
Перелік документів до виставки “Репресовані літератори” 

 (До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні) 

№ 

з/п 

Заголовок 

документа 

Дата Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 24 

листопада 

1929 року 

Ухвала комісії з чистки та перевірки 

партійного осередку Державного 

видавництва України стосовно поета        

В. М. Сосюри: висловити сувору догану 

“за ідеологічну неустойчивість” (із 

протоколу засідання комісії №7 від 24 

листопада 1929 року) 

ф.П-15, оп.2, 

спр.11,  

арк. 22 

 

 

 

 

2  

23 

вересня 

1933 року 

Постанова судової трійки колегії ДПУ 

УСРР про засудження письменника        

М.М. Ялового до 10 років позбавлення 

волі (витяг із протоколу судової трійки    

№ 107/540 від 23 вересня 1933 року) 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр.1844,  

арк. 2 

 

 

 

3 6 – 15 

червня 

1934 року 

Із протоколу засідання комісії з чистки 

первинної партійної організації КП(б)У 

організаційного комітету письменників  

(м. Харків) 

ф.П-99, оп.3, 

спр.35,  

арк. 4, 9, 10 

4 1935 рік Обліково-статистична картка    

засудженого Біломорсько-Балтійського             

виправно-трудового табору  НКВС  

Ялового М.М. 

ф.Р-6452, оп.4, 

спр.1844,  

арк. 3 

 

5 9 жовтня 

1937 року 

Витяг із протоколу засідання особливої 

трійки УНКВС Ленінградської області     

№ 83 від 9 жовтня 1937 року з ухвалою: 

Ялового М.М.– розстріляти  

ф.Р-6452, оп.4, 

спр.1844,  

арк. 10,10 зв. 

 

6 20 березня 

1938 року 

Ордер на трус та обшук письменника  

М.В. Дукіна, виданий Харківським 

обласним управлінням НКВС 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр.567,  

арк. 4 

 

 

7 22 березня 

1938 року 

Анкета арештованого Дукіна М.В. ф.Р-6452, оп.2, 

спр.567,  

арк. 6, 6 зв. 

 

8 29 жовтня 

1939 року 

Рішення особливої наради при НКВС 

СРСР про засудження М.В. Дукіна до 5 

років позбавлення волі (витяг із протоколу 

наради № 38 від 29 жовтня 1939 року) 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр.567,  

       арк. 65 

 

 



1 2 3 4 

9 16 квітня 

1940 року 

Заява М. Вовчик-Блакитної, дочки 

письменника В. Блакитного у Харківський 

міський відділ НКВС з проханням 

передати справу її матері Л.Є. Вовчик-

Блакитної у Прокуратуру Харківської 

області для перегляду 

ф.Р-6452, оп.3, 

спр.94,  

арк. 86 

 

 

 

 

10 3 грудня 

1956 року 

Довідка про припинення кримінальної 

справи стосовно поета В.О. Мисика, 

видана Військовим трибуналом 

Київського військового округу. 

Завірена копія. 

ф.Р-6452, оп.4, 

спр.1093, 

арк. 82 

11 2 липня 

1957 року 

Лист виконувача обов’язки начальника 

Управління з охорони військових та 

державних таємниць у пресі при 

Харківському облвиконкомі заступникові 

обласного прокурора з нагляду за 

слідством в органах держбезпеки про те, 

що літературні твори Дукіна М.В. “по 

документам цензуры изъятию из 

библиотек общественного пользования  не 

подлежат ” 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр. 567, 

арк. 91 

12 2 жовтня 

1957 року 

Довідка про припинення архівно-слідчої 

справи із звинувачення письменників     

П.М. Губенка (Остапа Вишні) та             

О.Ф. Досвітнього, видана Військовою 

прокуратурою Київського військового 

округу. 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр. 567, 

арк. 87 

13 21 жовтня 

1957 року 

Список письменників, імена яких 

пов’язані зі справою засудження 

письменника      М.В. Дукіна, направлений 

правлінням Спілки радянських 

письменників України заступникові 

прокурора Харківської області по нагляду 

за слідством в органах держбезпеки 

Саратову (так у документі) 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр. 567, 

арк. 83, 84 

14 27 

листопада 

1990 року 

Лист начальника підрозділу УДБ по 

Харківській області А.В.Фоміна              

М.В. Вовчик-Блакитній у відповідь на її 

заяву про повернення особистих речей 

батьків, вилучених під час обшуку           

Л.Є. Вовчик-Блакитної у червні 1937 року. 

Копія. 

ф.Р-6452, оп.3, 

спр. 94, 

арк. 212 



1 2 3 4 

15 Не пізніше 

15 грудня 

1993 року 

 Лист завідуючої відділом   Балаклійського 

історико-меморіального музею              

А.М. Огородникової начальнику 

управління СБУ по Харківській області 

М.Г. Гибадулову з проханням передати 

документи М.В. Дукіна музею 

ф.Р-6452, оп.2, 

спр. 567, 

арк. 114 

16 25 лютого 

2003 року 

Висновок за матеріалами кримінальної 

справи Ялового М.М., затверджений 

заступником прокурора Харківської 

області М.П. Шадурою про реабілітацію 

письменника 

ф.Р-6452, оп.4, 

спр. 1844, 

арк. 12, 13 

 

 

Головний спеціаліст відділу інформації 

та  використання документів                          О.В. Сафонова  


