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Штатна структура і персональний склад
прокурорського нагляду за органами

державної безпеки радянської України
в 1920–1930-х рр.

У статті досліджується формування та розвиток організаційно-штат-
ної структури підрозділу прокуратури НКЮ УСРР, який здійсню-
вав нагляд  за  органами ДПУ–НКВС республіки. Автор подає
біографічні дані прокурорських працівників.
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Якщо правовий статус, організаційно-правові форми діяль-
ності, кадровий склад органів державної безпеки радянської
України 1920–1930-х рр. докладно висвітлено в різноманітних
наукових  працях,  то  проблема  прокурорського  нагляду  за
діяльністю ДПУ–ОДПУ–НКВС СРСР, незважаючи на підвищений
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частных предпринимателей Харькова в условиях
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В статье рассмотрены методы и способы изъятия государством накоп-
лений  и  собственности  у  частных предпринимателей  Харькова.
Исследованы средства, к которым прибегали нэпманы с целью ухода
от налогообложения. Освещена роль специальных структур, создан-
ных властью для более эффективного изъятия имущества и накоп-
лений у представителей «новой буржуазии». Рассмотрены измене-
ния в законодательном обеспечении политики, проводимой боль-
шевистским  режимом  в  отношении  частнопредпринимательского
корпуса в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
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Onats’kyi M. Expropriation of property and property of sole
proprietors of Kharkiv in the conditions of rolling up

of new economic policy

The paper connected with the process of methods and facilities of with-
drawal the state of accumulations and property of sole proprietors of
Kharkov are considered in the article. The methods of care of nepman
are investigational from taxation. The role of the special structures,
created power for the effective withdrawal of property and accumula-
tions of representatives of «new bourgeoisie» are highlighted. The
change in the legislative providing of policy, by the conducted bolshe-
vist power in to the relation of at the end of 1920th – at the beginning
of 1930th connected.
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рашина, В. В. Сухоноса, В. Г. Клочкова3. Однак детальний аналіз
штатної структури підрозділів прокуратури, які здійснювали
нагляд за органами ДПУ–НКВС, характеристики персонального
складу цих підрозділів у вказаних дослідженнях відсутні.

Серед праць останнього часу, які намагалися усунути брак
біографічної  інформації  щодо  прокурорських  працівників
1920–1930-х рр.,  слід  відзначити  окремі  статті  І. Б. Усенка  і
Ю. І. Шаповала, присвячені керівникам прокурорських підроз-
ділів з нагляду за органами держбезпеки Г. А. Желєзногорсько-
му і Л. О. Крайньому, а також книгу Л. М. Абраменка, А. І. Амонса
«Репресовані  прокурори в Україні: документи,  нариси,  мате-
ріали». У статтях міститься детальна біографічна інформація
про згаданих прокурорських працівників. Але ті з них, які наг-
лядали за роботою органів державної безпеки, спеціально не
означаються, хоча вони займали особливе місце у системі про-
курорської ієрархії4.

Ця стаття є спробою усунути, по мірі можливостей, прога-
лини, які існують у сфері дослідження організаційно-штатної
структури, кадрового та персонального складу підрозділів, що
здійснювали нагляд  за  органами  ДПУ–НКВС:  4-го підвідділу
відділу прокуратури Народного  комісаріату  юстиції  (далі  —
НКЮ)  УСРР  (1923–1931 рр.);  прокуратури  ДПУ  НКЮ  УСРР
(1931 – травень 1934 рр.); сектору прокуратури у спецсправах
НКЮ УСРР (травень 1934 – липень 1936 рр.); відділу прокура-
тури  у  спецсправах  НКЮ  УСРР  (липень–листопад  1936 р.);
відділу у спецсправах Прокуратури УСРР (із листопада 1936 р.).

3 Мурашин Г.О. Органы  прокуратуры  в  механизме  советского  государ-
ства. –  К.:  Наукова  думка,  1972.  –  178 c.; Сухонос В.В.  Організація  і
діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність. – Суми: Універ-
ситетська книга, 2004. – 348 с.; Клочков В.Г. Історія прокуратури Украї-
ни. 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Правник, 2004. – 246 с.

4 Усенко І.Б. Желєзногорський Григорій Абрамович // Юридична енцик-
лопедія. – К., 1999. – Т. 2. – С. 426; Шаповал Ю.І. Крайній Лев Олександро-
вич // Енциклопедія історії України. – К., 2008. – Т. 5. – С. 281; Амонс А.І.,
Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні: документи, нариси,
матеріали. – К.: Істина, 2009. – 576 с.

інтерес до історії сталінського режиму, залишається малодос-
лідженою.

У царині історико-правових досліджень найбільш ґрунтов-
ними працями є дисертації Д. Т. Яковенка, Д. А. Тихоненкова,
В. В. Мурзи, Є. І. Шабаліної1. Проблематиці прокурорського на-
гляду за органами Державного політичного управління при-
свячено також спеціальні студії Л. М. Маймескулова і С. А. Чер-
ниченка2. Але автори переважно характеризують межі компе-
тенції прокурорських органів, форми і методи нагляду в період
нової економічної політики та початку 1930-х рр. Тобто поза
сферою наукового опрацювання залишаються підрозділи про-
куратури, які здійснювали нагляд за органами Народного комі-
саріату внутрішніх справ у середині та другій половині 1930-х рр.
Не розкривається у цих працях також і штатна структура проку-
рорського  нагляду за  органами держбезпеки,  не  досліджено
кадровий підбір прокурорських працівників, які безпосередньо
були причетними як до становлення прокурорського нагляду
за органами ДПУ на початку 1920-х рр., так і до процесу його
поступового переродження у 1930-х рр.

Окремі згадки про особливості нагляду прокуратури за діяль-
ністю органів державної безпеки містяться в роботах Г. О. Му-

1 Яковенко Д.Т.  Учреждение прокуратуры  УССР,  её организация и  дея-
тельность в 1922–1925 гг.: Дисс. … канд. юрид. наук. – К., 1956. – 326 с.;
Тихоненков Д.А. Проблеми контролю та нагляду за органами ВУНК–ДПУ
УСРР у 1918 – на початку 1929 рр.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Х., 1998. – 18 с.; Мурза В.В. Прокуратура в державному механізмі УСРР
(1922–1933): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2003. – 18 с.; Шаба-
лина Е.И. Историко-правовое исследование места и роли органов про-
куратуры  в  механизме  советского  государства  (20–30-е гг.  ХХ  в.):
Дисс. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 187 с.

2 Маймескулов Л.Н.  ГПУ и  Прокуратура УССР:  становление надзора  //
Актуальные проблемы формирования правового государства: Краткие
тезисы докладов и научных сообщений республиканской научной кон-
ференции 24–26 октября 1990 г. – Х., 1990. – С. 57–59; Черниченко С.А.
Прокурорский надзор за работой судебно-следственных органов и ГПУ
в годы нэпа (1922–1928) // Проблемы законности. – 1997. – Вып. 32. –
С. 51–56.
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го комісаріату юстиції УСРР, Найвищого суду УСРР, округових
судів і округових прокуратур»9. Така штатна чисельність підвід-
ділу у кількості 8 посад — завідувач і за сумісництвом помічник
прокурора республіки, три прокурора НКЮ, секретар і три діло-
води — зберігалася, принаймні, до червня 1929 р.

Першим завідувачем став С. Я. Янський. Виявлені архівні до-
кументи свідчать, що в період його відсутності обов’язки заві-
дувача  підвідділу  тимчасово  виконував  у  серпні  та  жовтні
1925 р. Л. С. Ахматов-Ахманицький, який до штату підвідділу
не входив і працював на постійній основі в іншому підвідділі
відділу прокуратури НКЮ УСРР.

Прокурорами у 4-му підвідділі на початковому етапі пра-
цювали С. Я. Янський (до свого призначення на посаду завіду-
вача підвідділу), М. І. Поляков-Ольхін, М. А. Владимирська-Ро-
манова,  Л. О. Крайній  та  М. Ю. Санін.  Крім  цього,  упродовж
лютого–липня 1924 р. до підвідділу було прикомандировано
т.в.о. прокурора при НКЮ О. Б. Ассова-Кабалкіна. Функції сек-
ретаря  підвідділу  виконували  М. А. Владимирська-Романова,
Є. М. Стеблов,  С. В. Руденко,  діловодів  —  Абрамов-Малютін,
Ф. Г. Стахейко, С. В. Руденко, А. С. Хейфец, С. З. Шаргей.

Для забезпечення постійної участі керівництва структур-
них підрозділів прокуратури в роботі колегії НКЮ УСРР на її
засіданні від 23 січня 1926 р. (протокол № 6/110) було ухвале-
не рішення про введення посад заступників у підвідділах про-
куратури  НКЮ  УСРР без  збільшення  наявних  штатів.  Однак
тільки  24 квітня  1926 р.  колегія  НКЮ  (протокол  № 32/136)
призначила постійного заступника завідувача 4-го підвідділу,
який мав представляти його під час відсутності, хвороби або
відпустки завідувача10. Ним став Л. О. Крайній, котрий був без-
змінним заступником протягом майже восьми років.

Із  середини 1926 р.  персональний  склад  підвідділу  чітко
визначився, припинилася плинність кадрів, яка мала місце в
попередній період, існуючі вакансії було заповнено постійни-
ми працівниками. З квітня 1926 р. посаду керівника підвідділу,

9 Зібрання узаконень УСРР. – 1925. – № 53. – Ст. 320.
10 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 3, спр. 2890.

Перші організаційні заходи щодо формування централізова-
ного прокурорського нагляду за органами державної безпеки
було вжито 23 березня 1923 р., коли колегія НКЮ УСРР (прото-
кол № 71) ухвалила постанову про необхідність запроваджен-
ня при наркоматі посади помічника прокурора республіки з на-
гляду за діяльністю ДПУ5. Із 1 серпня до цієї роботи приступили
співробітники 2-го підвідділу прокуратури, який займався на-
глядом за органами дізнання й слідства загалом. Відповідно до
постанови РНК УСРР від 13 листопада «Про структуру і штат
НКЮ» та наказу НКЮ УСРР № 291 від 19 листопада 1923 р., для
нагляду за органами ДПУ було створено окремий 4-й підвідділ
прокуратури НКЮ УСРР. Остаточні організаційно-штатні зміни
схвалила постанова Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету від 21 листопада 1923 р. «Про доповнення “Положен-
ня про НКЮ”». У підвідділі спочатку налічувалося 5 посад: заві-
дувач і помічник прокурора республіки за сумісництвом, два
прокурори  НКЮ,  секретар  і  діловод6.  До  кінця  січня  1924 р.
кількість діловодів збільшилася до трьох штатних одиниць7.

При проведенні адміністративно-територіальної реформи
організаційно-правовою підкомісією з упровадження тристу-
пеневої системи управління у квітні 1925 р. розглядався онов-
лений проект структури та штатів НКЮ УСРР. Наркомат про-
понував збільшити число штатних одиниць у підвідділі з на-
гляду за органами ДПУ до 9. Було додано посади прокурора й
діловода. Спочатку підкомісія підтримала цю пропозицію, од-
нак після другого розгляду проекту штату НКЮ УСРР від до-
даткової посади діловода відмовилися, залишивши тільки до-
даткову посаду прокурора НКЮ8.

Це рішення знайшло законодавче закріплення в постанові
РНК УСРР від 6 липня 1925 р. «Про структуру й штати Народно-

5 Центральний  державний  архів  вищих  органів  влади  та  управління
України (далі — ЦДАВО України), ф. 8, оп. 1, спр. 1315, арк. 19.

6 СУ УССР. – 1923. – № 38. – ст. 523; № 39. – ст. 533; ЦДАВО України, ф. 8,
оп. 1, спр. 1495, арк. 154.

7 ЦДАВО України, ф. 539, оп. 2, спр. 241, арк. 1 зв.
8 Там само, ф. 700, оп. 1, спр. 45, арк. 7, 192.
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курора, 10 прокурорів, один з яких наглядав за органами міліції,
і референт)16. Таким штат підвідділу залишався і станом на 2
квітня 1934 р., хоча з 12 посад 3 прокурорські були вакантними
і в наявності, як і раніше, перебувало тільки 9 працівників: по-
мічник генерального прокурора Г. А. Желєзногорський, проку-
рори Л. О. Крайній, Л. Г. Мальцев, А. Ярошевський, Ф. К. Аудрінг,
І.(Ш.) М. Діковський, Прокопенко, референт-стенографіст Рік-
ман-Давидович, референт Л. Ярошевський17.

У травні 1934 р., відповідно до союзних вимог, відбулася ре-
організація НКЮ УСРР і на базі Прокуратури ДПУ було створено
сектор із нагляду за ДПУ або спецсектор (сектор у спецсправах),
який  очолив  Л. О. Крайній18.  Штат  спецсектора  станом  на  13
травня і 1 червня 1934 р. становив 8 посад: помічник генерально-
го прокурора (Г. А. Желєзногорський), 6 прокурорів (Л. О. Край-
ній,  Л. Г. Мальцев,  А. Ярошевський,  Ф. К. Аудрінг,  І.(Ш.) М. Ді-
ковський, Рікман-Давидович), референт (Л. Ярошевський)19.

У 1935 р. штат сектору у спецсправах прокуратури респуб-
ліки було зменшено до 7 посад — помічник генерального про-
курора, 5 прокурорів і референт. Однак, згідно зі штатом НКЮ
УСРР на 1936 р., знову планувалося збільшити кількість посад
підрозділу до 10, за рахунок введення посади керівника підроз-
ділу — заступника генерального прокурора і двох додаткових
посад  прокурорів20.  Як  свідчать  документи,  ці штатні  зміни
було запроваджено не відразу.

На штатну структуру і функціональні завдання спецсектору
у цей період певною мірою вплинула невизначеність у питан-
нях нагляду за органами міліції, оскільки працівники, які мали
його здійснювати, а відтак і штатні одиниці, то виводилися зі
складу спецсектору, то знов поверталися. Так, із 1 червня 1934 р.
на незначний час нагляд за органами міліції було виділено в

16 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 778, арк. 4.
17 Там само, спр. 318, арк. 23 зв.
18 Там само, арк. 34.
19 Там само, арк. 30, 35 зв.
20 Там само, ф. 288, оп. 1, спр. 14, арк. 8.

помічника прокурора республіки, замість С. Я. Янського обій-
няв Г. А. Желєзногорський. На посадах прокурорів НКЮ, крім
Л. О. Крайнього, працювали В. П. Кларк і М. А. Гінзбург. Секрета-
рем був Я. С. Шохер11.

Активізація репресивної діяльності органів ДПУ УСРР на-
прикінці 1920-х – на початку 1930-х рр. призвела до збільшення
навантаження на органи прокурорського нагляду і поступово-
го зростання їх штатної чисельності. Із жовтня 1929 р. кількість
посад прокурорів НКЮ для нагляду за роботою було збільшено
до 4-х, що згодом закріпив штатний розпис 1930 р.12 Однак  і
цих прокурорів не вистачало для виконання поточних завдань.
Тож керівництво підвідділу пропонувало збільшити кількість
співробітників ще на 7 осіб13.

Згідно зі статтею 145 розділу 6 Положення про судоустрій
від 25 листопада 1931 р., нумерацію підвідділів прокуратури
було скасовано, а сам колишній відділ прокуратури НКЮ УСРР
отримав назву державної прокуратури та був визначений як
орган юстиції, підпорядкований НКЮ УСРР. Нагляд за органами
ДПУ здійснював помічник генерального прокурора республіки
з нагляду за справами ДПУ або прокурор ДПУ УСРР. Йому підпо-
рядковувалися прокурори управлінь ДПУ УСРР, прокурор ок-
ремої касаційної колегії у справах надзвичайних сесій Голов-
ного суду Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської
Республіки та міжрайонних судів і прокурор надзвичайної сесії
Верховного суду УСРР14.

Після переходу у 1932 р. на обласну систему адміністратив-
но-територіального поділу штат прокуратури ДПУ було збіль-
шено спочатку до 9 посад (помічник генерального прокурора,
заступник,  6  прокурорів  і  референт)15,  а  згідно  наказу  НКЮ
УСРР № 19 від 29 січня 1934 р. — до 12 посад (помічник генпро-

11 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 1895, арк. 81, 138 зв.
12 Там само, оп. 13, спр. 589, арк. 31, 47, 72; спр. 679, арк. 2, 134 зв., 169 зв.
13 Там само, спр. 542, арк. 34.
14 Там само, оп. 16, спр. 2, арк. 52.
15 Там само, спр. 318, арк. 2.



Штатна структура і персональний склад прокурорського нагляду ...        145144       Володимир Окіпнюк

відання органів міліції (безпаспортні та кримінальні елемен-
ти), як і раніше, було доручено здійснювати Ф. К. Аудрінгу24.

Отже, станом на 14 квітня і 1 червня 1936 р. штат спецсекто-
ру становив 9 посад, з яких старший помічник генерального
прокурора, завідувач  сектору та 8 прокурорів (Л. Г. Мальцев,
Ф. К. Аудрінг, І.(Ш.) М. Діковський, Б. М. Шрифтов, А. О. Жарич,
Ю. Я. Миницький,  К. І. Берегулько,  Лазаренко). Замість  посад
заступника і референта спецсектору було надано штатну оди-
ницю прокурора25.

На підставі постанови ЦВК СРСР від 20 липня 1936 р. «Про
виділення прокуратури зі складу Народного комісаріату юсти-
ції» наказом наркома юстиції УСРР № 1 від 11 вересня 1936 р.26
(текстуально  збігався  з  наказом  прокурора  УСРР  № 2  від  13
вересня 1936 р.) зі складу НКЮ УСРР було виділено штатні оди-
ниці і працівників для Прокуратури УСРР. По сектору у спец-
справах значилося 11 штатних посад. Порівняно з червневим
штатним  розкладом  було  запроваджено  посаду  заступника
завідувача сектору, на яку  призначили Л. Г. Мальцева,  та ре-
ферента, яким став Зільберт. Персональний склад прокурорів
не змінився, тільки через введення посади заступника завіду-
вача сектору з’явилося вакантне місце прокурора і також було
окремо визначено, що прокурор Ф. К. Аудрінг наглядатиме за
органами міліції.

Відповідно до постанови РНК СРСР № 1961 від 5 листопада
1936 р. «Про структуру Прокуратури Союзу РСР»27, з метою усу-
нення організаційних вад в апараті прокуратури та поліпшення
роботи було затверджено нову його структуру, де передбачав-
ся відділ у спеціальних справах. Відповідно формувалися штати
прокуратур союзних та автономних республік, країв і областей.
Нова  організаційна  схема  прокуратури  передбачала  замість

24 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі — ГДА СБ
України), ф. 6, спр. 50361-фп, т. 1, арк. 137.

25 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 1, спр. 1, арк. 92; спр. 4, арк. 23–24.
26 Там само, спр. 12, арк. 5–8; 10–12. Такий склад сектору у спецсправах

підтверджується й іншим документом (див.: Там само, спр. 14, арк. 3).
27 Там само, спр. 14, арк. 17.

окрему структуру — прокуратуру по міліції. До її складу пере-
вели колишнього прокурора спецсектору Прокопенка. Того ж
року функцію нагляду за органами міліції повернули до спец-
сектору, і цим напрямком роботи почав опікуватися Ф. К. Ауд-
рінг. Однак, згідно наказу НКЮ та генерального прокурора рес-
публіки  (далі  —  ГПР)  УСРР  № 5/20.2  від  7  лютого  1935 р.,
функція нагляду за управлінням міліції у справі адміністратив-
ного  вислання  осіб  та  паспортизації  знову  була  вилучена  з
відання спецсектору й передана до сектору радянського і куль-
турного будівництва прокуратури21 .

Практика показала, що ці заходи не сприяли підвищенню
рівня прокурорського нагляду. Тому, відповідно до наказу НКЮ
та ГПР № 5/20.97 від 25 січня 1936 р., було ухвалено рішення
про створення окремого сектору з нагляду за органами дізнан-
ня у складі завідуючого (Ф. К. Аудрінг), двох помічників, рефе-
рента і кореспондента. До функціональних обов’язків сектору
входили  нагляд  та  керівництво  роботою  органів  дізнання й
«усебічна допомога» в їх практичній роботі; нагляд за здійснен-
ням законів про паспортизацію; нагляд за практикою і політи-
кою штрафів, які накладає міліція. У складі обласних прокура-
тур без збільшення штату створювалися сектори з нагляду за
органами дізнання з такими ж функціями22.

Але вже в березні 1936 р., відповідно до наказу НКЮ та ГПР
№ 5/20.105 від 8 березня 1936 р., сектор із нагляду за органами
міліції було остаточно передано до складу спецсектору проку-
ратури як окрему групу. Функції її було дещо розширено за ра-
хунок того, що на неї додатково покладалося методичне керів-
ництво роботою місцевих прокурорів із нагляду за органами
міліції, нагляд за роботою трійок по боротьбі з соціально-небез-
печним елементом, надання висновків у справах, які надходи-
ли на розгляд Особливої наради, а також розгляд позасудових
справ, в яких слідство провадила міліція. Такі ж зміни відбулися
і в обласних прокуратурах23. Нагляд у справах, віднесених до

21 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 1313, арк. 6, 83.
22 Там само, спр. 2410, арк. 12.
23 Там само, арк. 38; спр. 2411, арк. 18.
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Зібраний фактичний матеріал дає можливість відтворити
приблизний розподіл особового складу підрозділів прокурату-
ри з нагляду за органами ДПУ–НКВС УСРР–УРСР (див. табл. 1).

Прізвище, ім’я,
по батькові Посада Термін

перебування

Завідувачі (начальники) і за сумісництвом
помічники (старші помічники) генерального прокурора

Янський
Саул Якимович

тимчасово виконуючий
обов`язки (далі — т.в.о.)

завідувача, завідувач 4-го 
підвідділу відділу 
прокуратури НКЮ УСРР і
за сумісництвом помічник
генерального прокурора

05.12.1923–
01.04.1926 рр.

Ахматов-Ахманицький
Лев Соломонович

т.в.о. завідувача 4-го
підвідділу відділу

прокуратури НКЮ УСРР

17–26.08; 06–
22.10.1925 р.

Желєзногорський
(Айзенберг)

Григорій Абрамович

завідувач 4-го підвідділу
(сектору у спецсправах) і

за сумісництвом помічник
генерального прокурора

24.04.1926–
26.04.1934 рр.

Крайній
(Карпіловський)

Леонід Олександрович

завідувач (начальник)
сектору (відділу) у

спецсправах і помічник
генерального прокурора

(з 26.02.1936 р. — старший
помічник прокурора УРСР

у спецсправах)

05.1934–
20.01.1937 рр.

Шрифтов-Шрифтелик
Бенціон Мойсейович

виконуючий обов`язки
начальника відділу у спец-
справах Прокуратури УРСР

15–23.03.1937 р.

Аудрінг
Фердинанд Карлович

виконуючий обов`язки
начальника відділу у спец-
справах Прокуратури УРСР

09.08–20.12.
1937 р.

                                                                                         Таблиця 1.

п`яти ліквідованих відділів — три (слідчий, кримінально-су-
довий і відділ загального нагляду).

Згідно з постановою РНК СРСР і розпорядженням прокуро-
ра СРСР, було здійснено і реорганізацію Прокуратури УСРР. Так,
за наказом прокурора республіки № 5/20.153 від 10 листопада
1936 р.28 замість колишніх  секторів  було організовано 7 від-
ділів, у тому числі відділ у спеціальних справах. Станом на 25
листопада 1936 р. він налічував 11 осіб, з яких помічник про-
курора — начальник відділу, заступник начальника відділу, 6
прокурорів (із них 2 — з нагляду за міліцією), стажер, секретар
і стенографіст (понад штат)29. Тобто, колишні завідувач секто-
ру і його заступник відповідно були переведені на посади на-
чальника й заступника начальника відділу. Замість прокурорів
Б. М. Шрифтова,  Лазаренка, Ю. Я. Миницького з’явилися  нові
прокурори  —  Москаленко  і  Євгеньєв.  Останній  став  другим
прокурором відділу, який мав наглядати за органами міліції.
Таким  чином,  кількість  прокурорів  зменшилася порівняно  з
вереснем 1936 р. на 1 особу, а замість посади референта з’яви-
лася посада секретаря.

У проекті штату Прокуратури УСРР у 1937 р. спочатку про-
понувалося виділити зі складу спеціального відділу нагляд за
органами міліції. Спеціальний відділ, який здійснював нагляд
тільки за органами НКВС, мав складатися з 10 осіб — заступ-
ника завідувача відділу — помічника прокурора, 8 помічників
прокурора і референта-стенографіста, а відділ нагляду за мілі-
цією — з 5 осіб — завідувача відділу, старшого помічника про-
курора, 2 помічників прокурора і секретаря. Однак згодом було
прийняте рішення об’єднати ці відділи в один спеціальний від-
діл із загальним штатом 15 посад — начальник відділу — по-
мічник прокурора республіки, заступник начальника відділу,
6 прокурорів, 2 прокурори з нагляду за міліцією, секретар, стар-
ший референт, референт і 2 інструктори-кореспонденти30.

28 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 1, спр. 4, арк. 55–56.
29 Там само, спр. 14, арк. 9–10.
30 Там само, арк. 26, 33, 36.
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32 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні... – С. 352.
Див.  також:  Центральний державний  архів  громадських  об’єднань
України (далі — ЦДАГО України), ф. 263, оп. 1, спр. 32103 фп; ГДА СБ
України,  м. Донецьк,  спр.  7108-2ф.;  згодом  (17.01–02.08.1933 р.)
М. Є. Батрак обіймав  посаду прокурора  Чернігівської області  (див.:
[Електронний ресурс]: http://www.archives.gov.ua/Publicat/References/
Chernigiv_2003.pdf).

Санін (Барон)
Михайло Юхимович

прокурор при НКЮ
4-го підвідділу

прокуратури НКЮ УСРР

01.08.1925–
05.03.1926 рр.

Кларк
Володимир Павлович прокурор НКЮ

фактично працює 
з 12.1925 р., офі-
ційно призначе-
ний з 01.10.1926

до 01.1930 рр.

Гінзбург Макс (Марк?)
Абрамович

прокурор при НКЮ
з нагляду за органами ДПУ

19.06.1926 
(офіційно 

призначений 
01.10.1926 р.) –
27.05.1929 рр.

Тюков М.М. прокурор при НКЮ
з нагляду за органами ДПУ

27.05–
1.09.1929 р.

Юшкевич
Олександр Феофілович

прокурор при НКЮ з 
нагляду за органами ДПУ

01.09.1929–
02.03.1930 рр.

Коляда
Петро Сергійович

прокурор при НКЮ УСРР
з нагляду за органами

ДПУ УСРР

02.12.1929–
02.1932 рр.

Аудрінг
Фердинанд Карлович

прокурор із нагляду
за органами ДПУ УСРР

05.1930 (можли-
во, із 03.1931) –
09.08.1937 рр.

Діковський
Ізольд (Шольд)

Михайлович

помічник прокурора у
справах ДПУ, прокурор 
Особливого відділу ДПУ
УСРР, прокурор сектору
(відділу) у спецсправах

1931 (можливо,
1932 р.) – 1937 рр.

Батрак
Митрофан Єфремович32

прокурор із нагляду за 
органами ДПУ

09.10–16.10.
1932 рр.

31 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні… – С. 372.

Заступники завідувача (начальника)

Крайній
(Карпіловський)

Леонід Олександрович

постійний заступник
завідувача 4-го підвідділу

24.04.1926–
05.1934 рр.

Мальцев
Лев Григорович

заступник завідувача
(начальника) сектору

(відділу) у спецсправах

11.09.1936 р.–
02.1937 р.–?

Прокурори (т.в.о. прокурорів) при НКЮ (у спецсправах)

прокурор НКЮ по відді-
ленню нагляду за дізнан-
ням і слідством (по ДПУ)

06.02–
19.11.1923 р.Янський

Саул Якимович
прокурор НКЮ з нагляду

за органами ДПУ
19.11–

05.12.1923 р.
т.в.о. прокурора при НКЮ

з нагляду за органами ДПУ
27.11.1923–

06.02.1925 рр.Поляков-Ольхін
Михайло Іванович прокурор при НКЮ

з нагляду за органами ДПУ
26.02 – між

03–06.1925 р.
Ассов-Кабалкін

Олександр Борисович
(Насанель

Фраїм Бенціонович)

т.в.о. прокурора при НКЮ,
прикомандирований до

підвідділу з нагляду за ДПУ

05.02–
07.07.1924 р.

Владимирська-
Романова

Марія Андріївна

т.в.о. прокурора НКЮ
з нагляду за органами ДПУ

05.04.1924–
01.01.1925 рр.

Волков-Гуревич
Микола Олексійович31

помічник прокурора
з нагляду за ДПУ 1926 р.

т.в.о. прокурора,
прокурор при НКЮ

не пізніше
03.1924–

24.04.1926 рр.
Крайній

(Карпіловський)
Леонід Олександрович

прокурор НКЮ з вико-
нанням функцій постійного

заступника завідувача
4-го підвідділу на час

відсутності, хвороби або
відпустки останнього

24.04.1926–
05.1934 рр.
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34 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 260, арк. 23.
35 Згідно з наказом НКЮ УСРР № 480 від 28.05.1924 р. (з 24.05.1924 р.),

зарахований до резерву НКЮ з прикомандируванням до слідчої час-
тини як стажист (див.: ЦДАВО України, ф. 8, оп. 2, спр. 1457, арк. 50 зв.).

Секретарі (референти)

Владимирська-
Романова

Марія Андріївна

секретар 4-го підвідділу
відділу прокуратури

НКЮ УСРР

фактично з
12.06.1923, 

формально з
19.11.1923 по 

05.04.1924 рр.34

Стеблов Є.(?) М. секретар 4-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР

фактично з
24.04.1924, 

юридично з 07.05.
по 02.07.1924 рр.

Руденко
Семен Васильович

секретар 4-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР

15.07–
20.10. 1924 рр.

Шохер Яків 
Соломонович

секретар 4-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР

17.03.1925–
16.08. 1926 рр.

Рікман-Давидович референт-стенографіст ? – 29.01–
01.06.1934 р. – ?

Ярошевський Л. референт ? – 29.01–
01.06.1934 р. – ?

Орлова-Бахмутська
Руфь Саулівна

секретар сектору
у спецсправах

19.09.1934–
11.02.1935 рр.

Зільберт секретар сектору
у спецсправах 09–11.1936 р. – ?

Діловоди (канцелярські працівники)

Абрамов-Малютін діловод 4-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР

19.11.1923–
24.05.1924 рр.35

Стахейко
Федір Григорович

діловод 4-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР

04.08–20.10.
1924 рр.

Руденко
Семен Васильович

діловод 4-го підвідділу
прокуратури

20.10–01.11.
1924 рр.

Хейфец
Ася Соломонівна

діловод 4-го підвідділу
прокуратури

22.04–12.08.
1924 р. – ?

33 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 872, арк. 72–73, 190.

Ярошевський А. прокурор при НКЮ
з нагляду за органами ДПУ 1932–1935 рр.

Голодницька
Ганна Костянтинівна прокурор спецсектору 13.04–28.10.

1935 р.

Коваленко-Кузнецов
Андрій Олександрович

помічник прокурора
у спецсправах

13.03–14.04.
1935 р.

Міницький
Юзеф Янович

прокурор НКЮ УСРР
по спецсектору

20.11.1935 –
10.1936 рр.33

Москаленко
прокурор відділу

у спецсправах
Прокуратури УРСР

? – 15.09.1935–
25.11.1936–

9.08.1939 рр. – ?

Євгеньєв

прокурор відділу у
спецсправах Прокуратури
УРСР, здійснював нагляд

за органами міліції

17.07.1935–
25.11.1936–?

Лазаренко прокурор відділу
у спецсправах

?–15.09.1935–
25.11.1936 рр.

Прокопенко

прокурор відділу у
спецсправах Прокуратури 
УРСР, здійснював нагляд

за органами міліції

02.04.1934 
(можливо,
із 1932) –

01.06.1936 рр.

Шрифтов-Шрифтелик 
Бенціон Мойсейович

прокурор відділу
у спецсправах

Прокуратури УРСР

16.06.1935–
15.03.1937 рр.

Жарич
Анатолій Олексійович

помічник прокурора
республіки у спецсправах,

прокурор спецсектору
Прокуратури УСРР

(не пізніше
28.06.1935 —

можливо,
до 1938 рр.)

Берегулько К.І. помічник прокурора
спецсектору

(можливо, із
14.04.1936–

03.1938 рр. – ?)

Хомич прокурор у спецсправах
прокуратури республіки

(орієнтовно 1937–
02.1938 рр.)

Табачний
Микола Якимович

стажист по посаді
прокурора спецсектору (листопад 1936 р.)
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відділу прокуратури, 21 жовтня 1926 – 27 травня 1927 рр. —
прокурор 6-го підвідділу відділу прокуратури.

У 1940 р. проживав у Москві, працював інженером 1-го Мос-
ковського авторемонтного заводу37.

Народився 10 липня 1900 р. у м. Лібава Курлянд-
ської губернії (Латвія). Німець. Член РКП(б) з 1921 р.
Освіта  середня,  закінчив  Харківську  церковно-
приходську школу.

У 1914–1918 рр. працював копіювальником у креслярсько-
му бюро на заводі «Гельферіх-Саде» у Харкові. У березні–квітні
1918 р. не працював, проживав у харківської рідні38. Після по-
вернення радянської влади до середини 1920 р. був контроле-
ром Харківського губпродкому, потім секретарем Подільської
підкомісії з вивозу цукру. У 1921 р. отримав відпустку і поїхав
до Харкова.

Із 1 квітня 1921 по 5 жовтня 1922 рр. — у ЧК: секретний
співробітник, секретар особливого відділу Харківського військо-
вого округу. У середині 1921 р. Київською губернською ЧК сто-
совно працівників Подільської підкомісії з вивозу цукру було
порушено кримінальну справу за фактами зловживань. Ф. К. Ауд-
рінга, як колишнього працівника комісії, було заарештовано в
адміністративному порядку строком на 1 місяць і 8 днів. Проте
висунуті звинувачення не підтвердилися і його звільнили39.

У 1922–1925 рр. Ф. К. Аудрінг працював партійним слідчим
у Харківській контрольній комісії, а з 1925 р. — старшим слід-
чим у Харківському окружному суді40.

Із травня 1930 р. (можливо, з березня 1931 р.) перейшов на
роботу до  4-го  підвідділу Прокуратури УСРР,  що  здійснював
нагляд за ДПУ республіки: працював прокурором Південного
ОКТВ  ОДПУ,  брав  участь у  засіданнях  Особливої  наради  при
колегії ДПУ УСРР. Із 1934 р. розглядав справи на осіб, які виси-

37 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 38.
38 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 50361-фп, арк. 76.
39 Там само, арк. 22, 89, 171 зв.
40 Там само, арк. 43.

АУДРИНГ
ФЕРДИНАНД
КАРЛОВИЧ

Шаргей С.З.36 ? – 29.05–
11.08.1924 р. – ?

Ванасек
Марія Костянтинівна стенографіст (понад штат) 25.11.1936 р. – ?

Біографії вказаних співробітників прокуратури, які здійсню-
вали нагляд за органами державної безпеки, на наш погляд, є
доволі цінним джерелом до вивчення особливостей прокурорсь-
кого нагляду. Відтак доцільно детальніше дослідити відповідні
дані керівників, прокурорів і технічних працівників підрозділів
прокуратури з нагляду за органами держбезпеки республіки.

Народився 13 (26) червня 1897 р. у Тульчині.
Єврей. Член КП(б)У з липня 1919 р. Освіта се-
редня  —  закінчив  комерційне  училище,  із
1924 р. навчався у Харківському інституті на-
родного господарства.

До революції працював конторником, служив в армії, у 1916–
1918 рр. навчався  у  2-му  Петроградському  університеті (ко-
лишній психоневрологічний інститут). У 1918 р. повернувся в
Україну — член Тульчинського повітового комітету. До грудня
1919 р. служив у Червоній армії. У січні 1921 – липні 1922 рр. —
член колегії Харківського губернського ревтрибуналу. У 1922 р.
пленум Верхсуду УСРР за порушення чинного законодавства
ухвалив рішення про невідповідність О. Б. Ассова-Кабалкіна у
роботі в ревтрибуналах.

1924 р.  направлений  ЦК  КП(б)У  в  розпорядження  НКЮ.
Спочатку, із 5 лютого по 7 липня 1924 р., був прикомандиро-
ваний як т.в.о. прокурора до підвідділу з нагляду за ДПУ, зго-
дом, упродовж 18 липня 1924 – 10 липня 1925 рр., — помічник
волинського  губпрокурора.  Із  12  серпня  1925  по  19  травня
1926 рр. — прокурор 3-го підвідділу відділу прокуратури НКЮ
УСРР, 19 травня – 21 жовтня 1926 р. — прокурор 5-го підвідділу

АССОВ-КАБАЛКІН
ОЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ

(НАСАНЕЛЬ ФРАЇМ
БЕНЦІОНОВИЧ)

36 У 1934 р. працювала в іноземному відділі ДПУ УСРР (див.: ГДА СБ Ук-
раїни, ф. 9, спр. 667, арк. 53 зв.).
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Народився 21 грудня 1899 р. у Жашкові Київ-
ської  губ.  Єврей.  Член  ПЛСР  1917–1919 рр.
Член РКП(б) з 1919 р. Освіта вища.

У  1917–1919 рр.  —  секретар  Київського
культвідділу земсоюзу, заступник завідувача історико-літера-
турної частини культвідділу Румфронту. У 1918 р. — комісар
колишнього  Російського  зовнішньоторговельного  банку.  У
1919–1920 рр.  —  комісар  Полтавського  земства,  завідувач
інформаційного відділу НКЗС УСРР, начальник відділу управ-
ління Київського губревкому, член колегії Полтавського губ-
комунгоспу.  У  1920–1922 рр.  —  секретар  РНК  УСРР.  1922–
1924 рр. — помічник київського губпрокурора, 1924–1925 рр. —
київський губпрокурор. У 1925–1926 рр. — прокурор Верхсуду
УСРР. 1 червня, 30 вересня, із 17 по 26 серпня і з 6 по 22 жовтня
1925 р.  — т.в.о.  завідувача  4-го  підвідділу прокуратури НКЮ
УСРР. Із 4 червня 1926 р. — заступник завідувача 5-го підвідділу
прокуратури НКЮ УСРР. До 1933 р. продовжував працювати в
Наркомюсті республіки, а потім перейшов на роботу до РНК
УСРР. Із серпня 1934 р. — обласний прокурор Дніпропетров-
ської обл., згодом начальник відділу трудових колоній НКВС
УСРР.

У 1930 р. колегією ДПУ УСРР за боротьбу з контрреволю-
цією нагороджений іменною зброєю — маузером.

Заарештований 31 липня 1936 р. органами НКВС. Військо-
вою колегією Верховного Суду СРСР 8 березня 1937 р. засуд-
жений  за  ст.  54-8  і  54-11  КК  УСРР.  Реабілітований  ухвалою
Військової колегії Верховного Суду СРСР від 23 вересня 1957 р.

Народилась у жовтні 1896 р. у Самарі. Бать-
ко — інженер, мати — міщанка. У ранньому
дитинстві  переїхала  у Вільно. Освіта  серед-
ня — закінчила Віленську гімназію (1914 р.).

Член РКП(б) з 1920 р. У 1914–1919 рр. проживала в Петрограді,
Москві, Уфі та Курську.

1920–1922 рр. —  працювала в  різних  судових  установах:
штабному і Ставропольському відділах ревтрибуналів Кавказь-
кого фронту, відділах ревтрибуналів 34-ї дивізії 9-ї Кубанської

АХМАТОВ-
АХМАНИЦЬКИЙ

ЛЕВ
СОЛОМОНОВИЧ

ВЛАДИМИРСЬКА-
РОМАНОВА

МАРІЯ
АНДРІЇВНА

лалися в адміністративному порядку за вироком Особливої на-
ради  при  колегії  ДПУ  УСРР,  як  представник  прокурорського
нагляду надавав висновки щодо правомірності застосування
адміністративної висилки41.

Із 9 серпня по 20 грудня 1937 р. Ф. К. Аудрінг — виконувач
обов’язки  начальника  відділу  у  спецсправах  Прокуратури
УРСР42. До 4 травня 1938 р., тобто до моменту арешту органами
УДБ НКВС, працював прокурором із нагляду за слідством в УРСР.

17 жовтня 1939 р. Ф. К. Аудрінга було засуджено на 3 роки
виправно-трудових таборів. Термін покарання зараховувався
з 5 травня 1937 р.43

Згідно з рішеннями Кіровського райкому ВКП(б) м. Києва
від 7 вересня 1940 р., Київського міськкому ВКП(б) від 19 ве-
ресня 1940 р. і Київського обкому ВКП(б) від 15 жовтня 1940 р.,
Ф. К. Аудрінга, «как осуждённого органами соввласти», виклю-
чено з партії (за іншими даними, це сталося 1938 р. у зв’язку з
арештом)44.  Заяву  Ф. К. Аудрінга  на  адресу  XVIII Всесоюзної
партійної конференції про перегляд його справи від 21 травня
1941 р. було залишено без задоволення.

Після відбуття покарання повернувся до Харкова. У період
німецької окупації з жовтня 1941 по січень 1943 рр. Ф. К. Ауд-
рінг співпрацював із новою адміністрацією міста, обіймаючи
посаду  заступника  начальника  української  поліції  Харкова.
Помер у січні 1943 р.

17 червня 1959 р. вирок стосовно Ф. К. Аудрінга було опро-
тестовано Прокурором Української РСР. На підставі цього 14
серпня 1959 р. ухвалою судової колегії у кримінальних справах
Верховного Суду УРСР постанову Особливої наради було скасо-
вано, а справу припинено за відсутністю складу злочину. Утім,
членство Ф. К. Аудрінга в партії у 1989 р. поновлене не було.

41 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 50361-фп, т. 1, арк. 99. Про участь у засідан-
нях Особливої наради свідчать її протоколи, які зберігаються в Галу-
зевому державному архіві Міністерства внутрішніх справ України.

42 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 50361-фп, т. 1, арк. 172 а.
43 Там само, арк. 1.
44 Там само, арк. 75.
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Народився 1903 р. в Олександрії (за іншими да-
ними — уродженець с. Н-Стародуб; із 1937 р.
— Олександрівського району Миколаївської

області50). Єврей51. Член РКП(б) з 1930 р.52 Освіта — вища юри-
дична. У 1926–1927 рр. — секретар однієї з колегій Харківсь-
кого окрсуду, згодом (після закінчення  інституту) слідчий, а
потім помічник харківського окрпрокурора.

Із  1931  (можливо,  1932 рр.)  —  у прокуратурі  республіки:
помічник прокурора у справах ДПУ, у 1934 р. — прокурор особ-
ливого відділу ДПУ УСРР. Брав участь у засіданнях Особливої
наради при ДПУ УСРР.

Починаючи з 1934 р., ухвалював висновки по справах НКВС
для розгляду спецколегією Верховного Суду УСРР і Особливою
нарадою НКВС СРСР. Із 11 червня 1935 р. — прокурор сектору
(відділу) у спецсправах. 15–25 вересня 1936 р. відряджався до
Москви. У 1937 р. парторганізацією Прокуратури УСРР обви-
нувачувався у приховуванні соціального походження (батько
був поміщицьким управляючим (прикажчиком) і мав власний
будинок, мати після його смерті вийшла заміж за багатого тор-
говця), перебуванні під час громадянської війни у молодіжній
сіоністській  організації.  У  подальшому  звинувачення  зняли,
однак був репресований53.

Народився 1904 р. Член РКП(б) із 1918 р.
Працював помічником прокурора республі-

ки у спецсправах, згодом прокурором спецсек-
тору Прокуратури УСРР (не пізніше 28.06.1935 – можливо, до
1938 рр.). Член партійного комітету Прокуратури УРСР (лютий
1938 р.)54.

50 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні… – С. 389.
51 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 23, спр. 5, арк. 78.
52 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 872, т. 2, арк. 20.
53 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні… – С. 389–

390; ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, арк. 219–229.
54 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 872, арк. 25.
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армії, 2-ї стрілецької дивізії 1-го Кавалерійського корпусу, Кас-
пійського військового флоту.

Із 12 червня 1923 р. — на роботі в органах прокуратури. За-
рахована  до  резерву  НКЮ  УСРР  із  прикомандируванням  до
відділу прокуратури для використання як канцелярський пра-
цівник майбутнього підвідділу з нагляду за ДПУ. Виконувала
обов’язки секретаря 4-го підвідділу прокуратури, а згодом про-
курора НКЮ з нагляду за органами ДПУ (5 квітня 1924 – 1 січня
1925 рр.).  Із  1 січня  1925  по  15  травня  1926 рр.  — завідувач
таємної частини НКЮ  УСРР.  15  травня  – 5  червня 1926 р.  —
т.в.о. прокурора НКЮ. Із 5 червня 1926 р. переведена до 5-го
підвідділу прокуратури НКЮ УСРР45.

Народився 1901 р. у м. Ромни. Єврей46. Одруже-
ний із сестрою Г. А. Желєзногорського — Євге-
нією Абрамівною Айзенберг (1903 р.н.).

Працював в інституті шкіряної промисловості, згодом сек-
ретарем Васильківського райпарткому КП(б)У. Прокурор при
НКЮ  з нагляду  за органами ДПУ, офіційно  призначений із  1
жовтня 1926 р., хоча фактично працював з 19 червня 1926 по
27 травня 1929 рр. Заступник київського обласного прокуро-
ра  (1935 р.),  обласний  прокурор  (із  17  липня  1936  до  січня
1938 рр.).

У січні 1938 р. виключений із партії, згодом поновлений47.
Репресований48.

Народилася 1903 р. Член КП(б)У. Освіта ниж-
ча, за фахом — пакувальниця.

Прийнята на посаду прокурора з 1 лютого
1931 р. Працювала прокурором спецсектору з 13 квітня по 28
жовтня 1935 р.49

45 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 260, арк. 28.
46 Там само, ф. 8, оп. 13, спр. 588, арк. 2.
47 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 2, арк. 25, 29, 60.
48 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні… – С. 33.
49 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 1345, арк. 19.
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горського було затверджено на посаді харківського губпроку-
рора58. Брав участь у засіданнях колегії НКЮ УСРР (наприклад,
тільки з квітня по грудень 1925 р. Г. А. Желєзногорський був
присутній на п’яти засіданнях)59.

На початку 1926 р. Г. А. Желєзногорського призначено про-
курором НКЮ УСРР, а з 24 квітня 1926 р. — помічником гене-
рального прокурора УСРР із нагляду за органами ДПУ УСРР та
одночасно завідуючим 4-го підвідділу.

У 1930–1934 рр. як  представник прокурорського нагляду
входив до складу Особливої наради при колегії ДПУ УСРР і був
особисто причетний до незаконних репресій60.

Із  26 квітня  193461  по  10  вересня  1936 рр.  Г. А. Желєзно-
горський обіймав посаду голови Верховного Суду УСРР.

На початку 1935 р. призначений уповноваженим ЦК КП(б)У
щодо проведення «чистки» прикордонної смуги в Мархлевсь-
кому національному польському районі. Брав учать у підготов-
ці та здійсненні масових депортацій із прикордонної смуги.

Відповідно до наказу Прокуратури УСРР № 649 від 10 верес-
ня 1936 р.62 Г. А. Желєзногорський вступив на посаду генераль-
ного прокурора України. Згідно з наказом по Прокуратурі СРСР
№ 691 від 29 жовтня 1936 р., для об’єднання методичного ке-
рівництва  слідчою діяльністю всіх органів  прокуратури при
прокурорі  СРСР  А. Я. Вишинському  і  під  його  головуванням
було створено центральну методичну раду, яка мала заслухову-
вати звіти республіканських, крайових, обласних прокурорів і
методбюро республіканських прокуратур про  їх роботу в ді-
лянці слідства, а також розглядати й обговорювати методичні
заходи щодо керівництва слідством, які пропонувалися особи-

58 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 1252, арк. 5.
59 Там само, спр. 1887.
60 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 517, арк. 68; Усенко І.Б. Желєзногорський

Григорій Абрамович. – С. 426; Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані
прокурори в Україні… – С. 48.

61 Зібрання законів УСРР. – 1934. – № 17. – Ст. 144.
62 Усенко І.Б. Желєзногорський Григорій Абрамович. – С. 426; ЦДАВО Ук-

раїни, ф. 288, оп. 1, спр. 12, арк. 1.

Народився 1896 р. у м. Тараща у сім’ї лікаря.
У 1916 р. закінчив Білоцерківську гімназію.
Батько Г. А. Желєзногорського був дантис-
том, на час арешту сина в 1938 р. проживав

у Білій Церкві. Молодший брат Григорія Абрамовича — Айзен-
берг Олександр Абрамович (1898 р.н.), безпартійний, — працю-
вав лікарем при Київському медичному інституті, був асистен-
том академіка М. Д. Стражеска, доктором медицини.

Крім  синів, у родині Айзенбергів було дві доньки.  Айзен-
берг (за чоловіком — Гінзбург) Євгенія Абрамівна (1903 р.н.,
місце народження — Біла Церква) працювала адвокатом у ко-
легії захисників у Києві, а до цього — юрисконсультом однієї з
державних установ Харкова. Айзенберг (за чоловіком — Пок-
рас) Софія Абрамівна (1907 р.н., місце народження — Біла Церк-
ва)  у  1925 р.  працювала  діловодом  таємної  частини  НКЮ
УСРР55, згодом — економістом транспортного сектору прокура-
тури НКЮ УСРР. Дружиною Г. А. Желєзногорського була Євдо-
кія Михайлівна Григор’єва (1898 р.н.), з якою він перебував у
цивільному шлюбі з 5 травня 1924 р.

До революції Г. А. Желєзногорський працював учителем56.
Упродовж 1916–1919 рр. перебував у партії есерів, очолюючи
її Білоцерківський повітовий комітет (1916 р.). У червні–липні
1917 р. — член партії лівих есерів. Згодом обраний керівником
сформованого  з  есерів  і  меншовиків  виконавчого  бюро  рад
Південно-Західного краю, від якого був делегований до Цент-
ральної Ради. У 1918 р. очолив Білоцерківську раду робітни-
чих і солдатських депутатів, а в 1919 р. переїхав до Києва і всту-
пив до КП(б)У. Тоді ж змінив прізвище з Айзенберг на Желєз-
ногорський. Із 1919 р. працював в органах юстиції. Його було
призначено верховним слідчим радянської України, а згодом
виконуючим обов’язки харківського губпрокурора57.

Згідно  з  наказом  по  Державній  прокуратурі  УСРР  від  20
січня 1923 р., т.в.о. харківського  губпрокурора Г. А. Желєзно-

55 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 11.
56 Усенко І.Б. Желєзногорський Григорій Абрамович. – С. 426.
57 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 1, арк. 15–16.
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на ст. 54-1 а, яка передбачала відповідальність за зраду Батьків-
щині. Того ж дня підготовче засідання Військової колегії Вер-
ховного Суду СРСР ухвалило передати справу Г. А. Желєзногор-
ського до суду за ст. 54-1 а, 54-8, 54-11 КК УРСР із застосуван-
ням «закону від 1 грудня 1934 р.»69. Справа слухалася у закрито-
му судовому засіданні без участі звинувачення та захисту, без
виклику свідків70. Вироком виїзної сесії Військової колегії Вер-
ховного Суду СРСР в Києві від 22 вересня 1938 р. Г. А. Желєзно-
горського було засуджено (за ст. 54-1 а, 54-8 і 54-11 КК УРСР —
участь у троцькістській  організації  і шпигунство  на користь
Польщі) до вищої міри покарання. Вирок виконано того ж дня71.

Із початком реабілітації 23 листопада 1956 р., згідно з вис-
новком головного військового прокурора, справу Г. А. Желез-
ногорського разом із матеріалами додаткового розслідування
було направлено до Військової колегії Верховного Суду СРСР
для скасування вироку у зв’язку з нововідкритими обставина-
ми та припинення справи за відсутністю складу злочину72. 25
травня  1957 р.  ухвалою  військової  колегії  Верховного  Суду
СРСР Г. А. Желєзногорського було реабілітовано.

Народився 1893 р. в Іркутську. Росіянин. Закінчив
технічний коледж  у  Брісбені  (Австралія).  Член
РКП(б) із 1920 р. У 1906–1909 рр. проживав з бать-

ками в Японії (Наґасакі), а з 1909 по 1917 рр. — в Австралії (Бріс-
бен). Протягом 1912–1917 рр. — підданий Великобританії під
вигаданими ім’ям та прізвищем (Вальтер Ґрей). Працював най-
маним робітником у промисловості й сільському господарстві.
У 1917 р. повернувся в Росію. У Читі вступив до червоної гвардії.
Воював у загоні С. Г. Лазо — розвідником, а згодом начальни-
ком санчастини. У 1918 р. поранений потрапив у полон і був

69 Ідеться про постанову  ЦВК СРСР від 1 грудня 1934  р. «Про порядок
ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів»,
яка отримала назву «закону від 1 грудня 1934 р.».

70 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 1, арк. 237–242, 243.
71 Там само, арк. 247.
72 Там само, арк. 327–329.

КЛАРК
ВОЛОДИМИР

ПАВЛОВИЧ

сто прокурором СРСР. До складу цієї ради входив і Г. А. Желєз-
ногорський63.

Наказом по Прокуратурі СРСР № 407 від 1 серпня 1937 р.
Г. А. Желєзногорського було звільнено від обов’язків генераль-
ного прокурора УРСР. Одночасно виключено з партії як «троць-
кіста».  Пізніше  поновлено в  лавах  ВКП(б),  однак  партійного
квитка він не отримав «в связи с тем, что о нём своевременно
вопрос поставлен не был»64. Із квітня 1937 по 25 квітня 1938 рр.
перебував  на  посаді  юрисконсульта  Наркомторгу УРСР.  Заа-
рештований 25 квітня 1938 р. Уже 28 квітня 1938 р. написав
власноручну заяву про бажання дати «докладні свідчення» про
«контрреволюційну організацію»65.

У  постанові  про  притягнення  як  обвинуваченого  від  10
травня 1938 р. Г. А. Желєзногорському інкримінувалося член-
ство у правотроцькістській організації  та шпигунство на ко-
ристь польської розвідки66. Того ж дня він дав власноручні по-
казання. Слідство завершилося 16 липня 1938 р.67

Однак ще 13 липня 1938 р. органи НКВС звернулися з кло-
потанням до  Президії Верховної Ради  СРСР  про  подовження
терміну ведення слідства та тримання під вартою Г. А. Желєз-
ногорського до  13  серпня.  Дозвіл було  отримано68.  Напевне,
строки проведення попереднього слідства та утримування під
вартою й надалі подовжувався, оскільки обвинувальний вис-
новок було оголошено лише 21 вересня 1938 р. Проте, доку-
менти щодо цього в архівно-кримінальній справі відсутні.

21  вересня  1938 р.  обвинувальний  висновок  по  справі
Г. А. Желєзногорського  затверджено  наркомом  внутрішніх
справ  УРСР  і  помічником  головного  військового  прокурора
РСЧА. У ньому ст. 54-6 (шпигунство) було перекваліфіковано

63 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 1, спр. 2, арк. 27.
64 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 1, арк. 6 зв.
65 Там само, арк. 34.
66 Там само, арк. 8.
67 Там само, арк. 151.
68 Там само, арк. 9.
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Народився 9 червня 1905 р. у с. Синява (тепер —
Рокитнянського району Київської області). Украї-
нець. Закінчив сільську школу та в 1924 р. — ок-

ружну партшколу в Умані. Згодом на комсомольській роботі —
політінспектор,  організатор ЛКСМ  Брусилівського  району,  з
березня 1925 р. — секретар Тетіївського, а з жовтня 1925 по
квітень  1926 рр.  —  Сквирського  райкомів  ЛКСМ,  член  рай-
виконкому, із травня 1926 р. — секретар Фастівського райко-
му ЛКСМ.

Із 20 лютого по 8 липня 1927 р. — т.в.о. помічника білоцер-
ківського окрпрокурора, з 8 липня 1927 по 2 грудня 1929 рр. —
помічник білоцерківського окрпрокурора. З 2 грудня 1929 по
лютий 1932 рр. — прокурор НКЮ з нагляду за органами ДПУ
УСРР74. Член Особливої наради при колегії ДПУ УСРР75. Протя-
гом лютого–листопада 1932 р. за мобілізацією ЦК ВКП(б) нап-
равлений контролером Наркомзему (пізніше — Наркомраднар-
госпів) СРСР до зернового раднаргоспу ім. Каширіна Оренбур-
зького району Середньоволзького  краю.  Після повернення в
УСРР працював в органах військової прокуратури, яка здійсню-
вала нагляд за прикордонними та внутрішніми військами ДПУ–
НКВС:  17  листопада  1932 – 15  жовтня  1934 рр. —  помічник,
дільничний прокурор ПО і ВО ДПУ УСРР Київської області, 15
жовтня 1934 – січень 1936 рр. — дільничний прокурор ПО і ВО
НКВС  УСРР  Дніпропетровської області,  з  січня  по  14  квітня
1936 р. — т.в.о. заступника військового прокурора ПО і ВО НКВС
УСРР, з 14 квітня 1936 по 21 лютого 1938 рр. — заступник війсь-
кового прокурора ПО і ВО НКВС УСРР76.

25 вересня 1938 р. у м. Києві виїзною сесією Військової коле-
гії Верховного Суду СРСР за ст. 54-1 б, 54-7, 54-8, 54-11 КК УРСР
засуджений до вищої міри покарання із застосуванням закону
від 1 грудня 1934 р. Реабілітований Військовою колегією Вер-

74 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 741.
75 Про  участь  у  засіданнях  Особливої наради  свідчать протоколи,  які

зберігаються в Галузевому державному архіві Міністерства внутрішніх
справ України.

76 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39250-фп.

КОЛЯДА
ПЕТРО

СЕРГІЙОВИЧ

ув’язнений у Верхньоудинській тюрмі, звідки звільнився зав-
дяки тому, що видав себе за австралійського кореспондента.

У 1920–1922 рр. — голова Новосибірського губвідділу тру-
дової повинності, Сибкомпраці (Омськ), заступник завідувача
японської секції Далекосхідного бюро Комінтерну (вів секретну
роботу по лінії НКЗС). Із 25 січня 1923 по 13 червня 1924 рр. —
уповноважений Приморського губвідділу ДПУ. До 17 листопада
1925 р. — помічник прокурора Приморської губернії. Із цієї по-
сади звільнено у зв’язку з переїздом до Харкова, де на той час
мешкав його батько. З грудня 1925 по січень 1930 рр. — проку-
рор НКЮ з нагляду за ДПУ УСРР, хоча формально призначений
на посаду прокурора НКЮ з 1 жовтня 1926 р. У 1926–1927 рр.
виступав  прокурором-доповідачем  у  справах  надзвичайних
сесій із вироком до вищої міри покарання, що розглядалися в
порядку касації Верховним Судом УСРР. Із 5 січня 1930 по 2 ве-
ресня 1931 рр. — директор Української промислової академії.
Звільнений за погодженням із ВРНГ УСРР за станом здоров’я.
З 9 грудня 1931 по грудень 1932 рр. — директор видавництва
«Кокс і хімія». До вересня 1933 р. — директор Всеукраїнського
інституту техніко-економічної інформації. Із вересня 1933 по
липень 1934 рр. — начальник сектору комунального господар-
ства Держплану УСРР. З 16 вересня 1934 по 2 березня 1935 рр. —
завідувач  науковим кабінетом  бібліотеки Народного  коміса-
ріату  місцевої промисловості,  начальник  гірничо-паливного
відділу цього ж відомства. Із березня 1936 р. — начальник сек-
тору машинобудування Держплану УСРР.

27 листопада 1937 р. заарештований, а 25 вересня 1938 р.
«трійкою» при Київському УНКВС УРСР засуджений до розстрі-
лу.  5  лютого  1957 р.  ухвалою  військтрибуналу  Київського
військового округу реабілітований.

Народився 1906 р. Член КП(б)У. Росіянин. Ос-
віта нижча, за фахом — столяр. Працював по-
мічником прокурора у спецсправах із 13 бе-
резня по 14 квітня 1935 р. (накази НКЮ УСРР
№ 168 і № 181)73.

73 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 1345, арк. 59.
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ківської губернської ЧК (група спекуляції  і злочинів за поса-
дою), а потім секретарем президії Харківської губернської ЧК.

3 березня 1920 – 19 січня 1937 рр. — член РКП(б). Рекомен-
дацію на прийняття його до партії підписав голова Харківсь-
кої губернської ЧК В. А. Балицький. Двічі виключався з партії.
Перший раз — за ухвалою ЦКК від 13 червня 1922 р. на 6 місяців
за конфлікт у партійному осередку Першої канатної фабрики
та наклепницьку статтю, другий — за відмову евакуюватися.

Із 1 грудня 1920 р. — голова комісії обвинувачів Харківсько-
го губернського ревтрибуналу. З 25 грудня 1921 р. — голова
культкомісії та фабзавкому Першої канатної фабрики в Новій
Баварії (м. Харків). Працював до 25 листопада 1923 р. Потім пе-
ребував у відпустці, наданій ремонтною партійною комісією.

Після відпустки Л. О. Крайній розпочав роботу в органах юс-
тиції. Згідно наказу НКЮ УСРР № 318 від 13 грудня 1923 р., його
було зараховано до резерву Наркомюсту з прикомандируван-
ням до відділу прокуратури. У статусі резервного співробітника
перебував до 14 січня 1924 р., коли, згідно наказу НКЮ УСРР
№ 344, був призначений виконуючим обов’язки прокурора при
Наркоматі юстиції78.

Л. О. Крайнього планували відрядити на роботу до Чернігів-
ської губернії, однак 16 лютого 1924 р. постановою колегії НКЮ
УСРР це призначення було скасоване і його залишили у Харко-
ві на посаді співробітника підвідділу прокуратури НКЮ УСРР з
адміністративного нагляду79. Після виділення з нього окремо-
го 4-го підвідділу з нагляду за органами ДПУ Л. О. Крайній став
співробітником останнього. Можливо, не останню роль у приз-
наченні відіграло його колишнє «чекістське» минуле. 8 берез-
ня 1924 р., згідно постанови колегії республіканського Нарко-
мюсту (протокол № 18), закріпленою в наказі НКЮ УСРР № 400,
на  час  відрядження  завідуючого  4-м  підвідділом,  його  було
призначено т.в.о. завідуючого підвідділом із нагляду за орга-
нами ДПУ80.

78 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 2, спр. 1457, арк. 6; оп. 1, спр. 1315, арк. 129.
79 Там само, оп. 14, спр. 1886, арк. 8 зв.
80 Там само, спр. 1886, арк. 14 зв.

ховного Суду СРСР 30 березня 1957 р., а 20 червня 1959 р. —
відновлений у КПРС.

Народився  3  травня  1889 р.  у  м. Рівне  Во-
линської губернії в міщанській родині. Бать-
ко  був  власником соломорізної  майстерні
(за  іншими даними — фабрики). У 1903 р.

закінчив  початкове  училище,  згодом  екстерном  чотири  (за
іншими даними — два) класи реального училища.

У 1904–1907 рр. — член Єврейської соціалістичної партії,
агітатор, член районного партійного комітету в Рівному.

Із 1910 р. розпочав кар’єру журналіста — працював в газеті
«Юго-Западная Русь» (м. Дубно). З 1911 р. видання переїхало до
Рівного  і через рік  Л. О. Крайній обійняв посаду завідуючого
редакцією. У 1915 р. — кореспондент київської газети «Вести»
в Рівному. Згодом переїжджає до Києва, де влаштовується ре-
дактором газети «Новости Полудня» (з березня 1916 р. — «Ве-
черние новости»). Працював редактором до липня 1917 р. По-
тім до середини 1919 р. був безробітним77.

Із  15  травня  1919 р.  —  інструктор-організатор, редактор
щотижневої  газети  політвідділу  особливого  корпусу  військ
ВУЧК (з 15 серпня 1919 р. — Київський сектор військ внутріш-
ньої охорони республіки в Україні) «Красный меч», де друку-
валися  статті пропагандистської,  ідейно-політичної та куль-
турно-освітньої спрямованості, обґрунтовувалася необхідність
червоного терору, визначалася роль органів і військ ВУЧК; пуб-
лікувалися окремі нормативні акти надзвичайних комісій, хро-
ніка діяльності Київської губернської ЧК та ВУЧК; повідомлен-
ня про розкриті підпільні антибільшовицькі організації, списки
розстріляних за постановами колегії ВУЧК та деякі інші мате-
ріали (вірші, листи червоноармійців і т.д.). За пропаганду черво-
ного терору на шпальтах цієї газети серед київської громадсь-
кості Л. О. Крайній отримав прізвисько «Льва Кривавого».

Із 15 грудня 1919 по травень 1920 рр. — слідчий, а потім
уповноважений  Київської  губернської  ЧК.  У  травні  1920 р.,
після здобуття Києва поляками, працював уповноваженим Хар-

КРАЙНІЙ
(КАРПІЛОВСЬКИЙ)

ЛЕОНІД
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

77 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 1, арк. 15.
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Рішенням бюро Петровського райкому ВКП(б) м. Києва від
19 січня 1937 р. Л. О. Крайнього було виключено з партії. 20 січ-
ня 1937 р. це рішення схвалили закриті партійні збори партор-
ганізації прокуратури УРСР85. Згідно наказу прокуратури УРСР
№ 18 від 20 січня 1937 р. його було звільнено86.

5 липня 1937 р. заарештований співробітниками 4-го від-
ділу УДБ НКВС УРСР, розпочалося попереднє слідство за зви-
нуваченнями  у  співробітництві  в  дореволюційний  період  із
царською охранкою (ст. 54-13 КК УРСР)87. 11 серпня 1937 р. у
постанові про притягнення Л. О. Крайнього як обвинуваченого
йому вже інкримінували «активную борьбу с революционным
движением при царизме и белых и контрреволюционную троц-
кистскую деятельность», що передбачалось ст. 54-13 і 54-10 ч. 1
КК УРСР88. Як свідчать матеріали архівно-кримінальної спра-
ви Л. О. Крайнього, за період з 11 по 22 серпня 1937 р. з ним
було проведено 8 допитів89. 27 серпня 1937 р. його додатково
притягли як обвинуваченого за ст. 180 КК УРСР за те, що «скры-
вал исключение из партии в 1922 г., социальное происхожде-
ние, присвоил себе стаж с 1920 г., неправильно показал учас-
тие в РСДРП и службу в РККА»90.

Наприкінці  вересня  1937 р.  у  справі Л. О. Крайнього  було
підготовлено  обвинувальний  висновок,  в  якому  збереглися
обвинувачення тільки за ст. 54-13 і 180 КК УРСР, тобто зникла
троцькістська діяльність. Співробітники УДБ НКВС УРСР вва-
жали, що справа мала бути направлена на розгляд спецколегії
Київського обласного суду, тобто у загальному судовому по-
рядку. Однак 26 вересня 1937 р. виконуючий обов’язки началь-
ника  відділу  у  спецсправах  Прокуратури  УРСР  Ф. К. Аудрінг
ухвалив постанову про визнання Л. О. Крайнього «соціально-

85 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 2, арк. 24–26, 110.
86 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 1, арк. 273.
87 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 1, арк. 3–5.
88 Там само, арк. 11.
89 Там само, арк. 15–20, 23–32, 36–38, 41–44, 47–50, 53–56.
90 Там само, арк. 11 а.

30  серпня 1924 р.  Л. О. Крайньому  було  надано  6-місячну
відпустку  зі  збереженням  утримання.  Однак  уже  27  жовтня
1924 р.81 він повертається до роботи, бере участь у засіданнях
колегії НКЮ УСРР як представник від 4-го підвідділу прокура-
тури Наркомюсту, а під час відряджень (5–10 листопада 1924 р.,
17 грудня 1925 р.) та чергових відпусток С. Я. Янського (з 1 чер-
вня по 15 липня 1925 р.), відповідно до постанови НКЮ УСРР,
виконував обов’язки завідуючого 4-м підвідділом. Л. О. Крайній
займав у цей час посаду прокурора (за іншими джерелами — у
1924 р. т.в.о. прокурора, помічника прокурора, а в 1925 р. вже
прокурора при НКЮ) Народного комісаріату юстиції УСРР82.

Відповідно до постанови колегії НКЮ УСРР № 32/136 від 24
квітня 1926 р. змінилося керівництво 4-го підвідділу. С. Я. Ян-
ський залишив посаду завідуючого, а виконання його обов’яз-
ків було покладене на помічника генерального прокурора з наг-
ляду за ДПУ Г. А. Желєзногорського. Постійним заступником за-
відуючого 4-м підвідділом прокуратури НКЮ на час відсутності,
хвороби та відпусток останнього призначено Л. О. Крайнього,
який одночасно продовжував виконувати функції прокурора
НКЮ УСРР83.

Із 1934 р. після скасування ДПУ УСРР і створення союзно-
республіканського НКВС Л. О. Крайній очолив сектор (відділ)
у спецсправах і за сумісництвом був помічником генерального
прокурора, а з 26 лютого 1936 до 20 січня 1937 рр., тобто до
звільнення з роботи,  — обіймав посаду старшого помічника
прокурора УРСР у спецсправах. 29 листопада – 8 грудня 1936 р.
тимчасово виконував обов’язки прокурора УСРР84.

При Л. О. Крайньому роботу спецсектору було розподілено
на дві частини (групи). Перша, так звана оперативна група, здій-
снювала нагляд за діяльністю органів НКВС УРСР, друга, каса-
ційна, переглядала справи в порядку касаційного провадження.

81 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 2, спр. 1457, арк. 123.
82 Там само, спр. 58,  арк. 43;  спр. 1457,  арк. 127, 134; оп. 14,  спр. 1887,

арк. 114, 200; ф. 288, оп. 7, спр. 1962, арк. 49–50, 62.
83 Там само, ф. 288, оп. 7, спр. 1962, арк. 77.
84 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 43197-фп, т. 1, арк. 273.
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скаргу дружини Л. О. Крайнього про перегляд справи її чолові-
ка  було  відхилено за «отсутствием  оснований к  пересмотру
дела»95. Однак 29 жовтня 1957 р. до судової колегії з криміналь-
них справ Верховного Суду СРСР у порядку нагляду надійшов
протест  заступника  генерального  прокурора  СРСР,  в  якому
пропонувалося справу Л. О. Крайнього щодо постанови Особли-
вої наради при наркомі внутрішніх справ СРСР припинити за
відсутністю складу злочину. Паралельно 30 листопада 1957 р.
президія Верховного Суду Казахської РСР скасувала вирок Пів-
нічно-Казахстанського обласного суду стосовно Л. О. Крайньо-
го за недоказовістю звинувачення96. Після отримання цих ма-
теріалів 28 лютого 1958 р. ухвалою судової колегії у криміналь-
них  справах  Верховного  Суду  УРСР  Л. О. Крайнього  було  по-
вністю реабілітовано97. Один із колишніх колег у 1950-х рр. дав
йому таку характеристику: «О нём я остался плохого мнения как
о человеке и члене партии. В его отношении к товарищам про-
являлось высокомерие, неуважение, нетактичность, но каких-
либо антисоветских проявлений с его стороны я не замечал»98.

Народився 1901 р. Росіянин99. Член РКП(б) з 1919 р.100
Обіймав посаду заступника запорізького окруж-
ного  прокурора  (01.01.1930 р.)101.  У  1930-х рр.

здійснював нагляд у справах ЕКВ ДПУ–УДБ НКВС: прокурор ЕКВ
ДПУ  УСРР  (орієнтовно  з  1930 до  травня 1934 рр.),  прокурор
сектору  у  спецсправах  (із травня  1934  до  вересня  1936 рр.),
заступник завідувача сектору (відділу) у спецсправах (з 11 ве-
ресня  1936  орієнтовно  до  лютого  1937 рр.).  У  1932 р.  брав
участь у засіданнях Особливої наради при ДПУ УСРР102.

95 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 2, арк. 230–233.
96 Там само, арк. 234–235, 244–246.
97 Там само, арк. 255–256.
98 Там само, арк. 303.
99 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 23, спр. 5, арк. 78.
100 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 872, т. 2, арк. 20.
101 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 2, арк. 1.
102 Там само, спр. 50361-фп, арк. 103. Про участь у засіданнях Особливої

наради свідчать протоколи, які зберігаються в ГДА МВС України.

МАЛЬЦЕВ
ЛЕВ

ГРИГОРОВИЧ

небезпечною особою» й направлення його справи на розгляд
Особливої наради при наркомі внутрішніх справ СРСР. Ухвалу
було затверджено 2 жовтня 1937 р. народним комісаром внут-
рішніх справ УРСР91.

3 жовтня 1937 р. Л. О. Крайнього було повідомлено про за-
вершення слідства у його справі і направлення її на розгляд
Особливої наради. Згідно з постановою останньої від 1 грудня
1937 р., звинуваченого було заслано строком на 5 років (раху-
вався з 8 липня 1937 р.) до м. Петропавловська Казахської РСР.
20 січня 1938 р. він прибув до місця відбування покарання92.

Уже у засланні 2 березня 1942 р.93  Л. О. Крайнього було пов-
торно засуджено Північно-Казахстанським обласним судом за
ст. 58-10 ч. 2 і 58-11 (остання стаття зі звинувачення виключе-
на ухвалою колегії Верховного Суду Казахської РСР від 6 квітня
1942 р.) до 7 років виправно-трудових таборів із поразкою у
правах на 5 років. Ще відбуваючи у заслання з УРСР у 1938 р.
Л. О. Крайній був хворий на туберкульоз. Очевидно, захворю-
вання прогресувало, оскільки у травні 1942 р. його достроково
звільнили з виправно-трудового табору, а вже в лютому 1943 р.
він помер94.

У  другій  половині  1950-х рр.  справу  Л. О. Крайнього  було
переглянуто. Однак спочатку, згідно з постановою прокурора
відділу з нагляду за слідством в органах  державної безпеки,
затвердженою заступником прокурора УРСР 22 грудня 1956 р.,

91 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 1, арк. 172–177.
92 Там само, арк. 180, 204.
93 У  копії  ухвали Верховного  Суду Казахської  РСР напевно  помилково

подається 1943 р.,  оскільки далі  у  цьому  ж  документі  датою  смерті
вказано лютий 1943 р. На підтвердження того, що точною датою пов-
торного засудження Л. О. Крайнього є 1942 р., свідчать документи про
його партійну реабілітацію від 1989 р., які зберігаються в архівно-кри-
мінальній  справі  (див.:  ГДА  СБ  України,  ф.  6,  спр. 43197-фп,  т. 2,
арк. 253, 261).

94 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 46122, т. 2, арк. 234, 244. На думку
деяких дослідників, датою смерті Л.О. Крайнього (Карпіловського) є
не лютий 1943, а лютий 1944 р. (див.: Амонс А.І., Абраменко Л.М. Реп-
ресовані прокурори в Україні… – С. 62).
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У 1913–1917 рр. юнга, матрос 2-го класу на суднах далеко-
го плавання. Брав участь у Першій світовій війні (Румунський
фронт). У 1918–1919 рр. був червоногвардійцем в Одесі, слу-
жив у Червоній армії. З 1920 р. — у морській міліції та військах
ВНУС. Із 4 липня 1921 по липень 1924 рр. — на різних посадах
у військах ВЧК–ОГПУ: начальник 3-го Севастопольського райо-
ну  військ  ВЧК;  заступник  військового  комісара  Донецької
дивізії військ ВЧК; військовий комісар, начальник політсекре-
таріату військ ВЧК Криму; інспектор військ ДПУ республіки у
м. Москві; комісар, начальник політсекретаріату військ ДПУ і
член Верховного трибуналу Киргизької СРР (м. Оренбурґ); на-
чальник політсекретаріату Чорноморського флоту ДПУ. З лип-
ня по вересень 1924 р. — помічник військового прокурора Чор-
номорського флоту і військ Криму.

Після демобілізації за рішенням ЦК КП(б)У направлений у
розпорядження  НКЮ  УСРР.  З  15  жовтня  1924  по  1  серпня
1925 рр. — помічник подільського губпрокурора. Згідно нака-
зу № 231 від 26 серпня 1925 р., із 1 серпня того року призначе-
ний  прокурором НКЮ  по  3-му  підвідділу  прокуратури,  хоча
фактично працював у 4-му підвідділі з нагляду за ДПУ106. Із 5
березня 1926 р. за власним бажанням направлений у розпоряд-
ження ЦК КП(б)У.

Згідно з характеристикою, наданою завідувачем 4-го підвід-
ділу С. Я. Янським у березні 1926 р.: «Тов. Санин знает совет-
ское законодательство. Возложенную на него работу выпол-
нял  аккуратно, проявил  себя  человеком  исполнительным  и
трудолюбивым»107.

Поляк. Член РКП(б) із 1926 р. Працював прокурором у
спецсправах прокуратури республіки (орієнтовно з 1937 до лю-
того 1938 рр.). Знятий із роботи в лютому 1938 р. Стосовно ньо-
го проводилася перевірка, оскільки його брати перебували під
арештом, а він сам працював разом із заарештованими Г. А. Же-
лєзногорським, Л. О. Крайнім і Б. М. Шрифтовим-Шрифтеликом.

106 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 1473, арк. 53.
107 Там само, спр. 1473 (є фото), арк. 69.

ХОМИЧ

17 лютого 1937 р. парторганізацією Прокуратури УРСР вик-
лючений із партії за «просування в своїх виступах та журналі
ворожих теорій». В іншому звинуваченні акцентувалася спіль-
на праця з Л. О. Крайнім, якого «не викрив як ворога народу».
Однак уже 16 квітня 1937 р. Петровський райком КП(б)У м. Ки-
єва  поновив  Л. Г. Мальцева  у  членстві  в  партії103.  До  лютого
1938 р.  працював  прокурором слідчого відділу  Прокуратури
УРСР. Згодом обвинувачувався як член «антирадянської пра-
вотроцькістської організації у системі органів прокуратури і
суду на Україні»104.

Народився 1888 р. у Таганрозі. Українець. За-
кінчив приходське й 4-класне міське учили-
ща, юридичний факультет Харківського ін-

ституту народного господарства, навчався в мореплавній школі.
Член РСДРП(б) із 1907 р. У 1904–1910 рр. працював на металур-
гійному заводі та у залізничному депо Таганрога. Потім служив
на флоті. У 1918–1920 рр. брав участь у боротьбі з німцями та
Добровольчою армією на Кубані. З 1920 р. у Криму — займав
керівні посади в органах ЧК, суду та юстиції: секретар ЧК, на-
чальник особливого відділу, секретар ЦВК, голова Вищого судо-
вого контролю, завідувач відділу судоустрою і судового нагля-
ду, член колегії НКЮ. У 1923 р. переїхав до Харкова. Працював
у НКЮ УСРР на посадах т.в.о. прокурора, пізніше прокурора при
НКЮ з нагляду за органами ДПУ (з 27 листопада 1923 по чер-
вень 1925 рр.), згодом на посаді прокурора НКЮ при Верхсуді
УСРР. Із 13 січня 1926 р., як уповноважений ЦК КП(б)У і РНК
УСРР, був задіяний в організації виборчої кампанії. 21 квітня
1926 р. направлений у розпорядження ЦК КП(б)У105.

Народився  5  листопада  1899 р.  у  Малоархан-
гельському  повіті  Орловської  губернії.  Єврей.
Член РКП(б) із лютого 1918 р.

ПОЛЯКОВ-ОЛЬХІН
МИХАЙЛО
ІВАНОВИЧ

103 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 872, т. 2, арк. 20.
104 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 87, арк. 28–47.
105 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 1292.

САНІН (БАРОН)
МИХАЙЛО

ЮХИМОВИЧ
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нього111. 15–23 березня 1937 р. — виконуючий обов’язки на-
чальника відділу у спецсправах Прокуратури УРСР. Згідно нака-
зу Прокуратури УРСР № 92 від 31 березня 1937 р., Б. М. Шриф-
това-Шрифтелика звільнено з посади у зв’язку з проведенням
щодо нього розслідування112.

15 липня 1937 р., згідно постанови загальних зборів парт-
організації Прокуратури УРСР, його було виключено з ВКП(б)
як  «троцькіста-дворушника»,  а  вже  наступного  дня,  згідно
санкції прокурора Дніпровського басейну, — заарештовано113.
Б. М. Шрифтова-Шрифтелика звинувачували в посадових зло-
чинах, троцькізмі та зв’язках із контрреволюціонерами, що ква-
ліфікувалося ст. 54-10 і 54-11 КК УРСР. 19 липня 1937 р. було
проведено експертизу книг з особистої бібліотеки заарештова-
ного й визнано, що 117 із них «шкідливі», а 16 — «явно контр-
революційного змісту»114.

28 липня 1937 р. прокурор Дніпровського та Дніпро-Двін-
ського басейну оголосив постанову про притягнення Б. М. Шриф-
това-Шрифтелика як обвинуваченого за статтями 54-10, 97 і
196 КК УРСР. Однак сам він своєї провини не визнав115.

Згідно постанови  прокурора  від  29 липня  1937 р., справу
Б. М. Шрифтова-Шрифтелика було передано для подальшого
розслідування до 6-го відділу УДБ НКВС УРСР. Підставою стала
причетність  обвинуваченого  до  «контрреволюційної  органі-
зації»116. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 10
лютого 1938 р. за співчуття троцькістам та контрреволюцій-
ну  діяльність  Б. М. Шрифтова-Шрифтелика  було  ув’язнено  у
виправно-трудовому таборі строком на п’ять років117.

111 ЦДАГО України, ф. 6, спр. 32103-фп, т. 1, арк. 12.
112 Там само,  арк.  10,  21;  ГДА  СБ України,  ф. 263,  спр.  43197-фп, т.  1,

арк. 274–274 зв.
113 ЦДАГО України, ф. 6, спр. 32103-фп, т. 1, арк. 1–2.
114 Там само, т. 2, арк. 121, 129, 135.
115 Там само, арк. 156–159.
116 Там само, арк. 165.
117 Амонс А.І., Абраменко Л.М. Репресовані прокурори в Україні… – С. 118.

Народився 10 серпня 1902 р. у м. Старокостян-
тинів (нині Хмельницької області). Єврей. Бать-
ко  був  муляром,  помер  у  березні  1935 р.  Сам
Б. М. Шрифтов-Шрифтелик  із  13-річного  віку

працював на консервній фабриці. У 1917 р. вступив до одесь-
кої червоної гвардії, згодом у РСЧА. Із 1919 р. член РКП(б).

До 1926 р. — політрук однієї з військових частин у Харкові.
У 1926 р. через хворобу демобілізувався, перейшовши на робо-
ту в органи юстиції. З 2 серпня 1926 по 16 березня 1928 рр. —
помічник кременецького окрпрокурора. Відповідно до наказу
НКЮ УСРР № 103 від 6 квітня 1928 р., Б. М. Шрифтова-Шрифте-
лика з 16 березня того року призначено старшим помічником
шепетівського окрпрокурора. Згідно наказу НКЮ УСРР від 17
грудня 1928 р. — звільнений з цієї посади з 11 грудня 1928 р.
23 січня 1929 р. призначений старшим помічником окружного
прокурора Сумського округу. Певний час у квітні 1930 р. вико-
нував обов’язки сумського окрпрокурора.

З 21 грудня 1930 р. обіймав посаду ржищевського дільнич-
ного прокурора, а  з  травня 1931 р.  —  член  Верховного  Суду
УСРР. У 1931–1932 рр. — помічник, згодом виконуючий обо-
в’язки житомирського міжрайпрокурора. З 13 червня 1932 р.
Б. М. Шрифтов-Шрифтелик — заступник харківського облпро-
курора з нагляду за ДПУ.

У вересні 1934 р. очолив створену на базі Київської облпро-
куратури прокуратуру Дніпровського басейну108. Відповідно до
наказу № 280 по Прокуратурі СРСР від 10 травня 1935 р., його
було  звільнено  з  посади  виконуючого  обов’язки  прокурора
Дніпровського басейну  і направлено в розпорядження союз-
ної прокуратури109.

Згідно наказу НКЮ та ГПР УСРР № 249 від 16 червня 1935 р.,
Б. М. Шрифтова-Шрифтелика  призначено  прокурором  НКЮ
УСРР110 відділу спецпрокуратури під керівництвом Л. О. Край-

ШРИФТОВ-
ШРИФТЕЛИК

БЕНЦІОН
МОЙСЕЙОВИЧ

108 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 32103-фп, т. 1, арк. 21, 32.
109 Там само, т. 2, арк. 14.
110 Там само, арк. 51.
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і слідством (наказ НКЮ УСРР № 217122). 19 листопада 1923 р.
призначено прокурором НКЮ з нагляду за органами ДПУ (на-
каз НКЮ УСРР № 291). 5 грудня 1923 р., згідно з наказом НКЮ
УСРР № 309,  С. Я. Янського  призначено т.в.о.  завідувача  під-
відділу прокуратури з нагляду за органами ДПУ123. Із 27 серпня
1924 до 1 квітня 1926 рр. завідувач 4-го підвідділу відділу про-
куратури НКЮ УСРР.

На підставі рішення оргнаради НКЮ УСРР від 30 січня 1926 р.
пропонувалося звільнити  С. Я. Янського  з  посади  завідувача
4-го підвідділу. Спочатку планувалося перевести його на поса-
ду прокурора Сталінського округу, але, оскільки це питання не
було погоджене з місцевими установами, цю кандидатуру не
розглядали. Згодом було прийняте рішення про призначення
С. Я. Янського прокурором кримінально-касаційної колегії Вер-
ховного Суду  (наказ  № 29  від  4  лютого  1926 р.124).  Однак до
призначення  наступного  керівника 4-го підвідділу,  згідно  з
наказом НКЮ УСРР № 43 від 18 лютого 1926 р., його залишили
на попередній посаді125.

Із 1 квітня126 до 15 червня 1926 р. — прокурор кримінально-
касаційної колегії Верховного Суду УСРР і заступник завідувача
5-го підвідділу прокуратури. З 7 липня 1926 р. — помічник про-
курора республіки. Із 15 червня 1926 по 1 січня 1928 рр. — за-
відувач 2-го  підвідділу прокуратури, помічник генерального
прокурора республіки. З 16 липня 1926 р. — член кодифікацій-
ної наради НКЮ. Із 8 вересня 1926 р. — член комісії для попе-
редньої розробки виборчого законодавства та інструкції щодо
порядку проведення виборів до рад. 1935 р. С. Я. Янського при-
значено головним водним прокурором СРСР. У 1937 р. він —
радник при повноважному представництві СРСР у США127. 28
червня 1932 р. нагороджений знаком 10-річчя прокуратури.

122 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 1495, арк. 113 зв.
123 Там само, арк. 160.
124 Там само, ф. 288, оп. 7, спр. 1962, арк. 63–64, 66.
125 Там само, арк. 68.
126 Там само, арк. 70, 72.
127 ГДА СБ України, спр. 38601-фп, т. 1, арк. 30.

Після відбуття покарання  здобув вищу  юридичну  освіту,
займався викладацькою та науковою діяльністю.

Народився у 1895 р. Член РКП(б) із 1920 р. Пра-
цював прокурором НКЮ з нагляду за органами
ДПУ з 1 вересня 1929 по 2 березня 1930 рр. Член

колегії НКЮ з 2 березня 1930 р. Брав участь у засіданнях Особ-
ливої наради при колегії ДПУ УСРР (січень 1930 р.)118.

Народився 21 листопада 1896 р. у Ромнах. Єврей.
Член РКП(б) із 1919 р. Навчався у громадській шко-
лі (до 1913 р.), закінчив Прилуцьке комерційне учи-

лище (у 1918 р.), Харківський інститут народного господарства
(навчався з 1924 р. під час роботи в НКЮ).

Із грудня 1919 по травень 1920 рр. — завідувач Прилуць-
кого повітового відділу юстиції119. З 16 серпня 1920 р. в НКЮ
УСРР: консультант судово-слідчого відділу, виконуючий обо-
в’язки помічника завідувача підвідділу судоустрою і судового
контролю,  управляючий  справами  й  секретар  колегії  НКЮ,
т.в.о. завідувача відділу верховного судового контролю, заступ-
ник члена верховного касаційного трибуналу, завідувач кримі-
нального відділення судового контролю.

Із 4 грудня 1922 р. у прокуратурі НКЮ УСРР: т.в.о. заступ-
ника, заступник  завідувача  відділу прокуратури.  З 6  лютого
1923 р. здійснював нагляд за органами ДПУ: прокурор НКЮ по
відділенню нагляду за дізнанням і слідством (по ДПУ) (наказ
НКЮ УСРР від 6 лютого 1923 р. № 31120). 4 вересня 1923 р. приз-
начено  т.в.о.  завідувача  відділення  з  нагляду  за  дізнанням  і
слідством із виконанням своїх прямих обов’язків, тобто нагля-
ду за ДПУ (наказ НКЮ УСРР № 216121). Із 5 вересня 1923 р. —
т.в.о. помічника прокурора республіки з нагляду за дізнанням

ЮШКЕВИЧ
ОЛЕКСАНДР

ФЕОФІЛОВИЧ

ЯНСЬКИЙ
САУЛ

ЯКИМОВИЧ

118 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 2, арк. 2.
119 Там само, ф. 288, оп. 7, спр. 1962, арк. 6.
120 Там само, арк. 19 зв.; ф. 8, оп. 1, спр. 1495, арк. 11.
121 Там само, арк. 27; ф. 8, оп. 1, спр. 1495, арк. 115 зв.
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мічник ізюмського окрпрокурора, після цього переведений на
посаду помічника шевченківського окрпрокурора130.

Народився 1903 р. у Мозирському повіті Мінської
губернії. Українець. Освіта нижча — закінчив ра-
дянську трудову школу 2-го ступеня. Член КСМУ.

На роботу в прокуратуру направлений ЦК КП(б)У. Із 4 серпня
по 20 жовтня 1924 р. обіймав посаду діловода 4-го підвідділу
прокуратури, з 22 жовтня 1924 по 5 жовтня 1925 рр. працював
діловодом адміністративно-фінансового відділу НКЮ УСРР. Нав-
чався у Харківському сільськогосподарському інституті. Звіль-
нився з роботи в НКЮ 5 жовтня 1925 р. за власним бажанням131.

Фактично допущений до виконання обов’язків
секретаря 4-го  підвідділу  прокуратури  НКЮ

УСРР з 24 квітня 1924 р. із подальшим проведенням цього рі-
шення через центральну атестаційну комісію НКЮ УСРР згідно
наказу  республіканського  Наркомату  юстиції  № 448  від  29
квітня 1924 р.132 Справи від попереднього секретаря — М. А. Вла-
димирської-Романової — прийняв 5 травня 1924 р.133, а затвер-
джений на посаді з 7 травня 1924 р., згідно наказу НКЮ УСРР
№ 463 від 13 травня 1924 р.134 Звільнений зі служби, виключе-
ний зі списків НКЮ та відряджений до Харківського губкому
КП(б)У згідно з наказом НКЮ УСРР № 515 від 2 липня 1924 р.135

Народилася 1897 р. Єврейка. Зарахована на кан-
целярську роботу до 4-го підвідділу прокура-
тури НКЮ УСРР наказом НКЮ УСРР № 442 від
22 квітня 1924 р.136

СТАХЕЙКО
ФЕДІР

ГРИГОРОВИЧ

130 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 1440.
131 Там само, спр. 1600.
132 Там само, ф. 8, оп. 2, спр. 1457, арк. 41.
133 Там само, ф. 288, оп. 7, спр. 260, арк. 19.
134 Там само, ф. 8, оп. 2, спр. 1457, арк. 44 зв.
135 Там само, арк. 66.
136 Там само, арк. 39 зв.

СТЕБЛОВ Є.(?)М.

ХЕЙФЕЦ
АСЯ

СОЛОМОНІВНА

СЕКРЕТАРІ (РЕФЕРЕНТИ),
ДІЛОВОДИ (КАНЦЕЛЯРСЬКІ ПРАЦІВНИКИ)

Народилася 1910 р. Росіянка. Освіта нижча, за
фахом  —  стенографіст.  Стаж  роботи  —  з
1932 р.  Обіймала  посаду  референта  в  НКЮ

УСРР з 10 листопада 1934 (наказ НКЮ УСРР № 55 від 14 листо-
пада 1934 р.) по 23 липня 1936 рр.  (наказ № 91 від 23 липня
1936 р.)128. Із листопада 1936 р. працювала стенографістом (по-
над штат) відділу у спецсправах Прокуратури УСРР.

Народилася 1905 р. Єврейка. Безпартійна. Осві-
та середня129. Працювала секретарем сектору
у  спецсправах  з  19  вересня 1934  (наказ НКЮ

УСРР № 33 від 29 вересня 1934 р.) до 11 лютого 1935 рр. (на-
каз НКЮ УСРР № 7 від 28 лютого 1935 р.).

Народився 1 березня 1901 р. в с. Макарів Яр Ново-
світловського  району  Луганського  округу  До-
нецької губернії  (так у документі — Авт.). Ук-

раїнець.  Освіта нижча.  У  1911 р.  закінчив  народну  школу.  Із
1914 р. проживав у Луганську, працював робітником прокатно-
го цеху паровозобудівного заводу Гартмана. У 1916–1917 рр. —
переписувач земської управи міста Луганська. 1919 р. пішов доб-
ровольцем у Червону армію. Демобілізований у травні 1924 р.

На роботу в прокуратуру направлений ЦК КП(б)У. Із 8 черв-
ня по 15 липня 1924 р. працював діловодом відділу прокурату-
ри НКЮ УСРР, з 15 липня по 20 жовтня 1924 р. — секретарем, з
20 жовтня по 1 листопада 1924 р. — діловодом 4-го підвідділу
прокуратури з нагляду за ДПУ. Із 1 листопада 1924 по 11 бе-
резня 1925 рр. — секретар комслужбовців НКЮ УСРР, згодом
стажист слідчої частини НКЮ при Верховному Суді УСРР. Про-
тягом травня–грудня 1925 р. навчався на Харківських корот-
котермінових юридичних курсах. Потім на роботі в окружних
прокуратурах: із 19 грудня 1925 по 30 травня 1928 рр. — по-

ВАНАСЕК
МАРІЯ

КОСТЯНТИНІВНА

ОРЛОВА-
БАХМУТСЬКА

РУФЬ САУЛІВНА

РУДЕНКО
СЕМЕН

ВАСИЛЬОВИЧ

128 ЦДАВО України, ф. 8, оп. 16, спр. 777, арк. 12.
129 Там само, арк. 44.
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політики  і  проведенням партійно-державним  керівництвом
країни у середині та другій половині 1930-х рр. репресивних
заходів щодо самих працівників прокуратури.

Водночас поглибленого наукового опрацювання потребує
проблема персоналій прокурорського нагляду за органами дер-
жавної безпеки. У статті, враховуючи її обмежений обсяг, було
наведено біографічні дані не всіх працівників прокурорського
нагляду, а переважно тих, професійний і життєвий шлях яких
узагалі  або  недостатньо  повно  висвітлювався  у  спеціальній
науковій літературі. Відтак детальне дослідження цих питань
має стати предметом подальших наукових пошуків.

* * *
Нижче публікуються деякі документи, що ілюструють про-

цес створення системи прокурорського нагляду за діяльністю
ДПУ УСРР.

№ 1

Витяг із наказу НКЮ УСРР № 71 про
заснування посади помічника прокурора УСРР

із нагляду за діяльністю ДПУ УСРР

23 березня 1923 р.

[....]
§ 2

Объявляется  для  сведения  и  исполнения  выписка  из  протокола
№ 13 закрытой части заседания Совета народных комиссаров «О ди-
рективах штатной комиссии при УпНКтруде»: признать необходимым
учреждение при наркомюсте особой должности Помощника Проку-
рора Республики по надзору за деятельностью ГПУ.

Считать  желательным  при  выработке  ведомственных  штатов,  в
частности Наркомюста, предусмотреть или создание секретной час-
ти или какой-либо иной порядок, вполне обеспечивающий ведение
и хранение секретных дел, окончательное рассмотрение  этого воп-
роса связать с общим докладом о работе штатной комиссии.

[...] Основание: распоряжение наркомюстиции
[...] П. п. Наркомюст Н. Скрыпник

Народився  1901 р.  у  Кобеляках  Полтавської
губернії. Єврей. У 1919 р. закінчив Кобеляцьку
гімназію, 1926 р. — правовий факультет Хар-

ківського інституту народного господарства. У 1919–1922 рр.
обіймав посади секретаря Кобеляцького відділу праці та соціаль-
ного забезпечення; завідувача загальним підвідділом Першої
запасної особливої продовольчої комісії з постачання армій За-
хідного фронту; секретаря виробничо-технічного відділу Пол-
тавської губернської ради народного господарства; секретаря
Полтавського губернського відділу соціального забезпечення.
З 1922 р. — викладач Харківського губвідділу політпросвіти.

Із 17 березня 1925 по 16 серпня 1926 рр. — секретар 4-го
підвідділу прокуратури НКЮ УСРР. Звільнився за власним ба-
жанням. За характеристикою, яка була надана йому завідую-
чим 4-м  підвідділом  С. Я. Янським, «проявив  себе  як  людина
безумовно чесна, працездатна, виконував добре свої обов’яз-
ки, зміг практично застосувати своє юридичне знання на ро-
боті, що йому окремо доручалася, узагалі ні у чому ганебному
помічений не був. Тов. Шохер користувався також певною полі-
тичною  довірою підвідділу;  звільнився  з  посади  за  власним
бажанням із матеріальних міркувань»137.

* * *
Отже, огляд організаційно-штатної структури і персональ-

ного складу прокурорського нагляду за органами ДПУ–НКВС
дає підстави твердити про тенденцію щодо кількісного зрос-
тання цього підрозділу, а також засвідчує наступність як у пи-
таннях його організаційно-структурної побудови, так і стосов-
но комплектування кадрами. Слід також відзначити відносну
стабільність  персонального  складу  в  1926–1930 рр.  і  певну
плинність в інші періоди. Ці обставини зумовлювалися, з од-
ного боку, організаційним становленням системи прокурорсь-
кого нагляду за органами державної безпеки, що відбувалося
впродовж 1922–1925 рр., з іншого — активізацією участі пред-
ставників  прокурорського  нагляду  у здійсненні  репресивної

ШОХЕР
ЯКІВ

СОЛОМОНОВИЧ

137 ЦДАВО України, ф. 288, оп. 7, спр. 1913, арк. 34.
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[....] 2. Доповняючи арт. 13-й зазначеного положення, організува-
ти в складі відділу Прокуратури П/відділ догляду за органами ДПУ.

Харків, дня 21-го листопада 1923 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Петровський

Секретар ВУЦВК В. Єрмощенко

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського
уряду України. – 1923. – № 38. – Ст. 523.

№ 4

Витяг із постанови РНК УСРР
«Про структуру та штати НКЮ»

21 листопада 1923 р.

Рада Народних Комісарів постановила:

Затвердити  структуру  та  штати  Народного  комісаріату  юстиції  в
такому складі.

[...] ІV. Відділ Прокуратури:
[...]

4) підвідділ догляду за органами ДПУ:

Завідувач п/відділу —
Помічник Прокурора Республіки ........................... 1

Прокурорів при НКЮ .............................................. 2

Секретар п/відділу ................................................. 1

Діловод .................................................................... 1
                           Разом 5 ч.

[...]
Харків, 13 листопада 1923 р.
Заступник голови Ради народних комісарів М. Фрунзе
За керуючого Справами Раднаркому І. Стрілков
За секретаря РНК А. Дуделіт

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського
уряду України. – 1923. – № 39. – Ст. 533.

С подлинным верно:
Завстолом личного состава*

ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 1315, арк. 19–19 зв.
Завірена копія. Машинопис.

№ 2

Витяг із наказу НКЮ УСРР № 291 про
штати підвідділу з нагляду за органами ДПУ УСРР

19 листопада 1923 р.

Согласно постановления СНК, объявляются твёрдые штаты НКЮ:

[...] ІV. Отдел прокуратуры.

[...] г) П/отдел надзора за органами ГПУ

87. Зав. п/отделом ...................... 1 ........... вакансия

88. Прокурор ............................... 1 ............ т. Янский

89. Секретарь .............................. 1 ............ т. Романова

90. Делопроизводитель .............. 1 ........... т. Абрамов-Малютин

[....] Основание: постановление СНК и распоряжение Зам. Нарком-
юстиции тов. Рейхеля

Подлинный подписал Наркомюстиции Н. Скрыпник

С подлинным верно:      Завканц**

ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 1495, арк. 153–154 зв.
Завірена копія. Машинопис.

№ 3

Витяг із постанови ВУЦВК
«Про доповнення “Положення про НКЮ”»

21 листопада 1923 р.

Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет постановляє:

* Підпис нерозбірливий.
** Підпис нерозбірливий.
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Інших прокурорів настановлює, відстановлює і звільняє безпосе-
редньо генеральний прокурор республіки.

[...] Харків, 25 вересня 1931 р.

Т.в.о. голови ВУЦВК В. Затонський

Заступник голови РНК УСРР В. Порайко

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського
уряду України. – 1923. – № 35. – Ст. 281.

Окипнюк В. Штатная структура и персональный состав
прокурорского надзора за органами государственной

безопасности советской Украины в 1920–1930-х гг.

В статье исследуется формирование и развитие организационно-штат-
ной структуры подразделения прокуратуры НКЮ УССР, которое осу-
ществляло надзор за органами ГПУ–НКВД. Характеризуется персо-
нальный состав и подаются биографии прокурорских работников.

Ключевые слова: органы государственной безопасности, ГПУ, НКВД,
НКЮ, прокурорский надзор.

Okipniuk V. Manpower structure and manning of prosecutor’s
Soviet Ukraine supervision for state security authorities in

1920–1930 years.

The article is about development of organizational and staff structure of
public prosecution subdivisions for USSR DPU–NKVS supervision. Man-
power structure and manning of prosecutor’s Soviet Ukraine supervi-
sion for state security authorities

Key words: state security bodies, DPU, NKVD, NKU, prosecutor’s super-
vision.

№ 5

Витяг із положення про судоустрій

25 вересня 1931 р.

Устава про судоустрій

[...] Поділ 6.

Державна прокуратура.

145. При Генеральному прокуророві республіки є помічники для
нагляду:

а)  органів  суду,  слідства  та  дізнання  (прокурор  Найвищого  суду
УСРР);

б) трудових справ;
в) справ Державної політичної управи;
г) адміністративних справ.

Крім того, в складі прокуратури республіки є:
1) прокурори колегій Найвищого суду, підпорядкованих прокуро-

рові Найвищого суду;
2) прокурори управ ДПУ УСРР, прокурор особливої касаційної ради

в справах надзвичайних сесій Головного суду АМСРР і міжрайонових
судів та прокурор надзвичайної сесії Найвищого суду УСРР, підпоряд-
ковані помічникові генерального прокурора республіки, що наглядає
органи ДПУ УСРР;

3) прокурори Народного комісаріату юстиції УСРР, підпорядковані
окремим помічникам генерального прокурора республіки;

4) прокурор  для  доручень,  підпорядкований  безпосередньо  ге-
неральному прокуророві республіки.

146.  Заступник  генерального  прокурора  республіки безпосеред-
ньо керує прокурорами республіки. Помічники  генерального проку-
рора  республіки  відають  кожною  окремою  галуззю прокурорського
нагляду.

147. Помічників генерального прокурора республіки затверджує,
відкликає та відстановлює від посад Президія Всеукраїнського цент-
рального виконавчого комітету на подання генерального прокурора
республіки.


