підготовці до чистки партії
партосередку, арк. 20;
Матеріали обслідування роботи партосе"
редків вагонного депо і кондукторського резер"
ву по підготовці до чистки партії станом на
01.07.1933 року, арк. 31" 32
10. Дата документа – 28.02.1933"01.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про негативні настрої серед комуністів
спрямовані на критику партії щодо смертей че"
рез голод.
Про характерні виступи комуністів в окре"
мих партосередках, що йдуть в розлад з політи"
кою партії (про смерть на селі через голод).
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Короткова К.Б
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 290
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповіді та доповідні записки з питань
організаційно " партійної та господарської
роботи. (до перегляду рекомендовано всю
справу), спр 180
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Підсумки проведення єдиного партдня
по колгоспних і радгоспних партосередках
Краснолиманського району, арк. 88
Загальні підсумки (про хлібозаготівлі),
арк. 153, 155
Усім партосередкам Лиманського рай"
ону. Закритий лист, арк. 174"179
10. Дата документа
– 19.09.1932"
29.11.1932, 23.12.19 рр.
11. Коротка анотація
Про виступи комуністів з приводу голо"
ду на селі; про притягнення до відповідаль"
ності правління колгоспу «За темпи» з приво"
ду опору хлібозаготівлі та укриттю хліба;
Про опір на території сіл хлібозаготів"
лям, укриття хлібу робітниками.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Короткова К.Б
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 291
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Протоколи засідань бюро Красноли"
манського райпаркома, спр. 199
8. Хронологічні межі справи – 01.1933"
09.1933 р.
9. Назва документа
Постанови бюро РПК, арк. 17, 18, 20,
26, 51.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки та виконання плану
весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архіваріус архівного відділу Мусієнко
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 292
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивне листування Ліманського
райкому партії, спр. 172
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист Ліманського райокму партії про
хід хлібозаготовки в районі, арк. 1"3
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Незадовільний хід хлібозаготовок в
районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Дуброва К.Л.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 293
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки районного відділу Дер"
жавного політуправління, спр. 204
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Спец"зведення «Про хід підготовки до вес"
няної посівної кампанії», арк. 6"11
10. Дата документа – 04.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про загибель коней в колгоспах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 294
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр.166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 90 засідання Політбю"
ро ЦК, арк. 53
10. Дата документа – 11.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Порядок зниження плану хлібопостачання
для одноосібників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний

14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 295
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Таблиці «Зменшений план хлібозаготівлі
по секторам в обласном розрізі, арк. 60"63
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
План хлібозаготівлі по Вінницькій,
Київській, Чернигівській, Харківській, Одеській,
Дніпропетровській, Донецькій областях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 296
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр.166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ПБ ЦК (б)У «Про заходи по по"
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силенню хлібозаготівлі», арк. 74"82
10. Дата документа – 18.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про мобілізацію робітників комуністів на
хлібозаготівлю. Про хлібозаготівлю в колгос"
пах.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 297
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр.166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 90 засідання Політбю"
ро ЦК «Про організацію хлібозаготівлі в одно"
осібному секторі», арк. 83"86
10. Дата документа – 11.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Інструкція про організацію хлібоза"
готівлі в одноосібному секторі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 298
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
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Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та
ЦК КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ПБ ЦК КП(б)У «Про посилен"
ня заходів хлібозаготівлі», арк. 87"97
10. Дата документа – 18.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про боротьбу із зловживаннями в кол"
госпах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 299
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та
ЦК КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова ПБ ЦК КП(б)У «Про хід хлібо"
заготівлі», арк. 117"121
10. Дата документа – 29.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про організацію хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
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15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 300
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповід Терехова по Кобелянській справі
(Харківська область), арк. 124"132
10. Дата документа – 16.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Протоколи допитів керівників колгоспів з
питань зриву планів хлібопостачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 301
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи президіуму РайКК та колегії
РКІ, спр. 178
8. Хронологічні межі справи – 27.03.1932"
17.10.1932 р.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся справа
10. Дата документа – 1932 р.

11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності осіб,
звинувачених у спекулянстві, у приховуванні
хліба, за невиконання плану хлібозаготовки, у
порушеннях при видаванні заборних книжок, про
порушення законності при проведенні мясозаго"
товки та хлібозаготовки
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 302
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні листи Лиманського райкома
партії, спр. 201
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Листи Лиманського районного парткоміте"
ту, арк. 8"10
10. Дата документа – 17.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про заходи забеспечення збереженності
посівматеріалу та запобіганню його розкрадан"
ню.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 303
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
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м. Красний Лиман Донецької області, 1922"
1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки, довідки з питань
організаційно"партійної та господарчої робо"
ти, спр. 203
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Матеріал щодо перевірки роботи парто"
середка ТПО сільхозбази «Ставки», арк. 2
10. Дата документа – 29.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Висловлення робітника Пузанкова про
те, що вони мабуть знову будуть голодувати
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 304
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постановлення бюро Краснолимансь"
кого райпаркома, спр. 200
8. Хронологічні межі справи – 03.071933"
30.07.1933 р.
9. Назва документа
Постанови бюро РПК, арк. 19"21,29,58"
60, 71, 72,109"111.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про хід виконання косовиці, хлібоза"
готівлі та хлібосдачи по Красноалимансько"
му району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архіваріус архівного відділу Мусієнко
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 305
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та
ЦК КП(б)У, спр. 166
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Підтвердження радіограми, арк. 43"44
10. Дата документа – 23.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про посилення засобів щодо збору
хлібу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 306
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комфракцій райви"
еонкому, райпрофсоюзу та райпотребсою"
зу, спр. 177

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
8. Хронологічні межі справи – 24.02.1932"
05.10.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 31 засідання комфракції Ли"
манського райвиконкому, арк. 9,10
10. Дата документа – 02.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про погіршення стану громадського хар"
чування в с. Лиман
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 307
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комфракцій райвие"
онкому, райпрофсоюзу та райпотребсоюзу,
спр. 177
8. Хронологічні межі справи – 24.02.1932"
05.10.1932 р.
9. Назва документа
Протокол №14 засідання комфракції Ли"
манського райвиконкому, арк. 13
10. Дата документа – 05.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про затвердження лімітів з постачання
хлібом в с. Лиман
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 308

3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Спецдоклади, доповідні записки райвідді"
лу ГПУ, спр. 179
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся справа
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про погіршення продовольчого постачан"
ня населення, про хід виконання плану хлібозо"
готовок та мясозаготовок, про притягнення до
відповідальності осіб, винних у розкраданні
хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 309
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет КПУ,
м. Красний Лиман Донецької області, 1922"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК КП(б)У та До"
нецького обкому партії, спр. 197
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Стаття «Про підсумки хлібозаготівлі на Ук"
раїні та постанова ЦК ВКП(б) від 24"І с.г.», арк. 3
10. Дата документа – 24.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про позорний хід хлібозаготівлі в
Одеській, Дніпропетровській та Харківській об"
ластях
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 310
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК КП(б)У та
Донецького обкому партії, спр. 197
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Закритий лист, арк. 18"22
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про викриття деяких керівників сіл, кол"
госпів Лимвнського району щодо невиконан"
ня планів хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 17.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 311
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 386
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманський міський комітет
КПУ, м. Красний Лиман Донецької області,
1922"1940 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3455
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви та постанови ЦК ВКП(б) та ЦК
КП(б)У, спр. 166
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8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова Політбюро ЦК КПбУ «Про
ззаходи боротьби із спекуляцією хлібом»,
арк. 162"164
10. Дата документа – 09.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про дозвіл когоспної торгівлі хлібом
після 15.01.1933 року
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 312
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Єнакіївсько"
го міськкому КП(б)У, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 28.04.1932"
16.06.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція про міроприємства по реа"
лізації постанови ЦК ВКП (б) від 23.04.1932 р.
про заходи боротьби з розкраданням хліба,
арк. 38"41
10. Дата документа – 23.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заходи по боротьбі з викраденням
хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 313
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань секретаріату Міськко"
ма КП(б)У, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
08.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 20 засідання секретаріату
Риківського РПК, арк. 88
10. Дата документа – 11.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Ухвала про виконання плану збирання
мірчуку
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 314
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи секретаріату Міськкома
КП(б)У, спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 20.07.1932"
29.11.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція до протоколу № 7 п. 3, арк. 60
10. Дата документа – 25.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід посівної та збиральної кампанії по
колгоспу ЗРК «Металіст»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 29.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 315
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Єнакіївського
Міськкома КП(б)У, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 04.06.1932"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція до протоколу бюро Риківської
МПК № 29 п. 3, арк. 33
10. Дата документа – 23.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про скривлення лінії партії при реалізації
насінної позики
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 13.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 316
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Єнакієвського
Міськкома КП(б)У, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Резолюція до протоколу № 5 п. 11, арк. 56
Резолюція до протоколу № 9 п. 3, арк.121
Резолюція до протоколу № 3, арк.184
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Протокол № 15, арк. 199
Протокол № 16, арк. 203"207
Протокол № 15, арк. 211"213
10. Дата документа – 7.08.1932"13.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі в районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 317
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Єнакіївського
Міськкома КП(б)У, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 21, арк. 269, 284"287
10. Дата документа – 19.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення хліба в заможних госпо"
дарствах колгоспників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 318
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6346
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки в Єнакіївський Рай"
ком КП(б)У, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 31
10. Дата документа – 15.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Доповідна записка члена партії про ви"
лучення хліба у колгоспників с. Берестове
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 12.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 319
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Єнакіївсько"
го міськкому КП(б)У, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 28.04.1932"
16.06.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція про викревлення лінії партії
при реалізації насіневого займу в районі, арк. 33
10. Дата документа – 23.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення хліба в заможницьких
господарствах колгоспників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 14.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 320
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 389
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський міськком КПУ, м. Єнакієве
Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6346
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи секретаріату Міськкома КП(б)У,
спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 20.07.1932"
29.11.1932 р.
9. Назва документа
Резолюція до протоколу № 2 п.1, арк.11
10. Дата документа – 01.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання річного плану хлібоза"
готівлі в районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 13.04.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 321
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії Єна"
кіївської Міськ КК, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 22.06.1932"
27.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партколегії МКК , арк.
20, 37, 38, 41, 65, 71, 72"75, 113"114, 125"126,
136"137
10. Дата документа – 22.06.1932"27.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Протоколи про антирадянські виступи, про
зловжив. при накладанні штрафів, про органі"
зацію харчування в радгоспах, про невиконання
та зрив хлібозаготівлі, про підготовку повстан"

ня серед селян, про повернення худоби колгос"
пникам, про крадіжки борошна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 322
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань виїзної парттрійки,
спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 16.01.1932"
31.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань виїзної партійної
трійки, арк. 13, 14, 15, 18, 20, 32, 39, 42, 54"63,
67"68
10. Дата документа – 16.01.1932"31.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Протоколи про укриття зерна, куркульсь"
ку агітацію, зв’язки з куркулями, розбазарюван"
ня хліба, про участь в контрреволюційній органі"
зації, про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 323
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
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5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Спецзведення, повідомлення та до"
повідні записки Єнакіївського районного
відділку ДПУ (Державного Політичного Управ"
ління), спр. 36
8. Хронологічні межі справи – 08.01.1932"
25.12.1932 р.
9. Назва документа
Спецзведення, повідомлення та до"
повідні записки
10. Дата документа – 8.01.1932"25.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Спецзведення, повідомлення та до"
повідні записки про хлібозаготівлю та анти"
партійні настрої і виступи селян, порушення
при підготовці до сівби, вилучення зерна, кар"
топлі у селян, зловживання при хлібозаготівлі
(рекомендовано для розгляду всю справу)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 324
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Єна"
кіївської Міськ КК КП(б)У, спр. 44
8. Хронологічні межі справи – 08.06.1933"
21.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань президії Риківської
міської Контрольної Комісії КП(б)У, арк. 12,
18"23, 24"25, 32, 48"52
10. Дата документа – 08.06.1933"01.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Постанови про збирання м’ясоподатку,
про організацію хлібопостачання та суспіль"
ного харчування, про порушення трудової
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дисципліни в колгоспах, про куркульські про"
яви на селі, про зловживання при організації
робітничого постачання
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 325
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії ЦКК
КП(б)У та колегії НК РКІ УРСР, спр. 37
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
13.04.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Пре"
зидії ЦКК та Колегії НКРСІ УРСР від
23.03.1933 р., арк. 54
10. Дата документа – 23.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про утворення в Донбасі обласної
хлібної інспекції
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 326
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії ЦКК КП(б)У та
колегії НК РКІ УРСР, спр. 37
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
13.04.1933 р.
9. Назва документа
Протокол об’єднаного засідання Президії
ЦКК та Колегії НКРСІ УРСР від 27.03.1933 р., арк.
204, 205
10. Дата документа – 27.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про навмисні порушення при постачанні
тракторної техніки по областях УРСР
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 327
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Єнакіївської
міської Контрольної Комісії КП(б)У, спр. 32
8. Хронологічні межі справи – 21.04.1932"
09.12.1932 рр.
9. Назва документа
Протоколи засідань президії Риківської
міської Контрольної Комісії КП(б)У, арк. 21"22,
59"63, 93, 150"159, 210, 225, 248, 301, 315, 362"
364, 387, 388
10. Дата документа – 04.05.1932"21.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Постанови про саботаж при заготівлі зер"
на, про незаконне повернення раніш усуспільне"
ної худоби колгоспниками, про виступи куркулів,
про повернення колгоспникам незаконно

відібраних у них продуктів та худоби, про неза"
конний забій худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 328
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки Риківського міськ"
відділення ДПУ та ВДТОО ДПУ ст. Дебальцеве
Південних зал. дор., спр. 52
8. Хронологічні межі справи – травень"грудень
1933 р.
9. Назва документа
Інформдовідка, арк. 164"165
10. Дата документа – 10.05.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж худоби по районах Донецької
області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 329
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1

729

КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні
записки
Риківського
міськвідділення ДПУ та ВДТОО ДПУ ст. Де"
бальцеве Південних зал. дор., спр. 52
8. Хронологічні межі справи – травень"гру"
день 1933 р.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 28"30
10. Дата документа – 30.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Розгляд антиколгоспних висловлювань
селян
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 330
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Єна"
кіївської Міськ КК КП(б)У, спр. 43
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
29.05.1933 р.
9. Назва документа
Постанова президії Риківської Міськ КК
" РСІ, арк. 12
10. Дата документа – 01.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 331
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії ЦКК
КП(б)У та колегії НК РКІ УРСР, спр. 37
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
13.04.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Президії ЦКК КП(б)У" Колегії
НКРСІ УРСР, арк. 178, 179
10. Дата документа – 03.04.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж коней (у Чернігівській обл.)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 332
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань ЦКК КП(б)У № 72/
91, № 74/93, № 75/94, № 76/95, № 80/99,
№ 78/97, № 82/101, № 83/102, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 28.08.1932"
27.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 82/101, арк. 180
10. Дата документа – 23.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Постанова про хід хлібозаготівлі

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 333
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії Єнакіївської
Міськ КК КП(б)У, спр. 43
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
29.05.1933 р.
9. Назва документа
Постанова президії Риківської Міськ КК "
РСІ, арк. 115, 115 (зворот)
10. Дата документа – 28.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про результати чистки в радгоспі ім. По"
стишева
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 334
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Протоколи засідань партколегії Єна"
кієвської Контрольної Комісії, спр. 45
8. Хронологічні межі справи – 17.01.1933"
07.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 26 засідання партколегії Риків"
ської КК, арк. 7"8
10. Дата документа – 27.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Розгляд справи Молчанова і Семенченко
про проведення антипартійної агітації на селі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 335
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії Єна"
кієвської Контрольної Комісії, спр. 45
8. Хронологічні межі справи – 17.01.1933"
07.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 31 засідання партколегії Ри"
ківської КК, арк. 26
10. Дата документа – 27.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Розгляд справи Шпилевого про розбаза"
рювання колгоспного майна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 336
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформ"бюлетень та оперативне зве"
дення Міськ Рай КК " РСІ в підготовці до вес"
няної сівби, спр. 48
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Інформаційний лист, арк.13, 13 (зво"
рот), 15
10. Дата документа – 21.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Інформація про укриття хліба, переви"
щення повноважень при хлібозаготівлі по рай"
онах Донецької області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 337
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань ЦКК КП(б)У № 72/91,
№ 74/93, № 75/94, № 76/95, № 80/99, № 78/97,
№ 82/101, № 83/102, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 28.08.1932"
27.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 81/100, арк. 157
10. Дата документа – 13.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Постанова про значний падіж худоби

732

12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 338
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президії ЦКК
КП(б)У та колегії НК РКІ УРСР, спр. 37
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
13.04.1933 р.
9. Назва документа
Постанова об’єднаного засідання Пре"
зидії ЦКК та Колегії НКРСІ УРСР, арк. 259"261
10. Дата документа – 7.03.1933" 04.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про підготовку до весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – в несено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 339
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Звіт Єнакіївської міської КК"РКІ ХІХ"й
партконференції, спр. 28
8. Хронологічні межі справи – червень 1932 р.
9. Назва документа
Звіт Єнакіївської міської КК"РКІ ХІХ"й парт"
конференції, арк. 1, 44"50, 62"64
10. Дата документа – червень 1932 р.
11. Коротка анотація
Викриття скривлення директив партії при
проведенні хлібозаготівлі та колективізації, зрив
колгоспами Єнакіївського району плану сівби,
силосування, заготівлі м’яса та інш., факти са"
ботажу та укривання хлібу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 340
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії ЦКК
КП(б)У, спр. 26
8. Хронологічні межі справи – 02.03.1932"
22.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партколегії ЦКК
КП(б)У
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Постанови партколегії ЦКК КП(б)У по об"
ластях УРСР про боротьбу за хліб, про прояви
опортунізму під час хлібозаготівлі (для розгля"
ду рекомендована вся справа)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 341
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 391
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївська районна контрольна комісія
КП(б)У, м. Єнакієве Донецької області, 1924"
1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 506
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партколегії Єна"
кієвської Рай КК КП(б)У, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
28.05.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань партколегії Риківської
Рай КК, арк. 2,6,19,21"22, 23, 26, 27, 34, 33, 45,
48, 51, 54
10. Дата документа – 05.01.1932"28.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Протоколи про крадіжку борошна,
підтримку куркульських настроїв та агітацію,
відмову щодо участі в хлібозаготівлі та вихід з
колгоспу, про падіж худоби, перевищення по"
вноважень та порушення під час хлібозаготівлі,
про укриття хліба та розкуркулених
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Джеріхова М.Є
Дата проведення описування – 11.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 342
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 400
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація воєнізова"
ної охорони станції Красний Лиман Південно"
Донецької залізниці Сталінської області, 1927"
1960 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 35
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
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Протоколи засідань бюро партосеред"
ку стрілецької охорони, спр.4
8. Хронологічні межі справи – 28.09.1932"
02.09.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 24 засідання бюро п/я 1"2
взводів та 1"ї пож.ком. 5"го загону стрілець"
кої охорони, арк. 20,21
10. Дата документа – 19.09.1933 р.
11. Коротка анотація
Про псування та горіння хліба на сипних
пунктах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 343
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна
комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президіуму та парт"
колегії ЦКК КП (б)У, спр.19
8. Хронологічні межі справи – 10.11.1933"
15.11.1933 р.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся справа
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності
осіб, винних у зриві плану хлібозаготівлі, роз"
краданню хліба, недбалому збереженню за"
готовленого хлібу, про незадовільний рівень
харчування в дитбудинках
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк/вияв
Норська
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 344
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманська районна контрольна
комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засіданьпленумів Лимансь"
кої Рай КК"РКІ, спр.10
8. Хронологічні межі справи – 29.03.1932"
17.06.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засіданьпленумів, по всій
справі
10. Дата документа
– 29.03.1932"
17.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про заходи що до надходження насіння
та створення власної кормової бази шляхом
вилучення у колгоспників запаса насіння.
Доведення коней до знемоги.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/Пилипенко
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 345
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманська районна контрольна
комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання парттройці Ли"
манської Рай КК, спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1933"
19.12.1933 р.
9. Назва документа

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Протоколи відкритого засідання парт"
тройці, по всій справі
10. Дата документа – 01.01.1933"19.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Розгляд питань з халатного відношення
членів партії, причетних до псування картоплі,
розкрадання хліба та разбазарюванні зерна.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 346
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"
місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки з господарських та
політичних питань, спр. 22
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідни записки, по всій справі
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Саботаж хлібозаготівлі, незадовільний
стан харчування в ідальннях, стан посівної кам"
панії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 347
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"

місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання парттройці Лимансь"
кої Рай КК, спрв. 12
8. Хронологічні межі справи – 06.01.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання, по всій справі
10. Дата документа – 06.01.1932"29.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про проведення хлібо" та мясозаготівлі.
Про посівну кампанію. Разкрадання хлібних пай"
ок. Збиток на млині внаслідок пожежі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Пилипенко В.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 348
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"
місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань президіума Лимансь"
кої Рай КК, спр.17
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1933"
06.07.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання президіума, арк. 3, 29.
Доп. запіска арк. 40"42. Акт, арк. 43"44. Доп.
записка, арк. 72. Доп. записка, акр. 84"85. Про"
токл засідання, арк. 87. Протокол засідання, арк.
90, Доп. записка, арк. 95. Доп. записка, арк.101.
Резолюція, арк. 137.
10. Дата документа – 7.01, 14.02, 07.04,17.04,
11. Коротка анотація
Преступне відношення до постачання ро"
бочихмхліба. Про готовність до веснянного сіву.
Про стан корів, свиней, овець. Преступне відно"
шення до заготівлі насіння. Обслідування та пер"
вірка роботи ідальні.
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна /Норська Л.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 349
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна
комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання президії Лимансь"
кої Рай КК, спр. 11
8. Хронологічні межі справи – 20.11.1932"
17.11.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання президії та патрко"
легії, по всій справі.
10. Дата документа – 20.11.1932"17.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про халатне відношення членів партії до
виконання плану хлібозаготівлі, псування ово"
чей. Про хлібо" та мясозаготівлю.
Роздача забрних книжок по «пай"столу».
Про виконання заготівлі молока, огородини та
збирання огородини в огородніх господар"
ствах.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/Пилипенко
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 350
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна
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комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання президії Лимансь"
кої Рай КК, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 11.02.1933"
26.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання президії, арк. 3, 8.
10. Дата документа – 11"12.02,
11. Коротка анотація
Задачі весіннього сіву (строки). Бороть"
ба за півищення урожайності.
Про загорозу зриву веснянного сіву.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Норська Л.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 351
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краснолиманська районна контрольна
комісія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Спец. зведення райвідділенні ДПУ
(Державного політичного управління), спр.15
8. Хронологічні межі справи – січень1932"
липень1932 р.
9. Назва документа
Спец. зведення райвідділенні ДПУ, арк.
1"7
10. Дата документа – 16.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Відбір продуктових книжок, перероз"
поділ продуктів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Норська Л.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 352
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 402
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краснолиманська районна контрольна ко"
місія, м. Красний Лиман Донецької області,
1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 365
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання президії Лиманської
Рай КК, спр. 18
8. Хронологічні межі справи – 17.06.1933"
20.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідання президії, по всій
справі.
10. Дата документа – 07.06.1933"20.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хлібопостачання у колгоспи. Про
кінське поголів’я. Про підготовку до збирання
врожаю. Про хід осіннього сіву.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст Нагорна/ Норська Л.В.
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 353
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 405
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталіна
Харцизького району Сталінської області, 1932"
1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів
сільгоспартілі, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
27.12.1933 рр.

9. Назва документа
Протокол № 31 партійних зборів сільгос"
партілі, арк. 29
10. Дата документа – 04.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про укриття хліба селянами, та передба"
чення того, що вони є по соціальному статуту
кулаками
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 354
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 405
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталіна
Харцизького району Сталінської області, 1932"
1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів
сільгоспартілі, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
27.12.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол загальних зборів, арк. 3
10. Дата документа – 05.01.1932"21.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про розслідування приховування партійця"
ми хлібу та муки
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 355
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 405
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталіна
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Харцизького району Сталінської області,
1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів
сільгоспартілі, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
24.12.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 38 партійних зборів
сільгоспартілі, арк. 39
10. Дата документа – 27.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про нестачу хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 356
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 405
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталі"
на Харцизького району Сталінської області,
1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів
сільгоспартілі, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
27.12.1933 рр.
9. Назва документа
доповідь до протоколу № 38 партійних
зборів сільгоспартілі «Про готовність до вес"
няного сівби», арк. 41
10. Дата документа – 12.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про дуже поганий стан більшої частини
колгоспників, господарств, про нестачу по"
сівного матеріалу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу

738

15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 357
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 405
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійна група сільгоспартілі ім. Сталі"
на Харцизького району Сталінської області,
1932"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів
сільгоспартілі, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1032"
27.12.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 28 загальних партійних
зборів сільгоспартілі, арк. 26
10. Дата документа – 02.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про небажання селян здавати хліб, та
його нестачу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 358
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 412
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Осередок КП(б)У 7"го експлуатаційно"
го району станції Красний Лиман Південно"
Донецької залізниці, м. Красний Лиман До"
нецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Протоколи загальних партійних зборів,
спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1932"
08.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 загального відкритого парт"
зібрання осередку КП(б)У управління, арк. 89
10. Дата документа – 22.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання та зірвання плану хлібо"
заготівлі по Лиманському району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 359
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 412
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У 7"го експлуатаційного
району станції Красний Лиман Південно"До"
нецької залізниці, м. Красний Лиман Донецької
області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 6
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколі Партійних зборів партосередку
управління 7"го експлуатаційного р"ну ст. Крас"
ний Лиман, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
08.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол загального партійного закрито"
го зібрання сумісно з комсомольцями управлі"
ння району, арк. 1
10. Дата документа – 05.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив хлібозаготівельної кампанії в
районі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 13.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 360
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 426
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Костянти"
нівського металургійного заводу ім. Фрунзе, м.
Костянтинівка Донецької області, 1927"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 571
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленуму заводсько"
го партійного комітету, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 23 Пленуму ЗПК ім. Фрунзе,
арк. 112
10. Дата документа – 31.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про хлібоздачу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Кравцова Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 361
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 426
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Костянти"
нівського металургійного заводу ім. Фрунзе, м.
Костянтинівка Донецької області, 1927"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 571
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленуму заводсько"
го партійного комітету, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова Пленуму ЗПК ім. Фрунзе арк.
146
10. Дата документа – 09.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Підсумки проведення паспортизації по
заводу ім. Фрунзе
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Кравцова Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 362
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 426
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Костян"
тинівського металургійного заводу ім. Фрун"
зе, м. Костянтинівка Донецької області, 1927"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 571
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Пленуму заводсь"
кого партійного комітету, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 02.01.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол 33 засідання Пленуму ЗПК
ім. Фрунзе, арк. 147
10. Дата документа – 09.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Про стан громадського харчування на
заводі ім. Фрунзе
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Кравцова Н.В.
Дата проведення описування – 21.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 363
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 426
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Костян"
тинівського металургійного заводу ім. Фрун"
зе, м. Костянтинівка Донецької області, 1927"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 571
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань ПК, спр. 26
8. Хронологічні межі справи – 04.01.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 22 пленуму ЗПК заводу ім.
Фрунзе, арк. 124,125
10. Дата документа – 17.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про тяжкий стан в приміському гос"
подарстві
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. трудовим архівом Кравцова Н.В.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 364
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 483
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація Донець"
кого заводу хімічних реактивів, м. Донецьк
Донецької області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 144
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів спр. 15
8. Хронологічні межі справи – 03.01.1932"
3.11.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 23 відкритих заводських
партзборів, арк. 61
10. Дата документа – 28.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про випадок голоду
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. арх. від. Вербовська/Знаменська
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 365
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 483
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Донецько"
го заводу хімічних реактивів, м. Донецьк До"
нецької області, 1923"1987 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 144
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, спр. 16
8. Хронологічні межі справи – 13.11.1932"
13.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 27 загальних зборів ячейки
КП(б)У азотного заводу, арк. 1"2
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виявлення бездіяльних та оппор"
туністів під час хлібозаготовок
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. арх. від. Вербовська/Знаменська
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 366
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та витяги з протоколів бюро та
секретаріата, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Лист секретаря ГПК до секретарів колгос"
пних та радгоспних партосередків «Про слабку
роботу по проведенню косовиці в районі»
10. Дата документа – 22.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про халатне відношення керівників кол"
госпів та радгоспів району до організації зборки
урожаю

12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 367
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Рішення бюро та секрітаріата прийняті
опитом з матеріалами, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Телеграма секретаря обкому КП(б)У сек"
ретарям міськпарткомів, арк. 248
10. Дата документа – 10.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Постанова ЦК від 15 грудня про повернен"
ня кредитів, які надані колгоспникам. За неякіс"
не їх використання колгоспниками, які зривають
хлібозаготівлю, кредити повинні бути стягнути"
ми
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. арх. від. Добр. р"р Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 368
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
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7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання секрітаріату
міськома КП(б)У, спр № 6
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Міськрайпартком «Виступ секретаря
обкому, арк. 116"118
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Постанова ЦК «Про репресії у колгоспах,
винесення на чорну дошку сіл які саботують
хлібозаготівлю»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 369
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання Міському КП, спр. 4
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 22 засідання бюро Крама"
торського міському від 23.12.1932 р. «Поси"
лення хлібозаготівлі», арк. 149
10. Дата документа – 23.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Рішення ЦК КП(б)У, від 20"21\12"32
«Про посилення хлібозаготівлі, хабарництва
та розбазарювання.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 370
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Закритий лист та доповідні записки
секретарю Краматорського горкома про стан
вбиральної компанії та хлібопостачання дер"
жаві,тасводки по виконанню хлібозаготівлі по
району, спр.16
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Листи та доповідні записи, до перегля"
ду рекомендовано все діло, арк. 1"36.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Закриті листи та записи, план хлібоза"
готівлі, куркульський саботаж, заборона вво"
зу промтоварів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 371
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та витяги з протоколів бюро
та секретаріата, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Витяг із протоколу № 50 засідання Секре"
таріату Краматорського МПК з 31.08.1933 року
«Про хлібоздачу, арк. 79
10. Дата документа – 31.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про застосування репресій до одноосіб"
них господарств, що не виконали зобов’язань
перед державою по хлібоздачі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу ХуллаО.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 372
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні вказівки ЦК та Горкома партіїї
по питанням прибиральної компанії та хлібоза"
готівлі держави, спр. 34
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
КПУЦК, таємний відділ, звернення до об"
комів та райкомів, працівників юстиції України,
арк. 1"83
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Директивні вказівки КПУ по питанням зби"
ральної компанії, аналізу репресій у відношенні
саботажу хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 373

3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та витяги з протоколів бюро та
секретаріата, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Лист секретаріату ГПК до голів сільських
рад, секретарі партосередків «Про зрив зби"
ральної компанії», арк. 46"48
10. Дата документа – б/дати 1933 р.
11. Коротка анотація
Про негосподарське відношення до збору
урожаю керівників колгоспів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 374
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та витяги з протоколів бюро та
секретаріата, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Витяг із протоколу № 3 засідання збираль"
ної комісії при Міськпарткомі «Про хлібоздачу»,
арк. 114
10. Дата документа – 30.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив виконання липневого плану по
хлібоздачі та шляхи виправлення недоліків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 375
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання секрітаріата
міськома КП(Б)У,спр. № 6
8. Хронологічні межі справи – 02.02.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Про напружений стан міськрабкопу,про
постачання хлібом, арк. 46
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Напружений стан з хлібом по міськопу,
ввести тимчасове зниження норми хліба на
100 грам, замість 300 грам в день видавати
200 грам.
Здійснювати контроль по виконанню
протокольного доручення.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. арх. від. Добр. р"р Сердюк Н.А.
Дата проведення описування – 20.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 376
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У, До"
нецькому обкому КП(б)У «Про підсумки пере"
виборів парторганів по району, про хід убор"
ки врожаю, хлібопоставок державі та сів во"
сени, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Підсумки єдиного партдня, проведено"
го по виробничім та міським партосередкам
13.11. та загальноміського збору партакти"
ву 24.11.1932 року «Про хлібозаготівлю»,
арк. 57"60
10. Дата документа – 24.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Виступи про виконання плану по хлібо"
заготівлі, яке може привести до голодування
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 377
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів міськома КП(б)У,
спр. 35
8. Хронологічні межі справи – 03.02.1933"
25.12.1933 р.
9. Назва документа
Резолюція об’єднаного пленуму Кра"
маторського МПК та МКК «Про підготовку до
весняної сівби та організаційне"господарсь"
ке зміцнення колгоспів», арк. 6"8
10. Дата документа – 03"04.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання річного плану хлібо"

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
заготівлі та заходи щодо виконання ярового за"
сіву по району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 378
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання секретаріата Місько"
ма КП(б)У, спр. 41
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
28.11.1933 р.
9. Назва документа
Постанова секретаріату Краматорського
Міськпарткому від 10.02.1933 р. «Про хід засип"
ки насінного фонду по Краматорському району»,
арк. 25, 26
10. Дата документа – 10.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про вилучення розкраденого хліба, розда"
ного колгоспникам незаконно. Організація зай"
му у колгоспників.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 379
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання секретаріата Місько"
ма КП(б)У, спр. 41
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
28.11.1933 р.
9. Назва документа
Про постанову ЦК И РНК про здачу хліба
державі радгоспами, колгоспами та одноосібни"
ками, арк.156, 157
10. Дата документа – 25.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності за
укриття правдивих даних про заготівлю хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 380
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування Краматорської районної
комісії по чистке партії з обласной комісієй,
списки членів осередка комісій та комуністів які
підлягають чисткі партії, спр. 87
8. Хронологічні межі справи – 05.06.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Списки комісій по чистки партії по Крама"
торському району, арк. 8"14
10. Дата документа – 13.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про негативний настрій та вислови робо"
чих та селян в адресу радянської влади, що при"
вела країну до голоду
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 381
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У «Про
підсумки перевиборів парторганів по району,
про хід уборки врожаю, хлібопостачанню дер"
жаві та сіву восени, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Телеграма від 23.12.1932 р., інформа"
ційна зведення «Про хлібозаготівлі», арк. 1,
8"18
10. Дата документа – 23.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про відповідальність за зрив хлібоза"
готівлі серед колгоспників, партпрацівників.
Невдоволення керівництвом держави, яке
привело до голоду.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 382
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У, До"
нецькому обкому КП(б)У «Про підсумки пере"
виборів парторганів по району, про хід убор"
ки врожаю, хлібопоставок державі та сів во"
сени, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Краматорського МПК від
14.11.1932 року «Про грубе порушення ди"
ректив партії в хлібозаготівлі», арк. 38, 39
10. Дата документа – 14.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення до відповідальності
уповноважених працівників за зрив вивозу
хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 383
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи та витяги з протоколів бюро
та секретаріата, спр. 46
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1933"
31.08.1933 р.
9. Назва документа
Протокол бюро Краматорського ГПК № 60
від 14.08.1933 р. «Про хлібоздачу»
10. Дата документа – 14.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про посилення охорони складів, де збе"
рігається зерно
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
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13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 384
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні запис"
ки Краматорського міському КП(б)У, Донецько"
му обкому КП(б)У «Про підсумки перевиборів
парторганів по району, про хід уборки врожаю,
хлібопоставок державі та сів восени, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка про заходи по посилен"
ню хлібозаготівлі, арк. 46"49
10. Дата документа – 17.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про прийняті міри покарання по хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 385
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Інфрмаційні зведення та доповідні запис"
ки Краматорського міському КП(б)У»Про підсум"
ки перевиборів парторганів по району, про хід
уборки врожаю, хлібопосточанню державі та сіву
восени», спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Підсумки перевиборів парторганів по Кра"
маторському району, арк. 219, 220
10. Дата документа – б/дати 1932 р.
11. Коротка анотація
Про негативний настрій колгоспників до
дій влади, який загрожує зривом зборки врожаю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 386
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні запис"
ки Краматорського міському КП(б)У, Донецько"
му обкому КП(б)У «Про підсумки перевиборів
парторганів по району, про хід уборки врожаю,
хлібопоставок державі та сів восени, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Інформзведення про хід хлібозаготівлі по
Краматорському району, арк. 61"65
10. Дата документа – 20.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Ряд колгоспів на Краматорщині скінчили
хлібоздачу державі тому, що «більш везти нічо"
го»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 387
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи Краматорської районой
комісії з чистки партіі, спр. 85
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол 45 засідання Краматорської
районой комісіі з чистки партіі арк. 73
10. Дата документа – 23.10.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з лав партіі за невико"
нання плану по хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 388
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інфрмаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У»Про
підсумки перевиборів парторганів по району,
про хід уборки врожаю, хлібопосточанню дер"
жаві та сіву восени», спр. 13
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8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Інформаційна зведення про хід зборки
врожаю та компанії по хлібозаготівлі по Кра"
маторському району на 25.08.1932 рік, арк.
167"174
10. Дата документа – 25.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадоволення робочих та селян
діями влади, яка відібрала усе зерно у селян
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 389
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад міськпартактіву, спр. 8
8. Хронологічні межі справи – 04.07.1932"
26.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол зборів міського Партактиву,
арк. 9,11,18,19
10. Дата документа – 24.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан хлібозаготівлі, худобоза"
готівлі, репресивні заходи
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 390
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні указівки ЦКВКП(б) ЦК КП(б)У и
Донецького обкому з організаційно"партійним
господарським питанням, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 07.08.1932"
09.12.1932 р.
9. Назва документа
Телеграма секретарю Міськрайпарткому
Краматорська, арк. 6"10
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Позбавлення промисловими товарами, тіх
які не виконують хлібозаготівкі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 391
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м. Кра"
маторськ Донецької області, 1932"1941 рр., 1943"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інфрмаційні зведення та доповідні запис"
ки Краматорського міському КП(б)У»Про підсум"
ки перевиборів парторганів по району, про хід
уборки врожаю, хлібопосточанню державі та
сіву восени», спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Довідка по комуні «Червона Зоря» Пет"
ровської сільської ради № 2 (із інформатеріалів),
арк.193

10. Дата документа – б/дати 1932 р.
11. Коротка анотація
Про саботаж плану по хлібозаготівлі голо"
вою комуни Ігнатьєвим
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 392
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро міського коміте"
ту, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 05.07.1932"
30.10.1932
9. Назва документа
Постанова бюро Краматорського Міськ"
парткому, арк. 144, 145
10. Дата документа – 30.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Репресії за зрив хлібозаготівлі, саботаж.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 393
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941 рр.,
1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інфрмаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У»Про
підсумки перевиборів парторганів по району,
про хід уборки врожаю, хлібопосточанню дер"
жаві та сіву восени», спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Інформ зведення про стан колгоспу ім.
К.Маркса Єлизаветівської сільської ради Кра"
маторського району, арк. 127"129
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про невиконання колгоспом плану по
хлібозаготівлі державі та репресії проти керів"
ників колгоспу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 394
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський міський комітет КПУ, м.
Краматорськ Донецької області, 1932"1941
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У, До"
нецькому обкому КП(б)У «Про підсумки пере"
виборів парторганів по району, про хід убор"
ки врожаю, хлібопоставок державі та сів во"
сени, спр.13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка про заходи по поси"
ленню хлібозаготівлі та доведення планів до
колгоспів, арк.77"79
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виділення спецконтролерів для
спостерігання за хлібозаготівлі
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12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу ХуллаО.М.
Дата проведення описування – 18.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 395
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 565
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський міський комітет КПУ,
м. Краматорськ Донецької області, 1932"
1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 23482
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інфрмаційні зведення та доповідні за"
писки Краматорського міському КП(б)У «Про
підсумки перевиборів парторганів по району,
про хід уборки врожаю, хлібопосточанню
державі та сіву восени», спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 25.08.1932"
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Матеріал по хлібу по артілі «Червоний
Донбас» Дмитро"Дар’ївської сільської ради,
арк.105"107
10. Дата документа – б/дати 1932 р.
11. Коротка анотація
Про покарання керівників колгоспів, ке"
рівників партосередків за невиконання пла"
ну по хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відідідлу Хулла О.М.
Дата проведення описування – 19.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 396
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 615
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Влади"
мирських солепромислів Артемівського району
Сталінської області, 1930"1957 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 69
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 08.03.1932"
25.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 7 партзборів сумісно з робіт"
никами Промислу та членами ВЛКСМ, резолю"
ція, арк.19"20; протокол №12 загальних партз"
борів Урицького партосередку від 07.12.1932 р.,
арк. 31
10. Дата документа – 04.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Затвердження плану хлібозаготівлі, про"
робка листа МПК про хлібозаготівлю, про при"
чини невиконання плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівним відділом Тутова Н.О.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 397
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 619
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Артемівсько"
го відділення Держбанку, м. Артемівськ Донець"
кої області, 1928"1965 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 31
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро, спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
29.12.1933
9. Назва документа
Протокол загальних відкритих зборів осе"
редку Держбанку, арк. 26
10. Дата документа – 05.12.1933 р.
11. Коротка анотація
Рішення партії та уряду про плани хлібо"
заготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#

гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 398
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 620
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація профспілки
будівельників, м. Артемівськ Донецької області,
1924"1937 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 14
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання бюро партосередку
при спілці будівельників в підшефному селі Ми"
хайлівці, арк. 1, 2
10. Дата документа – 18.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова О.В.
Дата проведення описування – 04.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 399
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 634
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Артемівсь"
кої МТС, м. Артемівськ Сталінської області,
1931"1958 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 31
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів та засідань
бюро, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 06.02.1933"
29.12.1933 р.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
9. Назва документа
Протоколи засідань бюро партосеред"
ку Артемівської МТС, арк. 10"13, 23"25
10. Дата документа
– 01.08"16.08,
01.09.1933
11. Коротка анотація
Рішення бюро осередку Артемівської
МТС про невиконання хлібозаготівлі та нату"
роплати, низьке технічне обслуговування кол"
госпів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Резникова
О.В.
Дата проведення описування – 12.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 400
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 691
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Старо"
єнакіївського коксохімічного заводу, м. Єна"
кієве Сталінської області, 1925"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 48
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 07.06.1932"
20.11.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи загальних зборів, арк. 9, 11
10. Дата документа – 24.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про погане постачання, перебої з дос"
тавкою хліба, про скривлення лінії партії в пи"
танні сівба"заготівля, про низький процент
виконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 28.03.2007 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 401
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 691
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація Старо"
єнакіївського коксохімічного заводу, м. Єна"
кієве Сталінської області, 1925"1950 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 48
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів, спр. 9
8. Хронологічні межі справи – 07.06.1932"
20.11.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи загальних зборів, арк. 33"34
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі (виступи ко"
муністів)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 30.01.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 402
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 743
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Комуністична фракція Сталінського об"
ласного виконкому депутатів трудящих, м.
Сталіно Сталінської області, 1932"1940 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 12
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання фракції, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 19.11.1932 р.
9. Назва документа
Розпорядження тов. Чувирина про бо"
ротьбу із зривом хлібозаготовок та обов’яз"
кове інформування про це його особисто,
арк. 3"5
10. Дата документа – 19.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Критика керівників колгоспів Лугансь"

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
кого, Кадіївського та Ворошилівського районів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. арх. від. Вербовська/Знаменська
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 403
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови ЦКК КП(б)У, доповідні записки
та листування з ним про встановлення причин
вихода селян с колгоспу про кадри, обстеження
роботи допров та інше, спр. 13
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка інструктарів Обл. КК
РКІ та помічників Обл. прокурора, арк. 95"99
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про штрафи та штрафну політику міліції
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Начальник трудового архіву Першотравнево"
го району
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 404
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1

7. Назва справи, що анотується,
Розпорядження ЦКК НК РКІ, робочі плани,
акти обстеження та листування з ним про органі"
зацію комісії та проведення обстеження випров"
но"трудових установ. Спр.№ 21
8. Хронологічні межі справи – 1931"1932 рр.
9. Назва документа
Матеріали Велико"Янісольського райви"
конкому ДПУ на секрераря Ст. Керменчиксько"
го РАЙ КК РКІ. арк. 6
10. Дата документа – 14.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про проведення незаконих обшуків і вилу"
чення зерна та інших продуктів харчування у гро"
мадян
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 405
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови КК РКІ та листування з нею про
чистку радянського апарату, діяльності органів
юстиції та інші. Справа №16
8. Хронологічні межі справи – 1932"1934 рр.
9. Назва документа
Скарга Козьми Дмитр. Зимлянова. Арк.6
10. Дата документа – 17.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про важке продовольче положення робо"
чих та селян
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 406
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформаційне повідомлення Централь"
ної комісії КП(б)У про перекручення лінії партії
в селах Гришинського та Лиманського рай"
онів. Спр. № 20
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Інформаційне повідомлення про звер"
нення лінії партії по відношенню до трудящих
одноосібників в сільраді Гришинського рай"
ону, арк. 1
10. Дата документа – 30.07.1932 р.
11. Коротка анотація
Про розродаж майна та постановка на
облік одноосібників
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 407
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки та інформаційні
сводки, листи відносини органів міських та
районних партійних органів, політ відділів
МТС і радгоспів, про виконання промислових
та сільськогосподарських завдань Донбасу.
Спр.№ 25
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
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Інформація про тяжке становище в ок"
ремих селах Ново"Псковського району, арк.
124"127
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Відомості про смерть людей в селі Ша"
парське"74 людини разного віку. В селі Лизі"
но 8 смертельних випадків за декілька днів.
Відомості про факти вживання в їжу загиблих
коней в Лебедянській сільраді
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 408
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції(КК РКИ),
м.Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки та інформаційні
сводки, листи відносини органів міських та
районних партійних органів, політ відділів
МТС і радгоспів, про виконання промислових
та сільськогосподарських завдань Донбасу.
Спр. № 25
8. Хронологічні межі справи –
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 107"108
10. Дата документа – 16.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про випадки голодування серед колгос"
пників.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 409
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки та інформаційні сводки,
листи відносини органів міських та районних
партійних органів, політ відділів МТС і радгоспів,
про виконання промислових та сільськогоспо"
дарських завдань Донбасу. Спр. № 25
8. Хронологічні межі справи – 1932"1933 рр.
9. Назва документа
Лист голові контрольної комісії, доповідні
арк. 95"97
10. Дата документа – січень 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготівель та
застосування репресій
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 410
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки про стан нових шахт та
їх звітності та саботаж інженера шахти №1
Красноармійська, тощо. Спр. № 5
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 40, 71, 172"174
10. Дата документа – без дати
11. Коротка анотація
Про незадовільне постачання харчових
продуктів на шахти

Донеччини та голодання працівників шахт.
Про низький рівень хлібозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 411
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доклади про роботу міліції Донецької об"
ласті, спецзведення, листування з органами
міліції про події в області, спр. 78
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Лист нач. Р.С. міліції Донецької області
Вольфсона, арк. 119
10. Дата документа – 29.06.1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж на території Білолуцького рай"
ону 3000 старих овець та також кількоіті молод"
няка.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 412
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісії по чистці
апаратів радгоспів им. Литвинова, «Забій"
ник», «Червоний прапор», спр. 125
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Рекомендовано до всю справу, арк.1"271
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про падіж тварин, крадіжку хліба, зрив
хлібозаготівлі, зрив збиральної кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 413
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань комісії по чистці
апарату радгоспу «Пріволля» спр. 124
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Акт комісії по чистці робітників рад"
госпів, арк. 5"10
10. Дата документа – 20.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Дані про посівну площу землі радгоспу
«Приволля», про загибель тварин, про зби"
ральну кампанію
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 414
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з органами суду, прокура"
тури про порушення лінії партії та уряду в кол"
госпному будівництві, спр. 100
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Про масове застосовування судової
репресії до працюючім, арк. 16"18
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про притягнення керівників колгоспів та
колгоспників до судової відповідальності за
службові порушення
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 415
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ),
м.Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з міськими та районними
партійними комітетами про кадри, незадовіль"
ну роботу по хлібозаготівілі, спр. 81
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Спец. повідомлення, арк. 13"14
10. Дата документа – 1933 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
11. Коротка анотація
Про вивіз посівного хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 416
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції(КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 р.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з міськими та районними
партійними комітетами про кадри, незадовіль"
ну роботу по хлібозаготівілі, спр. 81
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідань закритого бюро
РПК, арк. 4
10. Дата документа – 05.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Про людожерство у селі Росоховатом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 417
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,

Постанови СНК УРСР, доповідна записка й
листування з виконкомами, військовими інспек"
ціями про постачання продуктами харчування та
промисловими товарами спецробітників. Спр.
№ 19
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Листи з питань неналежного постачання
продуктів харчування в деякі райони Донецької
області, арк. 3"4, 6, 9
10. Дата документа – жовтень 1932 р.
11. Коротка анотація
Листи з питань неналежного постачання
продуктів харчування в деякі райони Донецької
області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 418
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія ро"
бітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м. Сталі"
но Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доклади про роботу міліції Донецької об"
ласті, спецзведення, листування з органами
міліції про події в області, спр. 78
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Доповідь нач.управління РК міліції Дон.
області Вольфсона про проведення паспорти"
зації по м. Сталіно, арк. 17
10. Дата документа – 16.08.1933 р.
11. Коротка анотація
Про анонімний лист контрреволюційного
змісту: радянська влада привела насленення до
такого стану, що в селах та містах люди поми"
рають сотнями.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Ласицька О.Я.
Дата проведення описування – 29.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 419
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 835
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Донецька областна контрольна комісія
робітничо"селянськой інспекції (КК РКИ), м.
Сталіно Донецькой області, 1932"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 180
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засіданнь комісії по чистці
апарату радгоспу «Шахтар» та списки грома"
дян, які належать до перевірки, спр. 135
8. Хронологічні межі справи – 1933 р.
9. Назва документа
Проткол № 5 засідання комісії по чистці
штату радгоспу «Шахтар» арк. 28, 33
10. Дата документа – 04.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з штату радгоспа по 2"ій
категорії (агітація проти повторного обмоло"
ту)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Архівіст Томулець
Дата проведення описування – 03.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 420
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 850
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янський районний комітет КП(б)У,
м. Слов’янськ Донецької області, 1918"1936
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 996
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 612
8. Хронологічні межі справи –
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9. Назва документа
Протокол засідання бюро Слов’янсько"
го райкому КП (б)У № 3 від 03.07.1932 р.,
арк.1
10. Дата документа
11. Коротка анотація
Про тяжкий стан Хрестищенського кол"
госпу та та забезпечення колгоспників хлібом
лише на 5 днів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Федчун
Т.М
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 421
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 850
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Слов’янський районний комітет КП(б)У,
м. Слов’янськ Донецької області, 1918"1936
рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 996
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
КП(б)У, спр. 612
8. Хронологічні межі справи –
9. Назва документа
Рішення бюро Слов’янського райкому
КП(б)У № 3 від 03.07.1932 р., спр. 612
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про виконання плану хлібозаготовок,
арк. 62, 78, 122
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Федчун
Т.М
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 422
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 850
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янський районний комітет КП(б)У, м.
Слов’янськ Донецької області, 1918"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 996
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Політико"економічна характеристика
Слов’янського району, спр. 625
8. Хронологічні межі справи – 25.10.1932"
25.10.1932 р.
9. Назва документа
Політико"економічна характеристика
Слов’янського району, арк. 7"8
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про несприятливі погодні умови та зни"
ження врожайності зернових культур, їх валово"
го збору і невиконання плану хлібозаготовок
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Федчун Т.М
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 423
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 850
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янський районний комітет КП(б)У,
м.Слов’янськ Донецької області, 1918"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 996
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Переписка райкому КП (б)У ЦК КП(б)У з
питань партійної роботи та господарчих питань,
спр. 616
8. Хронологічні межі справи – 15.02.1932" гру"
день 1932 р.
9. Назва документа
Телеграма правління міськрабкоопа до
Наркомснабу, арк. 102
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про припинення забезпечення хлібом та
борошном робітників першого та другого списків
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#

гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Федчун Т.М
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 424
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 850
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Слов’янський районний комітет КП(б)У,
м.Слов’янськ Донецької області, 1918"1936 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 996
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Докладні записки уповноважених райкому
про партійну та господарчу роботу в колгоспах
Слов’янського району, спр. 621
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1932"
14.08.1932 р.
9. Назва документа
Докладна записка про відвідування сіл 13
лютого 1932 р., арк. 4"5
10. Дата документа – 13.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про запитання колгоспників щодо причи"
ни зменшення в СРСР порції хліба робітничому
класу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Федчун Т.М
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 425
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 900
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Новокраматорського
машинобудівного заводу, м. Краматорськ До"
нецької області, 1929"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3010
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Парторганізація модельного цеху Ново"
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Краматорського заводу ім. Сталіна Протоко"
ли партійніх зборів, спр. 14
8. Хронологічні межі справи – 15.01."
28.12.1932 р.
9. Назва документа
Рекомендувати використовувати усю
справу, арк. 4"6, 9"15, 17"22, 32.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан справ з харчуванням робочих
та хлібозаготівлю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 426
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 900
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет Новокраматорського
машинобудівного заводу, м. Краматорськ
Донецької області, 1929"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3010
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальніх зборів парторгані"
зації чувуноливарного цеху, спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 05.01.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 10,арк. 6"8.
Протокол№ 13, арк. 12"14.
Протокол№ 22, арк. 40,41.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Стан роботи з хлібозаготівель, про са"
ботаж куркулів.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 427
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 900
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет Новокраматорсько"
го машинобудівного заводу, м. Краматорськ До"
нецької області, 1929"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3010
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Заводської партійний комітет Машино"
будівного завода ім. Сталіна Парторганізація
сталеливарного цеху Ново"Краматорського
заводу ім. Сталіна Протоколи партійніх
зборів, спр. 12
8. Хронологічні межі справи – 20.09."
05.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 5 загального відкритого
партзбору сталеливарного цеху, акр. 6"9
10. Дата документа – 13.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Об зміцненні мір по хлібозаготівкам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 428
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 900
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет Новокраматорсько"
го машинобудівного заводу, м. Краматорськ До"
нецької області, 1929"1941 рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 3010
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Парторганізація механічного цеху
№1Новокраматорського машинобудівного за"
воду ім. Сталіна, протоколи партбюро, спр. 30
8. Хронологічні межі справи – 21.05."
10.11.1933 р.
9. Назва документа

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Протокол № 9 засідання бюро партосеред"
ка механічного цеха, арк. 16.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про підсумки косовиці та молотьби.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 27.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 429
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 902
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет тресту «Донмашбуд», м.
Краматорськ Донецької області, 1930"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 763
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Парторганізация 5"ї дільниці Індусрою.П"
ротоколи загальніх партійних зборів, спр. 27
8. Хронологічні межі справи – 04.06.1932"
10.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол №1 загального відкритого парт"
збору 5 дільниці и Теплострою, арк. 32"35
10. Дата документа – 25.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про зрив хлібозаготівлі (куркуль ховає хліб
у соломі)
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 430
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 902
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет тресту «Донмашбуд», м.
Краматорськ Донецької області, 1930"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 763

6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партбюро. Партійних
зібраній парторганізації цехі в Крамашбуду, спр. 21
8. Хронологічні межі справи – 04.04.1932"
23.12.1932 рр.
9. Назва документа
Протоколи партзібрання, арк. 70, 77"80,
94, 97, 98, 137, 138, 141, 142.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
О стане хлібозаготівлі, куркулях, ховаючих
хліб.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 431
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 902
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет тресту «Донмашбуд», м.
Краматорськ Донецької області, 1930"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 763
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування партійного комітету с райко"
мом КП(б)У та цеховими осередками,спр. 33
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
31.08.1933 рр.
9. Назва документа
Звернення Краматорського ГПК к усім чле"
нам партії та кандидатам, працюючим у колгос"
пах та радгоспах, секретарям осередків КП(б)У,
членам бюро ГПИ у селі, арк. 7"12, 21"23, 94, 95.
Гасла до 2"го з езду колгоспників"удар"
ників Краматорщини, арк. 48.
10. Дата документа – 1932"1933 рр.
11. Коротка анотація
Про рекомендаціі, підсумки, помилки у
роботі з хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.
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КНИГА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 432
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 902
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет тресту «Донмашбуд»,
м. Краматорськ Донецької області, 1930"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 763
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Парторганізація Дровокомбінату Дон"
машбуду. Протоколи загальних зборів, спр. 30
8. Хронологічні межі справи – 19.10."
25.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи № 6,№ 8, арк. 8"10,14"16.
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Прро невиконання плану хлібозаготівлі,
приховування хлібу.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 433
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 902
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет тресту «Донмашбуд»,
м. Краматорськ Донецької області, 1930"
1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 763
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад секрітарів цеховіх
осередків. спр. 20
8. Хронологічні межі справи – 22.01.1932"
14.03.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи № 4, № 44 наради секрітарів
парт"осередків Краммашбуду. арк. 4, 5,11, 12
10. Дата документа – 1932 р.
11. Коротка анотація
Про стан хліба та постачання робітників
буд.площадки Краммашбуду.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
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гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 434
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 945
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація виконко"
му Слов’янської міської ради народних депу"
татів, м. Слов’янськ Донецької області, 1921"
1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 88
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У,
спр.10
8. Хронологічні межі справи – 07.12."
16.12.1932 р.
9. Назва документа
Матеріали слідства по справі про опір
хлібозаготівлі в Оріховському районі України,
арк. 1"4
10. Дата документа – 03.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Слідчі матеріали по саботажу хлібоза"
готівлі,протоколи допитів мешканців Орі"
ховського району Дніпропетровської області
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Котляро"
ва І.І.
Дата проведення описування – 20.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 435
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 945
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
Первинна партійна організація виконкому
Слов’янської міської ради народних депутатів,
м. Слов’янськ Донецької області, 1921"1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 88
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, спр. 10
8. Хронологічні межі справи – 07.12."
16.12.1932 р.
9. Назва документа
Доклад т. Терехова по Кобилякській справі
(Харківська обл.), арк. 5"7
10. Дата документа – 16.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Факти організації саботажу хлібозаготівлі
бувшим Кобелякським районним керівництвом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Котлярова І.І.
Дата проведення описування – 20.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 436
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 945
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація виконкому
Слов’янської міської ради народних депутатів,
м. Слов’янськ Донецької області, 1921"1988 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 88
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, спр.10
8. Хронологічні межі справи – 07.12."
16.12.1932 р.
9. Назва документа
Обвинувачувальне заключення, арк. 7"9
10. Дата документа – 22.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Обвинувачувальне заключення по справі
колгоспу ім.Чубаря,Чубарівського району.Орга"
нізація змови про невиконання хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Котлярова І.І.
Дата проведення описування – 20.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 437
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1010
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація заводу
кінного чавуна «РОСАТ» Харцизького району До"
нецька область, 1923"1941 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 18
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол загальних партійних зборів, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 02.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол загальних партійних зборів, арк. 1,
Політична довідка, арк.13
10. Дата документа – 02.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про занепад сил у селян та недовіру
працівникам, які займаються хлібозаготівлею;
про крадіжку хліба, кукурудзи та продаж їх на
базарі; " про перевищення окремими партійця"
ми своїх повноважень при заготівлі хліба " відби"
рання їжі, побиття старого
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 438
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1019
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація шахти «Ко"
мунарська» комбінату «Шахтарськантрацит», м.
Харцизьк Донецької області, 1933"1972 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 51
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро партячейки за"
гальних зборів шахти № 8 Харцизького району,
спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 16.01"02.10.1933 р.
9. Назва документа
Протокол № 4 засідання бюро партосеред"
ку шахти № 8, арк. 6
10. Дата документа – 01.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Про дуже напружений стан з продоволь"
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ством та нестачею хліба, кормів, немож"
ливість працювати робочим та коням на шахті
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 439
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 1059
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У заводу «Арматрест Ро"
сат» Харцизького району Донецької області,
1927"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань партійного бюро
Харцизького партколективу заводу «Армат"
реста», спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 03.01."
28.12.1927 р.
9. Назва документа
Доклад до протоколу № 25 об’єднанно"
го закритих партійних зборів осередків Хар"
цизького заводу «Югосталі» та партійного ко"
лективу селища Харцизьк, арк. 77 на зв.
10. Дата документа – 23.12.1927 р.
11. Коротка анотація
Про швидке зростання кількості насе"
лення, промислового виробництва, зм’як"
шення, але існування товарного голоду
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. архівним відділом Хворостянова Н.М.
Дата проведення описування – 08.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 440
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
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Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Відомості, зведення, доповідні запис"
ки про хід виконання прополювальної кам"
панії по арелі «Леніна» та «Перемога», спр.
555
8. Хронологічні межі справи – 19.03.1933"
07.02.1934 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка, арк. 23"24, 28
10. Дата документа – б/д1933 р.
11. Коротка анотація
Про зрив виконання плану підвищення
врожайності класово чуждими елементами.
Виконання річного плану хлібоздачі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 441
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Акти обстеження Саханського коопера"
тивного господарства, спр. 498
8. Хронологічні межі справи – 15.01.1933 р.
9. Назва документа
До перегляду рекомендована вся спра"
ва, арк. 1"24
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про обстеження кооперативного госпо"
дарства Саханка Азовсталь по справі розкра"
дання хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 442
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова Ради Народних Комісарів СРСР.
Робочі програми, акти, доповідні записки про
розвертування індивідуального робітничого го"
родництва, про підготовку до весняної посівної
кампанії, про обстеження коксо"хімічного ком"
бінату, спр. 536
8. Хронологічні межі справи – 22.12.1933"
27.02.1934 рр.
9. Назва документа
Доповіднаї записка голови МКК Хорошкі"
на І.С., арк.189"192
10. Дата документа – 26.02.1934 р.
11. Коротка анотація
Про ступень підготовки господарств до
весняного сіву, а також хід виконання господар"
ствами рішення 2 пленуму Донецького обкому
КП(б)У
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 443
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.

5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова ради народних комісарів СРСР.
Робочі програми, акти, доповідні записки про
розвертування індивідуального робітничого го"
родництва, про підготовку до весняної посівної
кампанії, про обстеження коксо"хімічного ком"
бінату, спр. 536
8. Хронологічні межі справи – 22.12.1933"
27.02.1934 рр.
9. Назва документа
Проект постанови бюро МПК, арк. 193,194
10. Дата документа – 1934 р.
11. Коротка анотація
Пропритягнення до відповідальності пра"
цівників Успенівського господарства за злочин"
не зберіганя насіння
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 444
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м. Маріу"
поль, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова президії Донецької обласної
контркомісії і колегії робітничоселянської
інспекції, спр. 544
8. Хронологічні межі справи – 16.04.1933"
31.12.1933 р.
9. Назва документа
Доповідні записки та матеріали щодо пе"
ревірки наказів, арк. 6, 11, 12, 12а, 14, 48, 67,
69, 156.
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про виконання плана хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 445
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова президії Донецької обласної
контркомісії і колегії робітничоселянської
інспекції, спр. 543
8. Хронологічні межі справи – 10.06.1933"
13.11.1934 рр.
9. Назва документа
Стаття з газети, арк. 26
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про затягнення збиральної кампанії,
зрив підняття зябі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борданова
Дата проведення описування – 06.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 446
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1281
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Маріупольська міська контрольна комі"
сія робочо"селянської інспекції (КК РСІ), м.
Маріуполь, 1929"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1153
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанова ради народних комісарів
СРСР. Робочі програми, акти, доповідні за"
писки про розвертування індивідуального ро"
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бітничого городництва, про підготовку до
весняної посівної компанії, про обстеження
коксо"хімічного комбінату, спр. 536
8. Хронологічні межі справи – 22.12.1933"
27.02.1934 рр.
9. Назва документа
Доповідна записка голови К.К.Р.К.І.
зав. Ім. Ілліча, арк.134
10. Дата документа – 12.01.1934 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан зберігання зер"
на в Успенівському господарстві
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Гаврилюк Н.О.
Дата проведення описування – 11.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 447
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1296
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Будьоннівська районна контрольна ко"
місія робочо"селянської інспекції (КК РСІ),
с.Будьоннівка Маріупольського округу, з
1930 р. " Будьоннівського району УРСР, з
1932 р. " Донецької області, 1928"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 57
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Справа про хлібозаготівлю, спр. 26
8. Хронологічні межі справи – 01.11.31"
07.01.32 р.
9. Назва документа
Рекомендована до вся справа, арк.1"149
10. Дата документа – 1931"1932 рр.
11. Коротка анотація
Матеріали про посівні та хлібозаготі"
вельні кампанії
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 448
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1567
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Сталінська міська контрольна комісія
КП(б)У " робочо"селянська інспекція (КК"РСІ),
м.Сталіно Сталінського округу, з 1930 р. " До"
нецької області, 1928"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 399
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Матеріали обслідування підготовки до
весняної сівби колгоспів, спр. 402
8. Хронологічні межі справи – 27.02.33"
27.07.33 р.
9. Назва документа
Рекомендована до вся справа, арк. 1"111
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Відомості та звіти про підготовку до вес"
няної сівби по Сталінському району, про хід ре"
монту с/г інвентарю, наявності кінського поголі"
в’я
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 449
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 1570
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Селидівська районна контрольна комісія
робочо"селянської інспекції (КК"РСІ), с. Сели"
дівка Селидівського району Сталінського окру"
гу, з 1930 р. " Селидівського району УРСР, з 1932 р.
" Донецької області, 1929"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 26
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи, засідання секцій, робочо"се"
лянської інспекції та листування з сільрадою,
колгоспу про хлібозаготівлю, про підготовку к
весняної кампанії, спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 23.10.30"
05.10.32 рр.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання секції РСТ Ново"

Селидівської сільради, арк. 26
10. Дата документа – 23.01.1931 р.
11. Коротка анотація
Про ухилення від хлібозаготівлі та про ви"
лучення корів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Любач І.В.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 450
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3372
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський районний комітет КП(б)У,
м. Краматорськ Донецької області, 1920"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 531
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому, спр. 575
8. Хронологічні межі справи – 1.01.1932"
13.05.1932 р.
9. Назва документа
Протокол наради при Краматорськом
райпарткомі, арк. 7,8
10. Дата документа – 19.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про постачання робітництва хлібом
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 451
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3372
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський районний комітет КП(б)У,
м. Краматорськ Донецької області, 1920"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 531
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
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Протоколи секретаріату райкому
КП(б)У, спр. 574
8. Хронологічні межі справи – 06.01.1932"
15.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 1/7 засідання секретаріату
Краматорського РПК, арк. 2, 3, 9
10. Дата документа – 24.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне забезпечення хлібом
в магазинах і ларьках
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 452
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3372
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Краматорський районний комітет
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1920"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 531
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому
партії і матеріали, спр. 573
8. Хронологічні межі справи – 1.01.1932"
30.06.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 2 засідання бюро Крама"
торського РПК, арк. 12,13
10. Дата документа – 26.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 453
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3372
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Краматорський районний комітет
КП(б)У, м. Краматорськ Донецької області,
1920"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 531
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро райкому ,
спр. 572
8. Хронологічні межі справи – 01.01.1932"
13.05.1932 р.
9. Назва документа
Протокол 40 позачергового засідання
бюро Краматорського РПК, арк. 73"75
10. Дата документа – 07.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про план робітничого постачання по
ЗРК «Металіст» та громадського харчування
на травень 1932 року
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Чмихова Н.Б.
Дата проведення описування – 22.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 454
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3374
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Партійний комітет заводу ім. Куйбише"
ва, м. Краматорськ Донецької області, 1920"
1940 рр, 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загального зібрання та бюро
партійного осередка службовців головної
контори КГМЗ, спр. 263
8. Хронологічні межі справи – 04.05.1931 р.
9. Назва документа
Розбор матеріалу антипартійного вчин"
ку членів партіі, арк. 1, 2, 12, 19.
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Розбор матеріалу антипартійного вчин"
ку членов партії, приховування і пшениці кур"
куля.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 455
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 3374
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Партійний комітет заводу ім. Куйбишева,
м. Краматорськ Донецької області, 1920"1940
рр., 1943"1991 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1148
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується
Протоколи засідань бюро заводського
партійного комітету металургійного заводу,
спр. 269
8. Хронологічні межі справи – 06.01.1932"
06.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол № 14 засідання бюро, арк. 1, 2
10. Дата документа – 06.01.1932 р.
11. Коротка анотація
О стане хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Спеціаліст архівного відділу Борисова Т.П.
Дата проведення описування – 28.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 456
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4670
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет ЛКСМУ,
м. Чистякове Донецької області, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 114
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро ЛКСМУ шахти № 21 ім.
Будьоного, спр. 104

8. Хронологічні межі справи – 21.06.1932"
02.12.1932
9. Назва документа
Протокол б/н засідання бюро ЛКСМУ шах"
та ім. Будьонного, арк. 1"2
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про забезпечення харчовими продуктами
їдальні шахти № 21
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Наумович Л.Л
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 457
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4670
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет ЛКСМУ,
м. Чистякове Донецької області, 1922"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 114
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи бюро райкому ЛКСМУ, спр. 103
8. Хронологічні межі справи – 25.05.1932"
28.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова Чистяківського бюро РК ЛКСМУ
від 25.11.1932 р., арк. 15
10. Дата документа – 25.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Про організацію роботи щодо виконання
плану хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Наумович Л.Л
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 458
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
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Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови оргбюро ЦК КП(б)У, спр. 916
8. Хронологічні межі справи – 23.01.1932"
01.17.1932 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу № 100 засідання
бюро ЦК від 25.03.1932 р., арк. 13"14
10. Дата документа – 25.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про забезпечення кадрами збиральної
кампанії 1932 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 459
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У,
м. Чистякове Артемівського округу, 1923"
1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування з питань культури та пропа"
ганди ленінізма, спр. 1027
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист робітників громадського харчуван"
ня в газеті, арк. 17
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан роботи їдальні
шахта «Капітальна»
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 460
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови секретаріата ЦК КП(б)У,
спр. 918
8. Хронологічні межі справи – 07.01.1932"
31.08.1932 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК КП(б)У від 13.02.1932 р.,
арк. 4"6
10. Дата документа – 13.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про обмеження в потребах хліба на
індівідуальні потреби та громадське харчу"
вання у звязку з незадовільним ходом заготі"
вель продовольчих культур та скороченням
хлібних фондів в 1 кв. 1932 р.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 461
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085 р.
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директиви ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, ННК
СРСР та окружкома з питань агітації та про"
паганди, спр. 1026
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1932"
15.12.1932 р.

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
9. Назва документа
Бюлетень сектору преси КПВ ЦК КП(б)У по
питанню популяризацції райгазетами судових
процесів та вироків за крадіжки хліба, арк. 75"80
10. Дата документа – 15.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Аналіз опублікованих матеріалів щодо пи"
тань крадіжки хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 462
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Витяги з рішень засідань президіума
райКК"РКИ, план та листування з питань прове"
дення п’ятиднівки по роботі бюро скарг райКК
"РКИ, спр. 962
8. Хронологічні межі справи – 11.03.1932"
25.05.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання секції РСТ при
Грабівській с/р, арк. 8"12
10. Дата документа – 27.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Про розкуркулювання гр. Усика за невико"
нання хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 26.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 463
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692

4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи пленумів Чистяковського рай"
парткому, спр. 922
8. Хронологічні межі справи – 26.01"29.12.1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу Пленуму РПК № 8,
арк. 25"26
10. Дата документа – 20.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід весняного сіву. Про збиральну ком"
панію та хлібозаготівлю
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 464
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань робочої частини бюро
Чистяковського райнаркома, спр. 925
8. Хронологічні межі справи – 27.091932"
7.12.1932 р.
9. Назва документа
Постанова про збір Мерчука, арк. 14
10. Дата документа – 17.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Заходи посилення контролю за перероб"
кою зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.
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1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 465
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У,
м. Чистякове Артемівського округу, 1923"
1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи нарад секретарів партійних
осередків Чистяківського району, спр. 928
8. Хронологічні межі справи – 13.02.1932"
5.11.1932 рр.
9. Назва документа
Резолюція та пріння рай наради упов"
новажених РПК та секретарів партосередків
із питання хлібозаготівель у районі, арк. 1"2,
10"12
10. Дата документа – 13.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Виявлення причин та наслідків слабкої
агітаційно"масової роботи серед бідняків та
середняків під час хлібозаготівельних робіт на
селі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 466
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У,
м. Чистякове Артемівського округу, 1923"
1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Чернетки протоколів засідань бюроЧи"
стяківського Райкома КП(б)У, спр. 927
8. Хронологічні межі справи – 10.04.1932"
31.05.1932 р.
9. Назва документа
Проект резолюції до докладу фракції
РКА «Про весняну сівбу», арк. 179"180
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10. Дата документа – 20.05.1932 р.
11. Коротка анотація
Про додаткову мобілізацію 1000 п.
хліба через гострий дефіцит продовольчих
ресурсів в с. Ремовка, Мануйловка, Грабово
та ін.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат –внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 467
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Поротоколи нарад Районного партійно"
го активу, спр. 929
8. Хронологічні межі справи – 22.01.1932"
29.12.1932 р.
9. Назва документа
Додаток до протоколу №15 наради
парт. активу, арк. 48"57
10. Дата документа – 24.11.1932 р.
11. Коротка анотація
Пріння присутніх про виконання плану
хлібозаготівель
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Вербовська Н.І.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 468
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Чистяківського
райпарткома, спр. 924
8. Хронологічні межі справи – 12.07"30.12.1932 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань бюро РПК, арк.13, 20"
21, 36, 46, 73, 85, 90, 107, 150
10. Дата документа – 12.07"30.12.1932 р
11. Коротка анотація
Про охорону врожаю в колгоспах та рад"
госпах. Резолюції про хід збиральної кампанії та
плані хлібозаготівлі.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 469
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У,
м. Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Доповідні записки Чистяківського
райККРКІ з питань своєї оперативної роботи,
спр. 975
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Доповідна записка Чистяковської Рай Кк"
РКІ про роботу хлібозаготовельної кампанії,
арк.1"2, 4"6
10. Дата документа – 26.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про низький процент виконання хлібоза"
готівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось

16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 470
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Секретне листування Чистяківського рай"
кому КП(б)У, спр. 979
8. Хронологічні межі справи – червень"грудень
1932 р.
9. Назва документа
Лист голови РКП(б)У , арк. 6
10. Дата документа – 15.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про проведення роз’яснювальної роботи
серед колгоспників, робітників, школярів щодо
переховування колгоспного хлібу
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 471
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови Політбюро ЦК КП(б)У, спр. 917
8. Хронологічні межі справи – 19.01.1932"
19.12.1932 р.
9. Назва документа
Прийняти до перегляду всю справу, арк.
10"12; 15"20; 26"30.
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про розподіл хліба.
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Про продпостачання та організацію за"
готівлі плодоовочів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаілст архівного відділу Галуцьких
О.М.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 472
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Чистяківсь"
кого райпромкома, спр. 923
8. Хронологічні межі справи – 12.01"
08.03.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро РПК, арк. 5"9, 132,
134, 161
10. Дата документа – 12.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне виконання плану
хлібозаготівлі Чистяківського району. Про хід
підготовки до весняного сіву.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 473
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро Чистяківсько"
го райпромкома, спр. 923
8. Хронологічні межі справи – 12.01"
08.03.1932 р.
9. Назва документа
Постанова бюро РПК, арк. 34"36, 161
10. Дата документа – 12.01.1932 р.
11. Коротка анотація
Про хід підготовки до весняного сіву.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 474
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Чистяківський районний комітет
КП(б)У, м. Чистякове Артемівського округу,
1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Листування
з
органами ГПУ і
міліції,спр. 932
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Лист про норми видачи зерна на од"
ного їдця на місяць, акр. 17
10. Дата документа – 03.08.1932 р.
11. Коротка анотація
Норми видачи зерна на одну людину
на місяць
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
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14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Дуброва К.Л.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 475
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Директивні вказівки і листування Нарко"
матів, президії ВСНХ,Ради праці і оборони з
питань господарського життя страни: про пе"
ребудівлю системи заробітньої платні в мета"
лургії і вугільної промисловості та інш, спр. 934
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Постанова Президії ВЦКНС від 31.03.1932 р.
про роботу КНС у готуванні до весняної сівби і
виконанні політично"господарських кампаній,
арк. 9
10. Дата документа – 31.03.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний хід весняної сівби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Дуброва К.Л.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 476
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
План роботи Чистяківський райком КП(б)У.
Протоколи пленуму Чистяківський райком
КП(б)У. Листування з питань радянського та гос"
подарського будівництва, спр. 960

8. Хронологічні межі справи – 16.06."
23.12.1932 р.
9. Назва документа
Скарга"заява Сбєжнєва голові Облвикон"
кому Чувиріну, арк. 59
10. Дата документа – 29.12.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незаконе вилучення хліба у громадян
Андріївської сільради.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. трудового архіву Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 477
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4692
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Чистяківський районний комітет КП(б)У, м.
Чистякове Артемівського округу, 1923"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 1085
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Постанови та директивні листи ЦК КП(б)У,
спр. 919
8. Хронологічні межі справи – 17.03.1932"
07.07.1932 р.
9. Назва документа
Постанова ЦК ВКП(б)У «Про заходи бо"
ротьби із розкраданням хлібу», арк. 8"14
10. Дата документа – 23.04.1932 р.
11. Коротка анотація
Про контроль за перебігом хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Голуб Н.В.
Дата проведення описування – 19.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 478
3.Номер фонду за реєстром архіву – Р 4702
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Єнакіївський районний комітет КП(б)У, м.
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Єнакієве, 1921"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 205
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Інформзведення, доповідні записки про
колгоспи, спр. 261а
8. Хронологічні межі справи – 1932 р.
9. Назва документа
Інформзведення, арк. 6"12
Резолюція до протоколу № 32 п. 5, арк. 22
10. Дата документа
– 14.11.1932"
16.06.1932 р.
11. Коротка анотація
Про виконання планів хлібозаготівлі по
колгоспах Риківського району
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Реутова О.Г.
Дата проведення описування – 09.02.2007 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 479
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4719
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація Шах"
тарського районного об’єднання «Сільгосп"
техніка» Шахтарського району Донецької об"
ласті, 1932"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 57
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 06.04.1932"
03.09.1932 р.
9. Назва документа
Постанова загальних зборів Чистяківсь"
кого колгоспного парт. осередка від
03.09.1932 р., арк. 6"7
10. Дата документа – 03.09.1932 р.
11. Коротка анотація
Доповідь голови сільради «Путь соцуіа"
лізма» про хід уборочної кампанії, виконання
хлібозаготівельного плану
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
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15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 480
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4720
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація Шах"
тарської районної споживчої спілки, м. Шах"
тарськ Донецької області, 1933"1981 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 36
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи загальних зборів партійної
організації Чистяківської райспоживспілки,
спр. 1
8. Хронологічні межі справи – 28.01.1933"
28.12.1936 рр.
9. Назва документа
Протокол № 2 загальних партійних
зборів осередка спілки рабкоопа від
28.01.1933 р. , арк. 2
10. Дата документа – 28.01.1933 р.
11. Коротка анотація
Про виключення з партії Яцкіна Федо"
ра, робочого, засудженого на 6 років за кра"
діжку хліба і муки
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівівного відділу Магналюк О.А.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 481
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4721
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Первинна партійна організація села Ве"
лика Шишівка Катиковського району Сталі"
нської області, 1931"1947 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 4
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6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро і загальних
зборів партійної організації (осередка) с. Вели"
ка Шишівка. Спр.1
8. Хронологічні межі справи – 20.10.1931"
05.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протоколи засідання загальних парт/
зборів № 15 від 23.11 1931 р., арк.об. 26; № 17
від 18.12.1931 р., арк. об. 27; №1(18) від
03.01.1932 р., арк. 28; № 3(20) від 20.01.б/р арк.
29
10. Дата документа –
11. Коротка анотація
Про невиконання артіллю с. Велика Ши"
шівка плану по хлібозаготівкам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кривощокова О.Б.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 482
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4721
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація села Вели"
ка Шишівка Катиковського району Сталінської
області, 1931"1947 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро і загальних
зборів партійної організації (осередка) с. Вели"
ка Шишівка. Спр.1
8. Хронологічні межі справи – 20.10.1931"
05.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протоколи засідання бюро осередка
КП(б)У В. Шишівки № 8 від 02.11.1931 р., арк.
об. 2; № 4 від 19.07.1932 р., арк.17; № 9 від
29.10.1932 р., арк. 20; №10 від 25.11.1932 р.,
арк. 21
10. Дата документа – 1931"1932 рр.
11. Коротка анотація
Про невиконвння артіллю с.Велика Шиші"
вка плану по хлібозаготівкам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа

задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кривощокова О.Б.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 483
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4721
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація села Вели"
ка Шишівка Катиківського району Сталінської
області, 1931"1947 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро і загальних
зборів партійної організації (осередка) с. Вели"
ка Шишівка. Спр.1
8. Хронологічні межі справи – 20.10.1931"
05.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 10 позачерговго партбюро від
25.12.1931 р., арк. 3
10. Дата документа – 25.12.1931 р.
11. Коротка анотація
Про те, що у с. Велика Шишівка була бри"
гада по виявленню надлишків хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кривощокова О.Б.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 484
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4721
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Первинна партійна організація села Вели"
ка Шишівка Катиковського району Сталінської
області, 1931"1947 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 4
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань бюро і загальних
зборів партійної організації (осередка) с. Вели"
ка Шишівка. Спр.1
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8. Хронологічні межі справи – 20.10.1931"
05.01.1933 рр.
9. Назва документа
Протокол № 3 засідання п/бюро від
03.02.1932 р., арк. 7
10. Дата документа – 03.02.1932 р.
11. Коротка анотація
Про випадки забою молодняка для ви"
конання плану по м’ясозаготівкам в артілі с.
Велика Шишівка
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кривощокова О.Б.
Дата проведення описування – 25.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 485
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання президії В"Яні"
сольського РКК РКВ, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 07.10.1932 "
28.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання КК № 147, арк.7
10. Дата документа – 15.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільне постачання продуктів
харчування селянам
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Зав. сектором архівного відділу Алєксєє"
ва О.Г.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 486
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
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4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідання президії В"Яні"
сольського РКК РКВ, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 07.10.1932 "
28.12.1932 р.
9. Назва документа
Протокол засідання КК № 98, арк.12
Протокол засідання КК № 101, арк. 43
10. Дата документа – 23.10.1932 р.
11. Коротка анотація
Свідоцтва про вилучення продуктів,
скота і зерна у селян
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Зав. сектором архівного відділу Алєксєє"
ва О.Г.
Дата проведення описування – 25.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 487
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 2
8. Хронологічні межі справи – 20.01.1931"
26.12.1931 р.
9. Назва документа
Про хід хлібосдачі по радгоспу «Пере"
будова», арк. 59
10. Дата документа – 25.11.1931 р.
11. Коротка анотація
Значні недоліки в роботі керівництва
господарства щодо організації хлібозаготівлі

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
та безвідповідальне ставлення до витрачання
печеного хліба
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 488
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, село Велика Янісоль Донецької
області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Витяги з протоколів Центральної КК
ВКП(б), КП(б)У та Донецької обласної КК КП(б)У
від «А» до «Ч», спр. 6
8. Хронологічні межі справи – 1933"1934 р.
9. Назва документа
Витяг з протоколу засідання партколегії
КПК при ЦК ВКП(б) по Донецькій області, арк. 8
10. Дата документа – 29.07.1934 р.
11. Коротка анотація
Виключення з лав партії за зв»язок з кур"
кульством та приховування від держави хліба,
розбазарювання колгоспних продуктів
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 489
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, село Велика Янісоль Донецької
області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7

6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної комісії, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Протоколи засідань президії В"Янісольсь"
кої РайКК, арк. 24, 95, 112, 140
10. Дата документа – 1933 р.
11. Коротка анотація
Про незадовільний стан тяглової сили, збе"
реженості сільгосптехніки в сільгоспгосподар"
ствах
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 490
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна контрольна
комісія КП(б)У, село Велика Янісоль Донецької
області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної комісії, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання Президії Більше"Яні"
сольської РайКК, арк. 40
10. Дата документа – 24.03.1933 р.
11. Коротка анотація
Повернення зерна сільгоспартелі у зв»яз"
ку з важким станом господарства
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 491
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної комісії, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Постанова засідання Президії Більшо"
Янісольської РайКК. Арк. 74
10. Дата документа – 03.07.1933 р.
11. Коротка анотація
Вилучення коров у населення за невико"
нання плану хлібозаготівлі та псування прихо"
ваного зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 492
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної комісії, спр. 5
8. Хронологічні межі справи – 14.01.1933"
29.12.1933 р.
9. Назва документа
Протокол засідання виїзної Президії В"
Янісольського РайКК"РКИ, арк. 122
10. Дата документа – 22.11.1933 р.
11. Коротка анотація
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Вилучення з лав партії за зв»язок з кур"
кулями та приховування зерна
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 493
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 4996
4. Назва фонду; його загальні хронологічні
межі
Велико"Янісольська районна конт"
рольна комісія КП(б)У, село Велика Янісоль
Донецької області, 1930"1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і
анотування) – 7
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи засідань Президії Районної
Контрольної Комісії, спр. 7
8. Хронологічні межі справи – 12.01.1934"
07.02.1934 р.
9. Назва документа
Протокол засідання спільної президії В"
Янісольського Рай КК РКИ и Райземвідділу,
арк. 4
10. Дата документа – 14.01.1934 р.
11. Коротка анотація
Про ліквідацію знеосібленого і недба"
лого догляду за кіньми; налагодження годівлі
худоби
12. Умови доступу (якщо вони різняться від
загальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан докумен"
та задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до катало"
гу
15. Бібліограічні посилання – не публікова"
лось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Карлова Н.С.
Дата проведення описування – 26.02.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області
2. Порядковий номер позиції – 494
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 5278

РОЗДІЛ 4. ВІКОПОМНЕ
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Мангушська районна контрольна комісія
КП(б)У, село Мангуш Мангушского району До"
нецької області, 1930"1932 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 5
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протокол засідання Пленуму РКК КП(б) У.
Спр. № 5
8. Хронологічні межі справи – 4 лютого 1932 р.
9. Назва документа
Протокол пленуму Мангушської РКК РКИ
арк. 2
10. Дата документа – 4 лютого 1932 р.
11. Коротка анотація
Про виключення зі складу членів пленуму
партії гр.Тарасенко за дизертирство з фронту
хлібозаготівлі
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Нач. архівного відділу Кудрявцева М.Г.
Дата проведення описування – 18.03.2008 р.

1. Назва архівосховища (державного архіву)
Держархів Донецької області

2. Порядковий номер позиції – 495
3.Номер фонду за реєстром архіву – П 6653
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі
Осередок КП(б)У заводу «Триплекс», м.
Слов’янськ Донецької області, 1931"1933 рр.
5. Кількість справ (загальна/дотичних тем і ано#
тування) – 3
6. Номер опису – 1
7. Назва справи, що анотується,
Протоколи партійних зборів, спр. 3
8. Хронологічні межі справи – 26.02."
03.06.1933 р.
9. Назва документа
Протокол загальних відкритих партійних
зборів спільно з комсомольськими осередками
заводу «Триплекс» від 26.02.1933 р., арк. 1
10. Дата документа – 26.02.1933 р.
11. Коротка анотація
Доклад т. Панюхно про те,що окремі кол"
госпи не мають достатнього посівного фонду
тому, що кулацтво знаходиться у керівництві
колгоспів. У Лиманському районі хліб розбаза"
рено, керівництво відправлено до ГПУ.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від за#
гальних) – загальний доступ
13. Фізичний стан – фізичний стан документа
задовільний
14. Довідковий апарат – внесено до каталогу
15. Бібліограічні посилання – не публіковалось
16. Автор описової статті
Гол. спеціаліст архівного відділу Котлярова І.І.
Дата проведення описування – 20.03.2008 р.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Арк. – аркуш,
б., буд, – будинок,
В.... – Велико... (в назвах населених пунктів),
вул. – вулиця,
ВКП(б) – Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків),
ВТТ – виправнотрудовий табір,
ГПУ (те ж, що і українською абревіатурою ДПУ) – Державне політичне управління,
ДАДО – Донецький обласний державний архів,
кв. – квартира,
КК – контрольна комісія,
МКК, міськКК – міська контрольна комісія,
РКК  районна контрольна комісія,
КП(б)У – Комуністична партія більшовиків України,
КСМУ – Комуністична Спілка Молоді України,
м. – місто,
М.–... – Мало...(в назвах населених пунктів),
МТС – машиннотракторна станція,
нас. населення,
нач. – начальник,
НК – Народний комісаріат,
В.–...– Велико...(в назвах населених пунктів),
оп. – опис,
орг. – організаційний,
партком – партійний комітет,
ПК – партійний комітет,
РСІ (у російських текстах – РКИ) – робітничоселянська інсппекція,
РСР – Радянська Соціалістична Республіка,
с. – село,
С., с. – сторінка,
сел. селище,
смт – селище міського типу,
Спр.– справа,
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік,
т. – тонна,
тис. – тисяч,
УРСР  Українська Радянська Соціалістична Республіка,
Ф. – фонд,
х – хутір,
ЦК – Центральний Комітет,
чл. партії – член партії,
чол. – чоловік.
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