
36 Малюноп (від малюна — умовна назва чоловічого статевого органу) — урологічна операція з 
метою лікування імпотенції.

37 Reveillon (фр.) — вечеря.
1932

1 Борщак Ілько (1895—1957) — історик і публіцист, дійсний член НТШ, професор Державної 
Школи Східних Мов у Парижі. Розвідки про історію України, українсько-французькі історичні кон
такти; видавав із вступними статтями твори О. Стороженка, М. Костомарова, Т. Шевченка. Винни
ченко листувався з ним протягом тривалого часу.

2 Бератт (Горбунов) — мова про П. Горгулова, самозваного голову російської націоналістичної фа
шистської партії, який 7 травня 1932 р. убив президента Франції Поля Думера.

3 splendid (англ.) — чудовий, розкішний
4 Комінтерн (Комуністичний Інтернаціонал, відомий як Третій Інтернаціонал) —міжнародна ор

ганізація, що об’єднувала компартії цілого світу. Засновано в Москві 1919 р. За Сталіна К. з усіма йо
го секціями перетворився на експозитуру зовнішньої політики та розвідки СРСР. На чолі К. стояли 
Г. Зінов’єв, М. Бухарін, Г. Димитров та Д. Мануїльський. 1943 р. ліквідований.

1933
1 Уеллс Герберт Джордж (1866—1946) — англійський письменник. Класик наукової фантастики. 

Винниченко познайомився з Уеллсовим романом «Сон» (1933), в якому була поставлена ідея зобра
ження гостро критичного погляду людини майбутнього на сучасний світ, що на якийсь час відверну
ло Винниченка від цього задуму.

2 Стаття Попова в «Комуністі» — мова йде про опубліковану в газеті «Комуніст» (1933. — 
№ 173. — С. 1) доповідь секретаря ЦК КП(б)У на зборах харківського партактиву, де доповідач гостро 
виступив проти Винниченка, який «оголосив себе за комуніста, лишаючись на ділі буржуазним 
націоналістом».

3 Жук Андрій (1880—1968) — громадський і політичний, діяч, публіцист, член ЦК УСДРП. Один 
із засновників і член проводу «Союзу Визволення України». До Львова повернувся 1930 р. і керував 
Статистичним бюро Ревізійного Союзу Укр. Кооперативів. З 1940 у Відні.

4 Левіні (Левинський Володимир) (1800—1953) — публіцист і теоретик укр. соціалістичного ру
ху, один із засновників УСДП, активний член Закордонної групи УКП у Відні. Автор численних 
публікацій про укр. питання.

5 Радченко — співробітник радянського Торгпредства, який, імовірно, був зв’язковим між 
М. Глущенком і ДПУ.
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Публікація Галини СИВА ЧЕНКО 
Коментарі Григорія КОСТЮКА (1931 р.), Галини СИВАЧЕНКО

(Продовження в наступному числі)

ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 
З 1942 РОКУ

Дмитро МАЛАКОВ 
Вступна стаття, публікація

липня 1941 р. німецькі танки вийшли на рубіж річки Ірпінь, і по
чалася героїко-трагічна Київська оборонна операція. За свідчення
ми військових істориків, ця тривала, 73-денна оборона, зірвала 

плани «бліц-крігу» та врятувала Москву. Але ж якою ціною: крім десятків тисяч 
полеглих та поранених, в цій «операції» 665 тисяч бійців і командирів Червоної 
арміїї потрапили в полон.

19 вересня частини Вермахту увійшли в залишений напризволяще Київ. По
чалася окупація, що тривала 778 днів, сповнених страждань.
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24 вересня Хрещатик і прилеглі квартали здригнулися од вибухів, і запалала 
грандіозна пожежа. Цю акцію було вчинено за сталінськими настановами: «щоб 
земля горіла під ногами окупантів».

29—ЗО вересня нацисти розстріляли у Бабиному яру десятки тисяч київських 
євреїв.

1 листопада підпільники спалили будинок колишньої думи, а перед війною — 
міськкому та обкому КП(б)У, що стояв на теперішньому майдані Незалежності. 
Наступного дня окупанти стратили за це 300 заручників.

З листопада висаджено в повітря Успенський собор лаври.
Військовополонені тисячами гинули в київських концтаборах од голоду, хо

лоду, хвороб і знущань.
Місто, населення якого перед війною становило майже мільйон людей, 

помітно порожніло: сотні тисяч пішли за мобілізацією, евакуювалися, загинули 
тут від голоду. Далі почалася відправка молоді на працю до Німеччини. Люди 
шукали порятунку за оцих умов «нового порядку». Важко було всім, та особливо 
страждала міська інтелігенція, яка не мала коріння в селі, — найменш захище
на, найбільш вразлива. Дуже потерпала творча інтелігенція, позбавлена звичних 
засобів до самовиявлення та існування.

Оперний театр ожив одним з перших, персоналові звеліли стати до праці, а на 
чолі поставили німця з Кенігсбергу диригента Брюкнера.

Важче довелося акторам інших театрів. Нагадаймо, що в пожежі Хрещатика 
згорів театр юного глядача, театр KOBO, радіотеатр, консерваторія та музична 
школа, про що писала газета «Українське слово» 21 жовтня 1941 р.

З перших чисел газети «Література і мистецтво», що почала було видаватися у 
жовтні 1941 р., довідуємось, що у Києві залишилися 82 артисти естради, які організу
вали в будинку колишньої синагоги «Театр розваг», а в будинку колишньої оперети 
засновано Музично-драматичний театр ім. Затиркевич-Карпинської під художнім 
керівництвом Григоренка; у приміщенні ж педагогічного інституту розташувався Му
зично-драматичний інститут ім. М. Лисенка, очолений сином композитора Остапом 
Лисенком; нову українську капелу в складі 90 чоловік згуртував відомий диригент 
П.Г. Гончаров. На чолі консерваторії став В.Г. Іваницький. Як повідомляли ЗО листо
пада 1941 р. редаговані Оленою Телігою «Літаври», український драматичний театр 
ім. М.К. Садовського, організований в приміщенні російського драматичного театру 
ім. Лесі Українки, очолив головний режисер Тинський (М.Л. Перепеліцин).

У тому ж числі «Українського слова» повідомлялося: «Ініціативна група, що 
створює Спілку українських художників, яка цими днями організаційно офор
миться, разом з сектором наочної пропаганди відділу пропаганди міської управи 
згуртовує навколо себе художників-українців, яким вдалося залишитися в 
Києві». Очолив спілку професор Федір Григорович Кричевський.

Спілку письменників очолила Олена Теліга.
Відділом культури в міській управі керував скульптор і кінорежисер Іван Пе

трович Кавалерідзе.
Поновила діяльність і Академія наук, про що вже розповідав на сторінках 

«Українського історика» І.В. Верба.
Все це робилося не тільки й не стільки задля бажання «розкрити свої таланти 

за нових умов», як декому тепер хотілося б вважати, а через звичайну й звичну 
людську потребу в праці, заробітку, — підштовхувану, до того ж, одним з перших 
наказів окупаційної влади: стати всім до праці під загрозою звинувачення в сабо
тажі, що каралося на горло!

У Державному архіві Київської області (ДАКО), у фонді 2412/0085/, за опи
сом 2 зберігається справа 80. Це — рожевого кольору благенький швидкозшивач 
довоєнного виробництва «Київполіграф»: над звичним радянським серпом-моло-



том і зіркою стоїть фіолетовий штамп з німецьким «штадтфервальтунг» (міська 
управа) та печатка з українським тризубом. Така от символіка вкупі! Фіолетовим 
чорнилом друкованими літерами йде напис: «Протоколи засідань комісії ук
раїнських громадських і культурних діячів при відділі суспільної опіки 
Київської міської управи про порядок роботи комісії, про надання допомоги ок
ремим особам. Почато 16 січня 1942 р., закінчено 16 березня 1942 р.»

Отож, через десятки років не без хвилювання відкриваємо пошарпану обкладин
ку, що прикриває зшиті тонкі аркуші поганенького паперу. Тексти протоколів на
друковано на машинці. Кожен протокол має два стовпчики: «Чиє подання, про кого 
й за що (слухали)» та «Мотивована постанова (ухвалили)». Першим питанням роз
глядався порядок роботи комісії, її склад, було зачитано наказ про організацію самої 
комісії, до складу якої увійшли представники від Академії наук (п. Чудінов Б.С.) — 
неодмінний секретар, якого Президія Академії прислала замість п. М. Грунського; 
від Університету і Учительського інституту — п. Масюк П.Д., від технічних інсти
тутів п. Романкевич Г.П., від музично-драматичних працівників п. Сагатов- 
ський І.Л., від учителів середніх та загальних шкіл п. Козинець С.Я., від робітників 
мистецтв п. Носко П.В., від бібліотечних робітників п. Грушевська О.О., від медич
них установ проф. Ярослав С.Ю., від Українського літературно-художнього товари
ства — п. Жук С.С., Секретарем комісії був С.Я. Черес.

Другим питанням було формування президії комісії, і головою став керівник 
відділу суспільної опіки проф. С.Ю. Гаєвський, на заступника голови обрано 
В.С. Чудінова.

Третім питанням розглядався порядок призначення та видачі пенсій та допо
мог, і тут ухвалили, що пенсії та допомоги мають тимчасовий характер, у них мо
жуть вноситися корективи в залежності від перетарифікації ставок оплат; що до
помоги й пенсії ухвалюються за віком, станом здоров’я, високою кваліфікацією і 
стажем роботи; що пенсії видаються тим особам, котрі не мають сталого за
робітку. Особам, яким призначено пенсію, мали видаватись належні довідки. Пе
редбачалося, що засідання комісіїї мають відбуватися щопонеділка й щоп’ятниці 
з 9 до 12 год. Останнім пунктом передбачалося до наступного засідання розроби
ти інструкцію про роботу комісії.

Згодом до комісії прибули ще від Комітету взаємодопомоги (Червоного Хрес
та) В.А. Пожарська та від Дому вчених М.М. Садовський, пізніше — професор 
Університету В.В. Радзімовська.

Кілька прізвищ серед особового складу комісії привертають увагу: актор і ре
жисер Іван Лукич Сагатовський (1882—1951), Євген Якович Козинець — пер
ший ректор української гімназії в Києві та перший консул у Москві часів ук
раїнської революції, живописець Петро Васильович Носко (1885—1976), науко
вець Ольга Олександрівна Грушевська (1878—1961) — дружина репресованого 
О.С. Грушевського та братова М.С. Грушевського, скульптор і поет Сергій Стефа
нович Жук (1885—?), біохімік та громадська діячка Валентина Василівна 
Радзімовська (1886—1953). Певно, то були найенергійніші, хоч і літні люди.

Приймальня відділу суспільної опіки містилася з осені 1941 р. на Фун- 
дукліївській (тепер Б. Хмельницького), 44. Будинок зберігся досі.

Тут приймалися звернення установ, громадських організацій, окремих осіб. 
Серед установ — міська й обласна адміністрації, відділи міської та районових уп
рав Києва, а далі — університет, учительський, художній, будівельний та 
політехнічний інститути, консерваторія, інститути мовознавства, ботаніки, еко
номіки, статистики та географії, президія Академії наук, Дом вчених (так у 
тексті — Д.М.), Українська академія музичного та драматичного мистецтва, ди
рекція театру ім. Садовського, Літературно-художнє товариство, Український 
комітет взаємодопомоги (Червоний Хрест), Спілка українських письменників.
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З протоколів, які зібрані в архівній справі за оті три місяця найтяжчої, скрут
ної доби окупації Києва, видно, що комісія на своїх засіданнях розглянула зага
лом 307 подань про 303 осіб (деякі — двічі). Але ж людей і доль за цим стоїть у 
кілька разів більше, бо майже всі просили і за рідніх, і за близьких.

Серед загальної кількості подань щонайбільше бачимо науковців: 146, майже 
половина. Серед них: від академіків та членів родин — 12, від професорів та членів 
родин — 61, від доцентів та членів родин — 16. А члени родин — переважно вдови.

Далі за чисельністю йдуть митці та члени їхніх родин, загалом — 65 подань. 
Серед них актори 29 та 5 вдів, освітяни —20.

Прохачі, звичайно, наголошували на політичних мотивах: 37 подань від ре
пресованих більшовицькою владою осіб, ще 55 — від членів родин; 15 — від по
горільців (Хрещатик і прилеглі квартали), 4 повернулося з полону. Троє нагаду
ють про участь в українському війську часів визвольних змагань, а в одному по
данні йдеться навіть про участь у революційному русі. Цікаво, що ніде не вислов
люється відданість «новому порядку», проте майже кожне подання містить сло
ва «перебуває в тяжкому матеріальному стані», «дуже бідує» тощо.

Просили коштів на лікування, похорон рідних, посилене харчування, на дро
ва і просто на прожиття. Принизливих інтонацій немає. Всі прохачі постають 
бідними, знедоленими, нужденними й злиденними, а їхнє минуле, колишні за
слуги викликають щем, жаль своєю неадекватністю до теперішнього стану особи, 
особистості в окупованому безжальним і бездушним ворогом Києві.

Вік зазначали не всі, лише в 205 заявах, а середній вік прохачів — 62 роки. 
Переходячи далі до персоналій, зазначимо: щонайменше 109 з них є згадани

ми в Енциклопедії українознавства, виданій Науковим товариством ім. Т. Шев
ченка у Парижі—Нью-Йорку в 1955—1984 рр., і тільки 57 — в Українській ра
дянській енциклопедії київського видання 1977—85 рр. А в Большой советской 
энциклопедии московського видання 1980-х рр. згадано безпосередньо або через 
рідних заледве з два десятки славетних українських прізвищ з цього переліку. 
Отакою була шана.

Нижче наводимо перелік тих 303 осіб (для зручності користування складений 
за абеткою) з короткими характеристиками з протоколів 1942 р., з додаванням 
деяких уточнень і подробиць, узятих у дужки.

Назвемо й розмір тих посильних допомог: від 200—300 карбованців до 800— 
1000 на місяць, та невідомо, як довго це тривало. За тодішніми базарними ціна
ми (магазини не діяли) на харчі допомога ця була досить символічною: ерзац- 
хлібина — 250—300 крб., фунт (400 г) сала — 800 крб. тощо.

Важко і тяжко коментувати цей перелік киян, імен славетних і посполитих, 
важко оцінювати обставини, які змусили людину звертатись за допомогою. Не 
про всіх дано коментар у дужках. Можливо, хтось упізнає знайомих, рідних, мо
же, хтось із тих людей і відгукнеться. Отож, — ще один київський мартиролог 
часів минулої війни.
АБРАМЕНКО Микола Олександрович, 57 р., доцент, стаж праці 29 р., на утри

манні дружина і мати, а сталого заробітку він не має. 
АВРАМЕНКО-ПОЖАРСЬКА Віра Архипівна, 55 р., стажу 32 р., що виявила се

бе як громадський діяч та видатний педагог.
АЛЕКСАНДРОВИЧ Юрій Семенович, 58 р., стажу 37 р., науковий робітник, що 

своєю роботою в збиранні пам’яток українського народного мистецтва 
дорівнюється до Біляшівського та Щербаківського.

АЛЕКСАНДРОВСЬКА Любов Миколаївна, дружина, вдова померлого професора 
Александровського, що має на утриманні сестру і сама безробітня. [Ймовірно, 
йдеться про Григорія Александровського (1873—1936?), педагога, літерату
рознавця і громадського діяча].
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Мати українського письменника АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА Бориса, Юлія 
Максимівна Давидова, 66 р., син якої на засланні з 1936 р.

АНТОНОВИЧА, три неповнолітні онуки професора — Андрій та Ольга Горовенко 
та Григорій Щирських в ім’я їхньої матері Антонович А.В.

АНТОНОВИЧ К.М. — на поховання 200 крб.
БАРДАШОВА Параска Дементійовна, 65 р. — помер чоловік, знищили більшо

вики синів, а вона залишилася сама.
БЕЗБОКА Марія Яківна, 55 р., лікар.
БЕРКУТ Ангеліна Ігнатівна, 60 р., вдова професора, чоловік якої мав стажу біля 

40 р. і багато наукових праць. Гр. Беркут перебуває в скрутному матеріальному 
стані. [Йдеться про Беркута Леоніда Миколайовича (1879—1940), історика].

БЄЛІНҐ Дмитро Остапович, 60 р., професор, стажу поверх ЗО р. [Це Д.О. Бєлінґ 
(1882—1949), біолог, професор зоології, директор Дніпровської біологічної 
станції, дослідник риб та планктону Дніпра й Буга].

БОГАРНЕ Варвара Іванівна, 68 р., стажу 37 р., професор культурно-художнього 
слова; на утриманні дві сестри 72 і 73 р., сама хвора.

БОНДАРЕНКО Ганна Петрівна, 42 р., що має психічно хвору дочку, за яку пла
тить, науковець, чоловіка арештовано й заслано в табори.

БОРДЗІЛОВСЬКИЙ Євген Іванович, 64 р., ЗО р. праці, доктор ботаніки [Роки 
життя: 1875—1948, чл.-кор. АН, співавтор праці «Флора України»].

БРОДСЬКА Марія Акимівна, 59 р., вдова доцента Бродського, зараз хворіє і пе
ребуває в скрутному матеріальному стані.

БУДА Сергій Олексійович, науковець [помер 1942 р., історик, журналіст, пере
кладач на українську мову творів О. Дюма, П. Беранже, А. Франса, Р. Ролла- 
на, М. Лескова].

БУКРЄЄВ Борис Якович, 83 р., професор математики, 53 р. працює, до 100 на
укових праць [Роки життя: 1859—1962, професор університету св. Володими
ра від 1889 р., заслужений діяч науки від 1941 р.].

БУРЧАК Володимир Степанович, вчитель, педстажу 40 р., багато працював на 
ниві освіти, був репресований сам і родина, зараз знесилений і хворий.

БУТОВИЧ-ОРЛОВА Марія Михайлівна, репресована родина була багато разів.
ВАЛЯНСЬКИЙ Іван Тихонович, доцент, директор Державного українського му

зею, погорілець, хворий на діабет, що вдруге переїздить не з своєї волі на нове 
приміщення.

ВАСИЛЕНКО Катерина Прокопівна, українська громадянка, сетра академіка 
М.П. Василенка; що перебуває в скрутному становищі; педстажу 30 р. [Васи
ленко Микола Прокопович, 1877—1935, історик держави і права, академік 
АНУ з 1920 р.].

ВЕД РИГАН Галина Іванівна, асистент, що має на утриманні хвору дитину і ста
ру мати і потребує допомоги.

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Микола Іванович, 60 р., професор, ректор КПІ; прохання ректо
ра політехнічного інституту та директора Інституту економіки, статистики та ге
ографії Академії наук, стажу має 35 р., що кілька раз був репресований, сидів чо
тири роки в тюрмі, тепер хворіє як наслідок репресій та голодування в тюрмі — 
про призначення пенсії [М. Величківський, нар. 1890 р., очолював у 1941 р. в 
окупованому Києві Українську національну раду, 1943 р. емігрував, від 1947 р. 
професор Високої економічної школи в Мюнхені, потім виїхав до СІЛА; наукові 
праці про річки Білоцерківщини, колгоспи Кам’янеччини та ін.].

ВЕРЛО Галина Львівна, 84 р., громадська й культурна діячка, відомий педагог, 
поверх 50 р. науково-педагогічної праці.

ВІЛОКОНСЬКИЙ Степан Володимирович, 71 р., професор консерваторії, поверх 
40 р. стажу.
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ВЛАЙКОВА Марія Василівна, 67 р., вдова відомого лікаря і науковця, дочка пра
цює в АН, з нею живе внук.

ВЛАСОВА Віра Опанасівна, 49 р., вдова військового геодезиста, українка за по
ходженням, чоловік якої працював на Україні 10 р. Через хворість на очі 
зовсім непрацездатна.

ВЛИЗЬКО-ГРИГОР’ЄВА, мати письменника (сина розстріляли більшовики) 
[Близько Олекса Федорович, 1908—1934, поет, член організацій «Молодняк», 
ВУСПП, друкувався з 1925 р.].

ВОВК Олександра Юр’ївна, 78 р., вдова академіка, хворіє, на утриманні 4 особи 
[ВОВК (Волков) Федір Кіндратович, 1847—1918, етнограф, антрополог і архе
олог, видатний український вчений, автор відомих монографій тощо].

ВОЙДЛІХ-МЕЙЗНЕР Іоганна Станіславівна, 52 р., громадянка-полька, по
горільця, що перебуває в скрутному матеріальному стані.

ВОЙЦЕХІВСЬКА-РОЗСУДОВА Аліна Мартинівна, відома українська артистка 
[1870—1949, дебютувала 1890 р. в трупі М. Кропивницького, від 1903 р. — в 
трупі М. Садовського, пізніше — у П. Саксаганського].

ВОЛКОВИЧ Михайло Павлович, 64 р., стажу має біля 40 р., зараз сліпий, ака
демічний пенсіонер, і дружина його майже сліпа, П. Волкович належить до ро
дини українських діячів, які належали до Кирило-Мефодіївського братства.

ВОЛОДИМИРОВ Сергій Дмитрович, інженер-економіст, доктор права.
ГАЄВСЬКИЙ Степан Юхимович, 65 р., ст. науковий робітник Інституту літерату

ри АН, ЗО р. стажу, репресований, що має поверх 50 наукових праць, продов
жує наукові традиції акад. М. Грушевського.

ГАЙДАИ Михайло Петрович, науковий робітник, музикознавець, 63 р., стажу 
понад 40 р. [Роки життя: 1878—1965, композитор, диригент і етнограф, запи
сав понад 2000 народних пісень, батько української співачки Зої Михайлівни 
Гайдай (1902—1965)].

ГАПОНОВ Іван Іванович, 76 р., професор, стажу праці має 47 р., з яких 32 р. на Ук
раїні, сталого заробітку не має, на утриманні дружина та сестра дружини 53 р.

ГАРШИН Олександр Георгійович, 66 р., що має труд стажу поверх 42 р., з яких 
40 р. на Україні, агроном, науковець, був репресований большевиками за ук
раїнський націоналізм.

ГЛУШКО Михайло Тарасович, 38 р., викладач Педагогічного інституту, стажу 
12 р., має кілька наукових праць з фізики, повернувся з полону й сталого за
робітку не має.

ГЛУШКОВ Петро Парамонович [має бути: Тарасович], український композитор 
[Роки життя: 1889—1966, викладав у Київському музичному училищі, кон
серваторії].

ГОЛИК-ЗІРКА Олена Антонівна, артистка; син Юрко Іванович Савицький, 12 р., 
батько якого, артист, як старшина українського війська, з 1932 р. ув’язнений, в 
засланні. Артистка театру ім. Датиркевич-Карпіньської, сталого заробітку не має.

ГОНЧАРОВ Петро Григорович, 54 р., стаж поверх ЗО р., диригент, інвалід І гру
пи, що в культурному житті України займає визначне місце, як талановитий 
диригент і автор власних музичних творів на народні мотиви. [Роки життя: 
1888—1970, у 1940 р. організував хорову капелу «Трембіта» у Львові, у 
1940—41 рр. — художній керівник капели «Думка», у 1955—60 рр. — хоро
вого класу Київської консерваторії].

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ Іван Давидович, 66 р., професор, має 45 р. стажу, що працю
вав на Україні, зараз перебуває з дружиною в тяжкому матеріальному стані як 
погорілець.

ГОРЕЦЬКИЙ Петро Йосипович, чл.-кор. АН, директор Інституту мовознавства, 
був репресований [нар. 1888 р.]



ГОРОДНИК Леонід Макарович, безробітний український громадянин, репресо
ваний, що за панування більшовиків зазнав катування, тяжко хворіє, а має 
трьох утриманців.

ГРИГОРІЄВА Антоніна Антонівна, 57 р., стажу праці понад ЗО р., доцент, що 
працювала в ділянці медицини.

ГРУНСЬКИЙ Микола Кузьмич, дійсний член і віце-президент АН, доктор філо
логії якому понад 70 р. і наукового стажу понд 40 р. [Роки життя: 1872—1951, 
від 1941 р. — заслужений діяч науки].

ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ Борис Пилипович, лікар відділу суспільної опіки, сину Бо
рису 19 років, хворіє на туберкульоз бронхіальних залоз, — щоб підсилити йо
го харчуванням за вказівками лікарської довідки. Відмовили через 
відсутність відповідних коштів.

ДАНИЛЕВИЧ Марія Митрофанівна, українська громадянка, має трьох дітей та хво
ру матір, чоловік — науковець АН, мобілізований в червні місяці 1941 р. і який 
ще не повернувся; має 3 дітей віком від 4 міс. до 5 р. й матір 63 р. і ніде не працює.

ДЕБІТ Юлія Йосипівна, 48 р., українська громадянка, що хворіє на туберкульоз, 
перебуває в жахливих умовах.

ДЕМУЦЬКА Устина Данилівна, вдова етнографа, музиканта, а сина більшовики 
на війну забрали. [Демуцький Порфирій Данилович, 1860—1927, також на
уковець ВУАН, зібрав понад 1000 українських народних пісень; син його — 
Демуцький Данило Порфирович, 1893—1954, відомий український кіноопе
ратор, котрий знімав з О. Довженком фільми «Арсенал», «Земля», потім «По
двиг розвідника», «Тарас Шевченко»].

ДЕМ’ЯНЧУК Марія Данилівна, дружина репресованого професора і співробітни
ка АН Дем’янчука, яка є безробітня й на її утриманні син 9 років [Дем’янчук 
Василь Климентійович, 1897—1942, український мовознавець, автор числен
них наукових праць].

ДЕХТЯР-КУЧЕВСЬКА Л.Й. дружина репресованого заслуженого наукового 
робітника АН, має сина 17 р.

ДІАКІВСЬКИЙ С.С., два рази був заарештований при більшовиках, позбавлений 
можливості нормально працювати, а тепер також був звільнений з роботи у 
Міській управі бувшим головою Багазієм за те, що розкрив справу про розба
зарювання безгосподарного майна.

ДІДИЧЕНКО Василь Пахомович, 38 р., науковець, інвалід праці, що втратив здо
ров’я від морської аварії; інвалідність II гр. є наслідком травми, що сталася 
під час виконання службових обов’язків.

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Володимир Павлович, 83 р., професор.
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Казимір Костянтинович, колишній декоратор, реквізитор 

та машиніст, який пропрацював на сцені Українського театру понад 40 років 
і був власне художнім оформлювачем сцени кращих українських театрів.

ДРАГОМАНОВА Антоніна Іванівна, дружина відомого громадського діяча Світо- 
зара Драгоманова; скрутний матеріальний стан [Драгоманов Світозар Михайло
вич, нар. 1884 р., син М.П. Драгоманова, економіст, у 1922—30 рр. професор у 
Києві, усунений як «небажаний елемент», з 1943 р. на еміграції, потім у США].

ДРАЙ-ХМАРА Оксана Михайлівна та Ніна Петрівна — дочка й дружина ук
раїнського письменника і діяча, який помер на засланні у м. Нагайово 
19.01.1939 [Драй-Хмара Михайло Панасович, 1889—1939, український поет 
і літературознавець, професор філології, неокласик, заарештований 1935 р. і 
засланий].

ДУРДУКІВСЬКА Людмила Павлівна, 60 р., дружина українського діяча автоке
фального церковного руху, що перебував під репресіями, і вся родина Дур- 
дуківських. Зараз хвора, терпить страшенну матеріальну скруту. [Дур-
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дуківський Володимир Федорович, 1874—1937, літературний критик, педа
гог, заарештований 1929 р. у справі СВУ].

ЄРОФЄЄВ Іван Федорович, 60 р., стажу понад ЗО р., має багато наукових праць з 
ділянки української літератури, фольклору та народної музики [Роки життя: 
1882—1953].

ЄРЧЕНКО, 65 р., вдова професора А.А. Єрченка.
ЖАЛКО-ТИТАРЕНКО Порфирій Дмитрович, 61 р., доцент, стажу науково-педа

гогічної праці 35 р., викладача ВИШів — 29 р., має на утриманні три члени 
сім’ї, погорілець, сталого заробітку немає. [Роки життя: 1881—1949, ук
раїнський живописець і графік, учень І. Рєпіна, викладач].

ЖДАНОВ Сергій Миколайович, 74 р., який працює як артист і професор на Ук
раїні понад 40 р., зараз має тимчаосвий заробіток, але здоров’я підупадає і мо
же втратити процентність працездатності.

ЖИЛЕНКО Іван, робітник німецької комендатури КВРЗ, дружина якого тяжко 
хвора і потребує санаторного лікування, де треба платити.

ЖУК Сергій Стефанович, громадсько-культурний діяч та скульптор, що має 37 р. 
стажу громадської, мистецької та політичної діяльності, зараз є хворий на ба
зедову хворобу, знесилений і сталого заробітку не має. [нар. 1885 р., емігрував 
до Німеччини 1943 р.]

ЖУК Лизавета Семенівна, 56 р., українська громадянка, з 1909 р. працює на ук
раїнській громадській роботі; зараз хворіє на міокардит. Клопотання підтри
мали художник Середа А.Ф. та артист Паньківський С.Ф. [Нар. 1886 р., з до
му Блейвич, дружина Сергія Жука, Голова організації «Українське жіноче 
коло» в Петербурзі 1917 р., заст. голови Українського жіночого союзу в Києві 
1918 р., емігрувала до Німеччини 1943 р.].

ЗАЙКО Лисавета Андріївна, дружина репресованого більшовиками Зайка Є.А; 
для посиленого харчування, як хворій.

ЗАЛІЗНЯК Надія Іванівна, 51 р., українська громадянка, чоловік засланий 
більшовиками, втратила зір, дочка 16 р.

ЗАМИЧКОВСЬКОГО вдова відомого українського артиста, Гафія Миколаївна, 
яка сама працювала за артистку більш 40 років, тепер є одинока. [Замичковсь- 
кий Іван Едуардович, 1868—1931, засл. артист Республіки з 1926 р., на сцені 
з 1887 р., знімався в кіно].

ЗАМША Ольга Миколаївна, троє малих дітей, чоловіка забито машиною.
ЗІНІНА-ЯРОШЕНКО Олена Андріївна, 73 р., артистка, що працювала на сцені в 

найкращих українських театрах з 1887 р., стаж 47р., була видатною артист
кою у М.М, Старицького, П.К. Саксаганського та ін. [Роки життя: 1867—1943 
24 жовтня, Київ; дружина М.К. Ярошенка, українського актора, режисера й 
антрепренера, учня М. Старицького].

ІВАНІЦЬКА Катерина Федорівна, 75 р., сина заслано, а чоловік помер [ймовірно, 
йдеться про Григорія Іваницького, 1867—1942, професора медицини, або ж 
когось іншого].

ІВАНІЦЬКИЙ Віктор Генріхович, 62 р., стажу 35 р., директор Консерваторії, більшу 
частину своєї праці віддав Україні, зараз стоїть начолі Київської консерваторії.

ІВАНИЦЬКИЙ Григорій Семенович, 74 р., професор, зараз хворіє, немає сталого 
заробітку й на утриманні має дружину 70 р. та хвору дочку [Роки життя: 
1867—1942, хірург-травматолог].

ІВАНОВА Віра Вікторівна, 68 р., 34 р. стажу, зараз є одинока.
ІВАНОВА Любов Георгієвна, 72 р., вдова статьского радника, син був науковцем 

і молодим помер, дві дочки живуть в неї, зламала руку.
ІВНОВСЬКОГО С.К. дружина і вдова талановитого художника, Марія Семенівна, 

62 р., чоловік її від постійного голодування помер при більшовиках.
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ІЗБЕКОВ Володимир Олексійович, 61р., професор КПІ, має стажу 32 р., не має стало
го заробітку. [Роки життя: 1881—1963, український хімік, чл.-кор. АН з 1939 р.]

ІКОННІКОВА Ольга Яківна, 60 р., росіянка з походження, але весь час працюва
ла на Україні педагогом, стажу 34 р., науковець, багато працювала над вихо
ванням молоді.

ЇЖАКЕВИЧ Іван Сидорович, широковідомий художник, 80 р., з 54-р. стажем. 
Уславився своїми ілюстраціями до українських авторів та сюжетів з історії і 
побуту українського народу [Роки життя: 1864—1962].

КАКОВСЬКИЙ Антон Фомич, 71 р., стажу біля 40 р., професор, академічний 
пенсіонер, що має заслуги як громадський діяч.

КАМАНІНИ Ганна і Катерина Іванівни, українські громадянки, дочки ук
раїнського вченого і культурного діяча, який давно помер [Роки життя: 
1850—1921]. Ухвалили: вважати за потрібне в пошану по пам’яті небіжчика 
Каманіна видавати його дочкам... [заяву давала Катерина].

КАРПЕНКО Ганна Павлівна, 72 р., дітей якої і зятя — українського письменника 
Антоненка-Давидовича заслано, при ній є внучка, дочка Антоненка-Давидовича.

КІКЕЦЬ Ольга Іванівна, дружина засудженого чоловіка органами НКВС на 
10 років з суворою ізоляцією, на утриманні троє малих дітей і стара мати, був 
доцентом КПІ.

КІСІЛЬ Марія Андріївна, 82 р., кол. вчителька, мати репресованого науковця 
Кісіля Олександра [нар. 1889 р., історик українського театру, театральний 
критик і педагог, заарештований 1933 р.].

КІСТЯКІВСЬКИЙ В.В., професор, відомий український діяч.
КІСТЯКІВСЬКИЙ [Євген Васильович], доктор дермато-венеролог, на покриття 

витрат на поховання лікарів цієї лікарні.
КЛЕПАЦЬКА-ГОРОДЕЦЬКА Ольга Ільківна, дружина репресованого професора 

Клепацького П.Г., що перебуває на засланні. На утриманні є семирична дочка 
Вікторія та хвора сестра 45 р. [Клепацький Павло, нар. 1885 р., історик, по
мер на засланні].

КОБЕЛЄВА Олена Миколаївна, професор університету, чи доцент.
КОБЕЛЄВ Олександр Васильович, 82 р., професор, що працює на Україні понад 

50 р. Збудував понад 200 будівель. Перебуває в тяжкому матеріальному стані. 
[Роки життя: 1860—1942 30 вересня].

КОВАЛЕНКО Віталій Петрович, 35 р., артист-режисер, що перебуває в скрутно
му матеріальному стані, через евакуацію родини і знищення речей під час 
відступу більшовиків.

КОВАЛЕНКО Прохор Тихонович, 58 р., стажу на сцені 32 р., артист, був репре
сований, зараз хоч і працює, але сталого заробітку не має. [Роки життя:
1884—1963, Київ].

КОВАЛІВСЬКА Ольга Григорівна, 70 р., українська громадянка, що зараз хворіє 
з голодування і на утриманні має 70 р. мати.

КОВБАСЮК Марія Андріївна, українська громадянка, дружина репресованого й 
засланого, на утриманні має сина 12 р., хворого на туберкульоз.

КОЗИНЕЦЬ Євген Якович, 64 р. та 40 р. педстажу, перший директор Української 
гімназії в Києві на початку революції, перший консул в Москві; має трьох ут
риманців.

КОЗИНЕЦЬ Єлизавета Олексіївна, 59 р., вчителька.
КОЗУБ Катерина Данилівна, дружина репресованого науковця АН, працює в 

Відділі Освіти [міської управи?]. [Козуб Сергій, нар. 1897 р. літературозна
вець, автор праць про М. Коцюбинського].

КОЛЕСНИКОВ Микола Григорович, 70 р., артист-костюмер, працює на сцені 50 р., 
оформляв історично-художню сторону вбрання в найкращих українських театрах.
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КОЛЕСНИЧЕНКО Трохим Петрович, 63 р., артист-режисер, що на сцені працює 
44 р., стояв начолі театральних організацій і сам виконував перші ролі, зараз тяж
ко хворий і потребує особливої уваги [У виданнях 1980 (УРЕ) та 1992 (УЕ) рр. да
ти життя: 1876—1941].

КОЛІНЧУК Микола Іванович, 45 р., викладач Педагогічного інституту, стажу 
поверх 20 р., останнього часу викладав українську мову в Педінституті, повер
нувся з полону.

КОЛЯНОВСЬКА Настасія Йосипівна, 73 р., учителька, громадська діячка, що 
тепер знесилена і є у тяжкому матеріальному стані.

КОМПАНСЬКИЙ О.М., артист хорової капели, має трьох дітей, сталого за
робітку не має і переживає матеріальну скруту.

КОНДРАТЕНКО Андрій Семенович, 67 р., пенсіонер, сестра 76 р.
КОРНІЛОВИЧ Олександра Іванівна, українська громадянка, 57р., брат якої, що 

її утримував, на засланні, а вона після пожару й втрати всього майна залиши
лась без засобів до життя та без речей.

КОСАЧ-БОРИСОВА Ізідора Петрівна, 54 р., сестра письменниці Лесі Українки, 
репресована, що була у в’язниці і на засланні. Ухвалили: Вважати за заслуже
не одержувати п. Косач-Борисовій І.П. щомісячно вісімсот карбованців.

КОСАЧ-КРЕВЕНЮК Ольга Петрівна, 64 р., сестра письменниці Лесі Українки, що 
на громадсько-культурній роботі разом з своїм чоловіком була довгий час, а те
пер чоловік на засланні в справі СВУ. Сама п. Косач-Кревенюк хворіє на серце і 
працювати не може. Ухвалили: Вважати за потрібне видавати п. Косач-Креве
нюк щомісячно вісімсот карб, з лютого 1942 р. [Роки життя: 1877—1945].

КОСЕНКО Катерина Омелянівна, 67р., далека родичка І. Франка, що була репре
сована, на засланні, до заслання учителювала.

КОСТКЕВИЧ Лизавета Георгіївна, 76 р., вдова професора, чоловік якої визначав
ся науковою і громадською діяльністю, двоє синів репресовано, один з них по
мер, а другий на засланні; при ній перебуває онук, син репресованого сина.

КОТЛЯРЕВСЬКА-ЄВСЄЄВА Олена Іванівна, 66 р., далека родичка письменника 
І.П. Котляревського, двох братів знищено більшовиками, зараз хворай дуже бідує.

КОХАНСЬКА Софія Порфировна, 57 р., артистка, що працює на сцені поверх 40 р., 
зараз теж ще працює в театрі ім. Садовського, але сталого заробітку не має.

КОХАНСЬКИЙ Денис Петрович, 66 р., диригент-композитор, що працює на 
сцені 44 р.

КРАМСЬКА Марія Юхимівна, 78 р., сестра академіка Крамського, якого вивез
ли більшовики, а вона була на його утриманні; безпомічна.

КРАСОВСЬКА Н.А., репресована більшовиками громадянка, яка повертається 
на батьківщину на Чернігівщину, про надання їй допомоги на проїзд.

КРЕСАН-ТОБІЛЕВИЧ Марія Іванівна, 56 р., дочка Карпенка-Карого, була ре
пресована, інвалід на очі, працювала вчителькою, зараз не працює і перебуває 
в скрутному матеріальному стані.

КРИВОШИЯ Іван Ананієвич, науковий співробітник Учительського інституту, 
що має ЗО р. педстажу, понад 60 р. життя, репресований і зараз хворий, без за
робітку, а виконує відповідальну роботу в інституті.

КРИВЧЕНКО Георгій Олексійович, 1883 р. н., старший науковий співробітник 
АН, доктор політекономії, наукового стажу 31 р. і низка наукових праць.

КРИЖАНОВСЬКА С.Г.
КРІДНЬОВ В.П., інженер, що тільки що повернувся з концлагеря.
КУЗЬМІНА Пелагея Терентіївна, двоє малих дітей, чоловіка мобілізовано, а май

но знищено військовими подіями.
КУРДІНОВСЬКИЙ Захарій Григорович, 70 р., музикознавець, стажу науково- 

педагогічної роботи 50 р.
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КУРОЧКА Л.М., на кошти для лікування очей, що захворіли [?] через великі мо
рози на праці в таборі [з німецької].

КУЧЕРЕНКО Марія Іванівна, пенсіонерка, 56 р. є вдова померлого професора, 
погоріла, без засобів до життя. [Кучеренко Павло Олександрович, 1882— 
1936, патологоанатом, автор підручників].

ЛАЗОРЕВА О.В., хвора.
ЛАПШИНСЬКИЙ Гліб Михайлович, композитор-педагог, 32 р., що потребує па

лива й харчових продуктів [нар. 1910 р., автор понад 70 творів, з 1943 р. — в 
Німеччині].

ЛЕБЕДЄВА Надія Олексіївна, 60 р., вдова проф. О.Г. Лебедева, чоловік був ви
датним вченим і багато поклав праці для вивчення природи України. По
горілець, у скрутному матеріальному стані. [Лебедев Олександр Георгійович, 
1874—1936, відомий ентомолог].

ЛЕБЕДЄВА Наталя Федорівна, 60 р., артистка, що працює на сцені з 1899 р. і 
працювала в різних театрах на провідних характерних ролях.

ЛЕБЕДОВИЧ Олександра Яківна — на харчування дітей 16 й 17 років, чоловіка 
заслано і розстріляно.

ЛЕБІДЬ Наталя Василівна, 68 р., що майже сліпа, а годуванці — чоловік і син ре
пресовані, чоловік помер, а син перебуває на засланні.

ЛЕВИТСЬКИЙ Михайло Андрійович, професор, заслужений діяч і вчений в 
ділянці офтальмології.

ЛЕВИЦЬКИЙ Петро Митрофанович, 60 р., відомий педагог, 30 р. педстажу, ре
пресований, має 8 утриманців.

ЛЕОНТОВИЧ Володимир Григорович, 61 р., професор, стажу має 36 р., що був 
репресований, а зараз перебуває в скрутному матеріальному стані [Роки жит
тя: 1881—1968, Київ, інженер-будівельник, геодезист, реставратор].

ЛЕПЧЕНКО Євгенія Василівна, 56 р., стажу в галузі ботаніки має 20 р., дружи
на засланого науковця АН, засудженого за український націоналізм [Лепчен- 
ко Яків, нар. 1883 р., ботанік-флорист, досліджував третинну флору України, 
разом з В. Вовчанецьким склав «Словник ботанічної термінології» (1932)].

ЛИПКІВСЬКІ Єфросинія та Марія Костянтинівни, сестри та онук Анатолій Іва
нович митрополита Василя Липківського, що перебувають в скрутному ма
теріальному стані після заслання Івана Васильовича Липківського [у 1997 р. 
на фасаді церкви св. Покрови на Солом’янці встановлено меморіальну дошку 
на честь митрополита Василя Липківського, який у 1905—1919 рр. був насто
ятелем цього храму; митрополит УАПЦ 1921 р.]

ЛИСЕНКО Остап Миколайович, син відомого українського композитора 
М.В. Лисенка [Лисенко О.М., 1885—1968, український музикознавець].

ЛИСІН Борис Савелійович, 59 р., академік, стажу праці 36 р., хворіє і сталого за
робітку не має [Роки життя: 1803—1970, Київ, хімік-технолог, академік АНУ 
від 1939 р., професор КПІ у 1909—1956 рр., лауреат Сталінської премії 1950 р.].

ЛІННИЧЕНКО Лідія Іванівна, вдова професора, що одержувала пенсію доцента.
ЛІПЕРСОВСЬКИЙ Іван Михайлович, 52 р., доцент, стажу 27 р., погорілець, є два 

утриманці.
ЛІСТОВНИЧИЙ, бувший репресований більшовиками, погорілець і хворий.
ЛОБОДА Глафира Олексіївна, 62 р., дружина академіка-пенсіонера [Лобода 

Андрій Митрофанович, 1871—1931, фольклорист, літературознавець і етно
граф, академік УАН (1922), член-кор. АН СССР (1923), професор університе
ту св. Володимира (1904), очолював етнографічну комісію УАН (1921—ЗО)].

ЛОСЄВ Дмитро Андрійович, 65 р., залізничник, пропрацював на залізниці 40 р., 
під час стрілянини помешкання якого розбито, зараз перебуває в тяжкому ма
теріальному стані.
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ЛУК’ЯНОВА Катерина Петрівна, 66 р., інвалід праці, стаж 40 р., зараз хвора і 
одинока.

ЛУЦИК Валентина Петрівна, 48 р., українська громадянка, дружина політзас- 
ланця, що зовсім знесилена, хвора і має двох дітей.

ЛУЧИЦЬКА Катерина Людвиківна, 53 р., артистка, що працює на сцені 45 р., 
створивши галерею неперевершених образів українських класиків та західно
європейських творів. Виховала й продовжує виховувати молоді кадри. Стоїть 
поруч із Заньковецькою та Лініцькою. [Роки життя: 1889—1971, Київ].

ЛУЧНИК Валентина Олександрівна — на лікування дитини.
ЛЮБАРСЬКА М.І., 43 р., хворіє на туберкульоз, син репресований, сама репре

сована була, має на утриманні мати 70 р.
МАЙКІВСЬКА Катерина Яківна, 65 р., учителька, репресована і тяжко змучена 

репресіями.
МАЙСЬКА Антоніна Войцехівна, 47р., хвора артистка, що на сцені 25 р. у теат

рах Садовського, Саксаганського й інш., на перших ролях, на утриманні має 
безробітну дочку 23 р. Сама хвора і немає сталого заробітку.

МАКІВСЬКА, хвора артистка театру ім. Садовського.
МАЛАКОВА Є.К., на утриманні є шість душ сім’ї.
МАЛИШ-ФЕДОРЕЦЬ Марія Євгенівна, 53 р., відома в свій час артистка, що на 

сцені пропрацювала 36 р., працювала в найкращому Українському театрі Са
довського і була його окрасою [Роки життя: 1885—1960, 1944 емігрувала до 
Німеччини, потім до Австралії].

МАЛІЄВСЬКА Віра Андріївна, дружина репресованого науковця, в якої двоє 
дітей 6 та 15 років, сама безробітна.

МАЛЮШИЦЬКА Марія, 62 р., вдова професора Малюшицького, агронома; чо
ловік визначався заслугами в с/г і утворив школу агрономів-дослідників. Кло
потання підтримує Інститут ботаніки АН. [Малюшицький Микола Кирило- 
вич, 1872—1929, Київ, білоруський і український вчений-рослинознавець].

МАМАЄНКО Володимир Пилипович, гірничий інженер, науковець, погорів у ве
ресні 1941 р. й утратив все майно, яке просить повернути рівноцінно.

МАРКІВСЬКА Оксана Дмитрівна, дружина політзасланця, при собі має двох 
дітей.

МАРКІВСЬКИЙ Михайло Миколайович, чл.-кор. АН, за 40-літню працю в 
ділянці української літератури і культури — клопотання АН та відділу куль
тури і освіти Київської міської управи.

МАРЧЕНКО Олексій Данилович, український громадянин, інвалід війни, без
робітний, що поховав батька і при собі має стару матір.

МАРЧЕНКО Тетяна Кирилівна, 52 р., інвалід III групи, хвора на ішіа-радикуліт 
і мало здібна до самостійної праці.

МАСЛОВ Василь Іванович, 58 р., професор, стажу поверх ЗО р., весь час на Ук
раїні, має багато праць наукових, але сталого заробітку немає [Роки життя:
1885—1959, Київ, український літературознавець і педагог, його брат, 
С.І. Маслов, 1880—1957, Київ, також український літературознавець і педа
гог, автор численних наукових праць].

МАСЛЯНИКОВ Віктор Леонідович, 65 р., український художник, стажу 38 р., 
збирач української старовини та народного мистецтва [Роки життя: 1877— 
1944, 20 квітня, Київ].

МАТКІВСЬКА Валентина Едуардівна, 41р., вдова видатного театрального діяча, 
артиста і педагога Матківського.

МАТКІВСЬКИЙ Григорій Гнатович, 84 р., що працював на сцені з 1884 р. Пер
ший артист з російської сцени перейшов до школи Лисенка, як педагог і вихо
ватель кадрів для українських театрів.

ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 3 1942 РОКУ_________________________________ 87



МАТУ ШЕВСЬКИЙ Федір Павлович — за нього, репресованого, просить сестра 
Денисенко-Матусовська О.П.

МАЧ Василь Петрович, 77 р., відомий лікар, з червня 1941 р. не встає з ліжка, 
потребує допомоги.

МЕЛЬНИКОВА Надія Олександрівна, 17 р., колишня буфетниця їдальні 
суспільної опіки — стара мати хвора, брат 15 р.

МЕНГДЕН Софія Олександрівна, 75 р., близька родичка Старицьких і Лисенків, що 
дуже потерпіла від більшовиків і зараз перебуває в тяжкому матеріальному стані.

МЕНШИКОВА Ганна Павлівна, 70 р., російська громадянка, брат був на за
сланні, тепер він повернувся з заслання, але не може їй допомогти і вона бідує.

де-МЕТЦ Георгій Георгійович, 81 р., професор, 130 наукових праць [Роки життя: 
1861—1947, фізик, був бельгійським підданим].

МИКИТЕНКО — дружина письменника, засланого, про призначення їй допомо
ги на сина 13р., якого вона хоче виховати здоровим. Чоловіка заслано, і вона 
бідує. [Микитенко Іван Кіндратович, 1897—1937, Київ].

МИЛОВИДОВ Володимир Пилипович, 78 р. мати, науковець-інвалід, що не має 
сталого заробітку, а на утриманні має 78 р. мати.

МИЛОВИЧ Юхим Дмитрович, 66 р., актор, що пропрацював на сцені українських 
театрів більше 45 р., на характерних ролях [Роки життя: 1875—1943].

МИЛОКОСТЕНКО Теодор Мартинович, аспірант фармакології медичного інституту.
МИХАЙЛОВА Ганна Олексіївна, в неї дочка 15 р., чоловік помер.
МИХАЙЛОВА Марія Георгіївна, 67 р., бібліограф Інституту ботаніки.
МІХНЄВИЧ Катерина Василівна, 55 р., українська громадянка, що має поверх 

20 р. трудстажу, одинока, матеріально в жахливому стані.
МІЯКОВСЬКИЙ Володимир Варламович, ст. науковий співробітник, дійсний 

член Археографічної комісії АН, що має ЗО р. науково-педагогічного стажу, 
був репресований [1888 — 1972, літературознавець та архівіст, у 1930—33 р. 
на засланні у справі СВУ, з 1944 р. на еміграції в Німеччині, з 1950 р. — у 
США; один з організаторів УВАН і керівник її Музею-архіву, автор численних 
наукових праць].

МОЙСЕЄВА Марія Нечипорівна, 53 р., 30 р. праці, кандидат біологічних наук 
(Інститут ботаніки).

МОРГІЛЕВСЬКИЙ Іполит Владиславович, 53 р., професор Художнього і 
Будівельного інститутів, стажу праці бл. 20 р., зараз не має сталого заробітку 
[Роки життя: 1889—1942, 7 грудня, Київ, історик архітектури, чл.-кор. Ака
демії архітектури СССР (1941 р.)].

МУХІНА Марія Євгенівна, 77 р., сина якої заслано, а вона без засобів до життя, 
весь час поневірялася.

НАГОРНИЙ Микола Данилові! ж, 66 р., стажу 40 р., дружині 65 р., внук 6 р.
НАЗАРЕВСЬКИЙ Олександр Андріянович, професор, старший науковий 

співробітник АН [Роки життя: 1887—1977, Київ, український літературозна
вець і педагог, викладав все життя — з 1914 р.], стажу понад ЗО р., постійний 
працівник над виданням творів Шевченка, має 4 утриманців.

НАРВУТ Віра Павлівна, вдова художника Г.І. Нарбута, яка має безробітного си
на, якого було репресовано і він втік з полону [Нарбут Георгій Іванович,
1886—1920, видатний український графік; Нарбут Данило Георгійович, 
1916—199?, художник театру].

НЕРТОВСЬКА Зінаїда Миколаївна, працівниця Музичного інституту, яка про
працювала в галузі мистецтва 35 р.

НОВІЦЬКА Ганна Колинішна, 82 р., що була на утриманні Лідії Олександрівни 
Черняхівської, дружини Євгена Григоровича Черняхівського, а після смерті 
Л.О. Черняхівської залишилися без засобів до існування.
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НОВІЦЬКА Лариса Павлівна, дружина наукового робітника АН М.М. Новіцько- 
го, чоловіка репресовано й заслано, сама — погорілець, хворіє на легені й за
лишилася без речей і дуже бідує. [Новіцький Михайло Михайлович, 1892— 
1964, Київ, літературознавець, шевченкознавець].

НОСКО Петро Васильович, 56 р., український художник з стажем ЗО р., творець 
низки картин з життя Т.Г. Шевченка, репресований кілька разів, сидів у в’яз
ниці [Роки життя: 1885—1976, Київ].

ОЖЕГОВСЬКА Євгенія Симонівна, 60 р., артистка українського театру, на сцені 
працює 32 р.

ОЖЕШКО Ольга Іванівна, чоловік загинув від рук більшовиків, як учасник Ук
раїнської армії, син хворий і не встає з ліжка.

ОЛІЙНИЧЕНКО Іванна, дружина загиблого на війні чоловіка, родина виконала 
військовий обов’язок [з німецької].

ОСТРОМЕНСЬКА Ганна Ананієвна, 53 р., вдова професора Остроменського, що 
має на утриманні сина 14 р., сама хвора і працювати не може.

ОТМАР Євгенія Миколаївна, співробітник Інституту харчування, що поховала 
дитину, а сталого заробітку не має.

ОХРІМОВИЧ Олександра Яковлевна, 48 р., інвалід III групи, погорілець.
ПАВЛЕНКО-ЩЕРБИНА Катерина Іванівна, 56 р., українська громадянка, чо

ловік — науковець репресований і сама була репресована і вислана з Києва, на 
утриманні мати 81р.

ПАВЛОВИЧ Юрій Юрійович, 79 р., науковий робітник АН, зараз є одинокий і 
дуже бідує [Роки життя: 1878—1947].

ПАВ ЛУЦЬКА С.О., вдова відомого мистецтвознавця професора Павлуцького 
[Павлуцький Григорій Григорович, 1861—1924].

ПАНЬКІВСЬКИЙ Северин Федорович, артист української сцени — як визначно
му культурному діячеві української сцени, що за більшовиків був без
робітним, бо не міг знизити високе мистецтво до грубих послуг більшовизму 
[Роки життя: 1872—1943, 10 січня, Львів, актор і перекладач, брат Костя 
Панківського, 1855—1915, Київ; український громадський діяч].

ПАРХОМЕНКО Олександра Луківна, родичка письменника Панаса Мирного, за 
більшовицьких часів мала пенсію [з німецької].

ПЕЛЕХ Петро Михайлович, науковець АН [Роки життя: 1887—1961, Київ, ук
раїнський психолог].

ПЕРЕПЕЛІЦИН (Тинський) Михайло Львович, керівник театру ім. Садовського, 
просить на лікування, у тяжкому матеріальному стані [Роки життя: 1894— 
1948, Станіславщина, український актор, режисер і театральний діяч].

ПЕР’Є Михайло Іванович, 66 р., доцент Київського університету, стажу 42 р.
ПЕРСІДСЬКИЙ Дмитро Якович, 53 р., стажу понад 20 р., професор, доктор 

біологічних наук, що працює при АН як науковий співробітник з 1919 р., ста
лого заробітку не має, хворіє на порушення серця.

ПЕТІН Володимир Ніканорович, 57 р., професор, робочого стажу ЗО р., виробни
чого 18 р., науково-педагогічного 25 р., зараз є безробітний.

ПЕТЛЯШ-САДОВСЬКА Олена Денисівна, 60 р., артистка, що працювала на 
сцені понад 40 р. [дочка Марії Карпівни Садовської-Тобілевич], була першою 
співачкою в оперних ролях європейського репертуару і виконувала їх бездо
ганно [Петляш-Барілотті О.Д., 1890—1971, Київ, співачка лірико-драматич- 
ного сопрано і драматична акторка].

ПИМОНЕНКО Олександра Володимирівна, 69 р., вдова художника М.К. Пимо- 
ненка, погоріла, втратила все майно, дочка потроху допомагає.

ПІДГАЄЦЬКА Ганна, 75 р., дядька її більшовики вислали [певно, йдеться про 
Володимира Підгаєцького, нар. 1889 р., гігієніста і громадського діяча, про
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фесора, директора Київського інституту фізкультури, члена Центральної ра
ди, засудженого у справі СВУ 1930 р.].

ПІДГАЙНА Олександра Нечипорівна, 54 р., чоловік репресований і засланий, а си
ни в Червоній армії, сама бідує і перебуває в скрутному матеріальному стані.

ПІДГІРСЬКИЙ Георгій Петрович, помер 24 січня 1942 р., на поховання.
ПІОНТКОВСЬКИЙ А.А., професор, 60 р., стажу праці є понад ЗО р., з них 20 р. — 

на Україні; що багато попрацював по вивченню плодівництва на Україні.
ПІСКУНОВ М.І., хворий артист (зламав ноги) театру ім. Садовського.
ПЛЕСКАЧЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, 74 р., професор, стажу праці понад 

40 р., працював у київських вищих учбових установах. Зараз хворий і працю
вати не може.

ПЛЕХАНОВА Віра Олександрівна, 68 р., хвора, була одружена з артилеристом 
(sic!) Молиріусом.

ПЛОТНІКОВ Володимир Олександрович, 70 р., академік, зараз виконує обов’яз
ки президента Академії наук. [Роки життя: 1873—1947, Київ, фізико-хімік, 
дійсний член АН України з 1920 р., чл.-кор. АН СССР з 1931 р., професор КПІ 
з 1910 р., директор Інституту хімії АН (1931—1941)].

ПОЖАРСЬКА Лизавета Костянтинівна, 64 р., дружина померлого після репресій 
українського лікаря Пожарського, син мобілізований і невідомо, де він є.

ПОКОРСЬКИЙ Федір Якович, 50 р., репресований український громадянин, пе
дагог, при ньому троє утриманців, нужденний неймовірно.

ПОКОС Юрій Якович, відомий український письменник-засланець ‘(псевдонім 
Будяк), перебуває після заслання в дуже тяжкому матеріальному стані.

ПОЛОНСЬКА Віра Фомінічна — родина репресованого науковця АН, що має 
двох дітей, погоріла, й у минулому сама також була репресована. [Полонський 
Федір, нар. 1887 р. геолог і природознавець].

ПОЛЯНСЬКА-КАРПЕНКО Ольга Петрівна, 72 р., артистка, яка працює на сцені 
з 1883 р. в найкращих українських театрах на перших характерних ролях 
[Роки життя: 1869—1943, від 1884 у трупах М. Кропивницького, І. Тобілеви- 
ча, театрі Садовського тощо, з 1925 р. зійшла зі сцени].

ПОРАЙ-КОШИЦЬ Микола Володимирович, 1893 р. нар., що 11 років перебував 
у в’язниці у більшовиків, перетерпів знущання й цілковите виснаження; по
вернувся з заслання без нічого і перебуває в тяжкому матеріальному стані.

ПОСПЕХОВА Марія Олександрівна, 78 р., вдова директора Київської санітарної 
станції, чоловік якої працював 40 р. Поспехова належить до українських гро
мадських діячів, зараз нездужає і перебуває в скрутному матеріальному стані.

ПРОКОФІЄВ Сергій Андрійович, 77 р., професор, стажу праці має понад 30 р., з 
них на Україні 28 р., що вже одержував трудову пенсію за старістю [Роки жит
тя: 1874—1944, 14 січня, вчений в галузі будівництва, з 1903 р. викладав у 
КПІ, з 1922 р. — професор].

ПУХТИНСЬКА Лідія Миколаївна, син 8 р. Косткевич Анатолій Георгійович, 
батьки репресовані більшовиками.

РАВІЧ Юрій Антонович, 64 р., давній революційний робітник партії Соціалістів- 
Революціонерів (українська група).

РАДЗИМОВСЬКА Валентина Василівна, 57 р., професор університету, фізіології 
та медичного інституту, 53 наукові праці, була в полоні 8 місяців [Роки жит
тя: 1886—1953, біохімик, фізіолог, громадська діячка, народилась у Лубнах 
на Полтавщині, дочка Василя й Любові Яновських, у 1929—ЗО рр. — ув’язне
на у справі СВУ, у 1941—43 рр. — професор Українського ЦНДІ туберкульозу 
в Києві та Львівському медінституті, емігрувала до Німеччини, з 1950 р. — в 
СІЛА, дійсний член НТШ і УВАН].

РАДЗІМОВСЬКИЙ Олександр Васильович, 72 р., стажу 45 р., доцент, має двох 
утриманців — старих жінок, сталого заробітку не має.
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РАЄВСЬКА Віра Євлампієвна, артистка, на сцені 20 р., зараз перебуває з дити
ною в тяжкому матеріальному стані, чоловік помер.

РОДДЕ-ФОМІНА Ольга Густавівна, 60 р., секретар Інституту ботаніки, 39 науко
во-педагогічних робіт.

РУДНИЦЬКИЙ Євген Миколайович, науковий співробітник і пенсіонер в мину
лому, погорілець, з Інститу мовознавства, має 32 р. стажу наукової роботи в 
мовознавстві та фольклористиці, двічі репресований. (М. ін., співавтор ру
сифікаційного «Російсько-українського словника» видання 1937 р.).

САВЧЕНКО Маргарита Василівна, перекладачка RKU (Рейхскомісаріат Ук
раїна), погорілиця, що має при собі хворих батьків і перебуває в тяжкому ма
теріальному стані.

САГ АР ДА Микола Іванович, старший науковий співробітник Бібліотеки Ака
демії наук, бібліотекар, що зараз хворий і перебуває в тяжкому матеріально
му стані, а не має сталого заробітку, діти репресовані. [Роки життя: 1870— 
1943, Київ, історик і бібліограф, родом з Золотоноші, закінчив Петербурзьку 
богословську академію і був там професором. У 1925—32 рр. зав. відділом 
періодики Всенародньої бібліотеки України, 1932 р. репресований].

САРАТОВСЬКИЙ Іван Лукич, 60 р., артист-режисер, що працює на сцені 44 р., 
належачи до соратників основоположників українського театру (Старицько- 
го, Кропивницького, Тобілевича). Виховав акторські кадри, створив галерею 
сценічних образів, являється живою енциклопедією українського театру, як 
науковий робітник. [Справжн. — Мавренко-Коток, 1882—1951, Стрий, актор 
й режисер родом з Києва, з 1898 р. — на сцені театру «Соловцов»].

САДОВСЬКИЙ Іван Іванович, 63 р., артист, на сцені працює 44 р. і виступає як 
артист у відповідальних ролях, працював з корифеями українського театру. 
[Роки життя: 1876—1948, Вінниця, родом з Житомира, у 1896 р. — хорист в 
італійській опері в Одесі, у 1897—1900 рр. — у трупі товариства українських 
акторів під орудою братів Тобілевичів].

САДОВСЬКИЙ Микола Миколайович, 63 р., доцент АН, стажу праці має 37 р., 
який останнього часу рахувався членом комісії звичаєвого права при АН; на 
утриманні має 77 р. свояченицю.

САМОЙЛОВСЬКИЙ І.М., 60 р., науковець, професор, д. т. н., який має заслуги 
по вивченню історії Києва, зараз перебуває в скрутному матеріальному стані.

СВАРЕНЮК Марія Тихонівна, 41 р., в неї дочка 18 р., яка працює у німців, син 
14 р., чоловік помер.

СВІТЛИЦЬКИЙ Григорій Петрович, 69 р., відомий художник, пейзажист, зо ста
жем 45 р., творець українського ліричного пейзажу [Роки життя: 1872—1948, 
Київ].

СЕЛЕЦЬКИЙ Володимир Васильович, 74 р., професор медичного інституту, ста
жу 40 р., багато попрацював над вихованням лікарського персоналу.

СЕЛІХОВА Олена Феокритівна, 72 р., українська громадянка, педагогічної робо
ти понад 40 р.

СЕМЕНКО Марія Степанівна, 86 р., мати українського письменника Михайля 
Семенка, якого репресовано й заслано, а вона зараз хвора і дуже бідує [Семен- 
ко Михайль Васильович, 1892—1937, поет, основоположник і теоретик ук
раїнського футуризму].

СИМОШКЕВИЧ Лизавета Іполітовна, 63 р., дружина репресованих чоловіка і 
двох синів, зараз перебуває в страшенних злиднях.

СЕРЕДА Антон Фомич, 51 р., видатний професор графіки, з 39-літнім стажем на 
полі української культури і мистецтва, визначений як відомий діяч, репресо
ваний, сидів у ЧК [Роки життя: 1890—1961, Київ, викладав у київських 
архітектурному та художньому інститутах у міжвоєнний період, один з ор



ганізаторів Картинної галереї ВУАН 1922 р. — нині Київський музей 
російського мистецтва].

СЛОБОДЯНИК Людмила Макарівна, вчителька, поховала мати.
СЛУЖЕНКО Григорій Трохимович, що прибув пішки з м. Твер.
СОКОЛОВ Олексій Петрович, професор, стажу праці 40 р. і до 20 наукових праць, 

на утриманні три члени сім’ї, в т. ч. мати 83 р. Сталого заробітку не має.
СРЕЗНЕВСЬКА Зіновія Федорівна, 64 р., вдова акад. Срезневського 1.1., на утри

манні дочка-студентка медичного інституту. Клопотання Українського метео
рологічного інституту [Срезневський Борис Ізмаїлович, 1857—1934, метеоро
лог і кліматолог, д. чл. АН з 1920 р., з 1919 р. очолював Київську метеоро
логічну обсерваторію, один з організаторів метеослужби в Україні. Срезнев
ський Ізмаїл Іванович, 1812—1880, славіст].

СТЕЦЕНКО Домнікія Євстигніївна, 50 р., дружина репресованого українського 
художника, хворіє на серце.

СТЕЦЕНКО Євгенія Антонівна, 57 р., вдова композитора К.Г. Стеценка, має на 
своєму утриманні троє безробітних дітей і дуже бідує [Стеценко Кирило Гри
горович, 1882—1922, український композитор, хоровий диригент, музично- 
громадський діяч, священик].

СТОЛЯРСЬКА Олена Олексіївна, 55 р., науковець, працювала доцентом у Медич
ному інституті, зараз хвора і не працює, а з нею на її утриманні живе небога 33 
р., теж хвора.

СТРАВИНСЬКА І.М., 72 р., вдова композитора, хвора і немічна, безпомічна, пе
ребуває в тяжкому стані [Стравинський Ігор Федорович, 1882—1971, компо
зитор і диригент, у м. Устилуг на Волині — його будинок-музей].

СТУПІНА Юлія Євгенівна, 71 р., вдова професора, що сама хвора і має на утри
манні дочку з немовлям, безробітну.

СУБОТІН Михайло Петрович, професор — на дієтичне харчування.
СУМНЕВИЧ Олена Миколаївна, 57 р., стажу праці має 38 р., була репресована, 

затверджена штатним доцентом математики Київського університету, але 
сталого заробітку вона не має, а на утриманні має трьох непрацездатних 
членів родини.

СУПРУНЕНКО Зінаїда Олександрівна, дружина репресованого академіка, що 
має одного сина.

СЦІБОРСЬКА Євдокія Євдокимівна, 73 р., син якої емігрант, полковник ук
раїнської армії, загинув від рук більшовицьких диверсантів у Житомирі, до
чок її заслано в далекі табори. [Сціборський Микола, 1897—1941, визначний 
діяч ОУН, публіцист і теоретик українського націоналізму, за фахом інженер- 
економіст, родом з Житомира, полковник УНР, з 1920 р. на еміграції. Влітку 
1941 р. разом з С. Сеником очолював Похідні групи ОУН полковника А. Мель
ника і ЗО серпня підступно убитий в Житомирі].

ТАБУРЕ Софія Захарівна, вдова Табуре, вся сім’я була репресована, бідувала і за
раз бідує. Небіжчик — Табуре працював у Богданівській районовій управі 
м. Києва.

ТАММ Євген Федорович, 74 р., старший науковий робітник АН, стажу має понад 
50 р., з яких 43 р. на Україні, що має наукові праці й репресованих членів 
сім’ї. [Його син, Тамм Ігор Євгенович, 1895—1971, відомий фізик-теоретик, 
академік АН СССР з 1953 р., лауреат Нобелівської премії 1958 р.].

ТАРАСЕНКО Ганна Федорівна, 58 р. — одного сина заслано, а другий загинув, 
чоловік помер. Син був науковим робітником АН. Заявниця перебуває в 
скрутному матеріальному стані як стара людина і малописьменна.

ТИЖНЕНКО Олександр Мусійович, 76 р., професор Медичного інституту, стажу 
понад 40 р., має видатні заслуги в своїй галузі й вихованні кадрів.

92_______________________________________________________ Дмитро МАЛ AK О В



ТИМЧЕНКО Євген Костянтинович, відомий український лінгвіст, що перебуває 
на засланні у м. Красноярську. Звернулася по допомогу дружина — Оксана 
Кламентіївна Низюк-Тимченко, 51 р. [Тимченко Є.К., псевдонім — Богун, 
1866—1948, Київ, мовознавець-україніст родом з Полтави, д. чл. НТШ і УАН, 
чл. АН СССР з 1929 р., член Київської Старої Громади, професор університету 
(1918—32), 1932 р. репресований, з 1937 р. на засланні].

ТИТАРЕНКО Кость Данилович, 67 р., інженер.
ТИТАРЕНКО Олександр Андрійович, науковець, стажу понад ЗО р., надрукував 

до 1000 наукових робіт, знайшов кістяк прадіда мамута. Зараз перебуває в 
скрутному матеріальному стані, бо сталого заробітку не має, на утриманні має 
хвору дружину.

ТСБІЛЕВИЧ-САКСАГАНСЬКА Ніна Митрофанівна, 59 р., дружина відомого ак
тора Панаса Саксаганського.

ТОБІЛЕВИЧ Софія Віталіївна, дружина відомого українського драматурга Кар- 
пенка-Карого, що сама була понад 40 р. видатною артисткою українського те
атру і допомогала в творчості драматургу (3 дому Дитківська, 1860—1953, ак
торка, перекладачка).

ТОДОРОВА Оксана Іванівна, 66 р., з родини активного громадського діяча 
Ксендзюка, українська громадянка, що кількох її родичів розстріляно, а сама 
вона терпіла багато утисків, а зараз перебуває в тяжкому матеріальному стані.

ТОЛМАЧЕВСЬКА Катерина Олександрівна, 83 р., стажу праці 52 р., з них 22 р. 
на Україні, зараз хвора і перебуває в дуже скрутному матеріальному стані.

ТОМАСЕВИЧ Федір Миколайович, 61р., відомий педагог, 27 р. педстажу, репре
сований більшовиками.

ФЕДОРОВ Костянтин Петрович, 62 р., науковець, погорілець.
ФЕДОРОВА Валентина Володимирівна, чоловіка арештовано й вислано більшо

виками, на утриманні дочка 21 р., син 14 р., сама безробітна.
ФЕДОСЄЄВ Андрій Володимирович, 57 р., відомий педагог, педстажу має 29 р., 

що виховав кадри української молоді. Зараз перебуває без сталого заробітку, 
хоч лічиться в складі директорів гімназії в Києві.

ФІЛІМОНОВ Микола Миколайович, 58 р., актор опери [Роки життя: 1884— 
1943, оперовий співак-баритон і педагог вокалу. Від 1916 р., з перервами — в 
Київській опері, професор Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка 
(1925—32). У 1933—37 рр. на засланні, помер у Києві].

ФОҐЕЛЬ Марія Володимирівна, 70 р., вдова професора, який помер після ре
пресій більшовиків, сама вона хвора. [Фоґель Роберт Філіпович, 1859—1920, 
астроном, родом зі Ржищева, професор університету св. Володимира з 1899 р., 
директор Київської астрономічної обсерваторії з 1901 р., автор багатьох 
праць].

ХАУСТОВ Павло Прокопович, 60 р., професор, стажу понад 27 р., що тяжко за
хворів на кровозлив і став непрацездатний. Проф. Хаустов має великі заслуги 
в ділянці планування м. Києва [Роки життя: 1882—1949, Київ, архітектор, 
розробник генерального плану Києва 1934 р.].

ХИМИЧЕНКО Олександр Васильович, 86 р., професор консерваторії, стажу 
праці на Україні має понад 50 р., має великі заслуги в вихованні кадрів.

ХОТІНОВ Михайло Васильович, український громадянин, повернувся з полону, 
застав помешкання зруйнованим, хворіє на плевріт, речі його розграбовано.

ЧЕБОТАРЬОВА Зінаїда Олександрівна — просить палива.
ЧЕРВІНСЬКИЙ Володимир Миколайович, 59 р., академічний пенсіонер, профе

сор, стажу поверх 34 р., зараз без засобів до життя, хворіє на запалення ле
генів, має давній туберкульоз, погіршення діяльності серця (малярія); має до 
150 наукових робіт.

ЗГАДКА ПРО ТРЬОХСОТ КИЯН 3 1942 РОКУ_________________________________ 93_



ЧЕРЕС Семен Миколайович — на поховання матері, що померла 18 січня 1942 р.
ЧЕРНОБАЄВ Дмитро Олександрович, 67 р. Професор КПІ.
ЧЕРНУХА Семен Петрович, 72 р., доцент, стажу праці має поверх 45 р., що пра

цює весь час на Україні і виховав багато наукових сил для України.
ЧЕСТНЕЙШИЙ-ЧЕМЕРОВ, 67 р., професор консерваторії, стажу 46 р., що пра

цював на Україні в Опері 23 р. та був професором у консерваторії 23 р., вихо
вав кадри співаків.

ЧЕХІВСЬКА Олена Володимирівна, нар. 1889 р., громадська діячка, дружина 
В.М. Чехівського, що в громадському і суспільно-релігійному житті виступа
ла разом з своїм чоловіком, переносила репресії і зараз працює на громадсько- 
релігійній роботі.

ЧЕХІВСЬКА Валентина Мойсеївна, 1884 р. народження, сестра В.М. Чехівсько
го, що має громадсько-суспільного стажу до 22 р., хвора, інвалід.

ШАМРАЙ Сергій Вікторович (помер 19 січня 1939 р.) — дочка Вікторія Сергіївна 
та дружина його Валентина Іванівна Шамрай-Андрійченко — науковець, що 
загинув на засланні в Сибіру [Роки життя: 1900—1939, історик, співробітник 
ВУАН, співробітник М.С. Грушевського].

ШАПОШНІКОВ Борис Георгійович, 63 р., стажу 38 р., доцент, весь час працює 
на Україні, має 4 утриманців і сталого заробітку не має.

ШАПОШНІКОВ Володимир Георгійович, 72 р., професор, хімік-технолог, 48 р. 
роботи, 43 р. — в Києві [Роки життя: 1870—1952, професор КПІ у 1900— 
1922 рр., завідувач кафедри товарознавства КІНГ у 1913—34 рр., директор 
Інституту органічної хімії і технологій АН у 1938—41, академік АН з 1922 р.].

ШАРЛЕМАН Микола Васильович, доктор біологічних наук, науковий 
співробітник АН, автор до 500 праць, від роду 55 р., стажу наукового 35 р. [Ро
ки життя: 1887—1970, Київ, видатний український зоолог, д. чл. НТШ і УНТ 
у Києві.].

ШЕПЕЛЬ Ганна Андріївна, 75 р., вдова проф. Шепеля Ю.А., чоловік мав науко
ву ступінь доктора медицини; після смерті чоловіка дуже бідує.

ШЕРЕМЕТЬЄВ Олексій Павлович, 57 р. стажу, препаратор кафедри фізики 
університету.

ШЕРЕМЕЦИНСЬКИЙ Олексій, 78 р., Панотець, стажу 40 р., зараз хворий.
ШИНКАРЖЕВСЬКИЙ Володимир Романович, репресований інженер — про до

помогу дочці Мирославі 6 років, що перебуває на утриманні діда її, Череса Се
мена Яковича (по матері), який утримує і її безробітну матір.

ШКУРУПІЙ Данило Омелянович, 58 р., батько українського письменника, що 
сталого заробітку не має і бідує з дружиною [ШКУРУПІЙ ҐЕО (Юрій), 1903— 
1937, поет і прозаїк, родом з Бендер, 1934 р. — арешт.].

ШКУРУПІЙ Ольга Владиславівна, 70 р., що має педстажу 34 р., педагог, мати ре
пресованого українського письменника, хворіє й без засобів до життя.

ШМАТЬКО Михайло Капітонович, 66 р., геолог, професор, стажу 28 р. що має 
значні наукові досягнення в ділянці геології.

ШМИГОВСЬКИЙ Андрій Дмитрович, український вчитель та громадський діяч.
ШПЕРЛІНГ Олександра Миколаївна, 75 р., яка має стажу праці 45 р., професор 

консерваторії, що виховала в Київській консерваторії низку співаків.
ШРАМЧЕНКО Марія Михайлівна, 71р., хвора і дуже бідує після смерті свого чо

ловіка — наукового і культурного діяча, співробітника академіка Грушевсь
кого, секретаря наукового товариства Олександра Миколайовича Шрамченка 
[Роки життя: 1859—1921, етнограф, культурний діяч, від 1919 р. — секретар 
Комітету Всенародної бібліотеки ВУАН.].

ШТОМПЕЛЬ Онисія Юріївна, 65 р., українська громадянка, учителька- 
пенсіонерка, одинока, дуже бідує.
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ШУЛЬГА Лідія Вікторівна, дружина-вдова відомого художника І.М. Шульги, 
59 р., хвора на активний туберкульоз, чоловік її загинув на засланні при 
більшовиках. [Шульга Ілля Максимович, 1878—1938, український живопи
сець, репресований].

ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович, 75 р., громадський і культурний діяч, перший ук
раїнський представник в міській думі царського складу, має понад 50 р. гро
мадської і культурної роботи в Києві [Роки життя: 1869—1942, історик, на
уковий співробітник ВУАН, похований на Байковому кладовищі 26 червня 
1942 р.].

ЮРКЕВИЧ Марія Павлівна, 60 р., понад 25 р. праці, педагог, виховувала ук
раїнську молодь.

ЯВОРОВСЬКИЙ, письменник — на поховання матері.
ЯКИМОВИЧ Сергій Тодосович, 55 р., науковець, ЗО праць, в Інституті літерату

ри АН.
ЯКУБІВСЬКА Дарія Михайлівна, 54 р., стажу 40 р., артистка, що працювала в 

театрі Садовського та інших на перших ролях.
ЯКУБОВСЬКА Катерина Леонтіївна, 62 р., мати репресованого доцента Яку- 

бовського, безробітна, хвора і матеріально не забезпечена.
ЯРОСЛАВ Семен Юрійович, професор, репресований, стажу праці біля ЗО р., ста

лого заробітку немає, хворіє на серце, визначається громадською діяльністю, 
як відомий громадянин. Декілька разів репресований.

ЯРОШЕВИЧ Марія Олександрівна, 42 р., дружина репресованого професора й 
наукового робітника АН, має при собі хвору стару матір. [Ярошевич Андрій, 
нар. 1875 р., статистик і фахівець з економічної географії, у 1920-х рр. профе
сор КІНГ, звільнений з праці на поч. 30-х рр.].

ЯСІНСЬКА-АРТЕМЕНКО Євдокія Іванівна, 60 р., артистка, що на сцені працю
вала з 1899 р. в ролях загального ансамблю.

ЯЦЕНКО Павло Олександрович, український громадянин, репресований більшо
виками і засланий в табори.
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