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Інтерв’ю

Шановні читачі!

Редакція газети «Нова Колочава» започатковує серію публікацій «Пам’ять», при-
свячену вшануванню колочавців, які стали жертвами Другої світової війни
1939–1945 рр. та репресій радянського режиму1945–1956 рр. Перед вами на фото
представники:

учасників нелегального переходу кордону СРСР і в’язнів сибірських табо-
рів НКВС (1939–1944 рр.). Фото 1 – Михайло Крильо, один із засуджених
за нелегальний перехід кордону з СРСР;

воїнів Угорської армії (1939–1945 рр.). Фото 2 – Василь Конар, один із
воїнів Угорської армії;

жертв фашистських концтаборів із числа єврейської громади села
Колочава (1941–1944 рр.). Фото 3 – Абрагам Ахерман. Один із майже
300 колочавських евреїв, знищених у німецько-фашистських концтаборах
Другої світової війни;

воїнів 1-го Чехословацького корпусу ім. Людвіга Свободи (1942–1945 рр.).
Фото 4 – Ілля Андрійович Ігнатишин, один із чеських воїнів;

воїнів-добровольців Радянської Армії (1944–1945 рр.). Фото 5 –
Марія Федорівна Росада, одна з воїнів Радянської Армії;

в’язнів таборів радянської системи ГУЛАГ (1945–1956 рр.). Фото 6 –
Микола Шимоня, командант колочавських січовиків, засуджений військо-
вим трибуналом у 1947 році на 25 років ув’язнення за зв’язок з організа-
ціями ОУН і УПА.

Редакція газети «Нова Колочава» не володіє повною
інформацією щодо кількості колочавців, що стали жертвами
історичних подій 1939–1956 рр., і тому просить надсилати
інформацію про родини, щоб уточнити список учасників і
жертв тих трагічних часів. У 2009 році планується створити
Книгу пошани «Пам’ять» та встановити в Колочаві меморі-
альні дошки цим жертвам.

Ваші повідомлення просимо надавати директору Музейного комплексу Василю
Макару (Швегану), тел.: 8-097-904-60-65, або завідувачці архівно-експонатними
справами Музейного комплексу Христині Макар (Цюбик), тел.: 8-096-820-64-
12

Головний редактор газети С.Аржевітін

Починаючи з цього випуску колочавська газета дещо
змінює своє наповнення. Протягом півроку ви щомісяця
можете читати розповіді про жителів села Колочава, які
внесли свій вклад у становлення нашої Держави.
Детальніше про проект розповів його керівник
народний депутат України Станіслав Аржевітін.

– Станіславе Михайловичу, розкажіть читачам
«Нової Колочави» про нові проекти, які будете реалі-
зовувати у сільській газеті.

– Цим номером я відкриваю новий проект під назвою
«Пам’ять». У рамках цього проекту вийдуть декілька спеці-
альних номерів «Нової Колочави». У виданнях будуть пред-
ставлені усі колочавці, що були репресовані або брали
участь чи постраждали у Другій світовій війні. Цей номер (№8)
присвячений колочавським хлопцям, які нелегально пе-
рейшли кордон з СРСР та потрапили у концтабори в
1939–1942-х рр. Потім вони воювали на фронтах у Ра-
дянській Армії. Більша половина з них померли в таборах

або на війні, інші – повернулися додому. У мене є всі карні
справи та фотографії цих юнаків.

– Якими будуть наступні номери газети?
– Я вже закінчую роботу над дев’ятим номером, який

буде присвячено іншій групі колочавців – воїнам Мадярсь-
кої армії. В моїх архівах є фотографії з Першої світової війни.
Є інформація, скільки інвалідів цієї війни, скільки загиблих.
Тому наступний номер газети буде присвячено мадярським
воїнам.

Десятий номер розповість про долю колочавських
єврейських родин.

До одинадцятого номера ввійдуть фото та інформація
про вояків-колочавців Радянської та Чеської армій.

Дванадцятий номер газети буде присвячено жертвам
радянських репресій.

Можливо, ще буде виданий номер газети, в якому будуть
світлини учасників афганських подій.

Ці номери виходитимуть протягом півроку, і до них увійде
близько 500 різних фотографій з мого власного архіву. Якщо

ж за цей час до мене надійдуть фото або матеріали від коло-
чавців, то вони теж будуть розміщені в наступних публікаціях.

І ще у мене є вже готовий макет газети, де вміщено
100 фотографій різних подій у Колочаві. Незабаром вона
також буде надрукована. У виданні буде проведено конкурс.
Якщо хтось упізнає події та осіб, зображених на опубліко-
ваних фото, заповнить анкету та надішле на адресу редак-
ції найбільш повну та дійсну інформацію, той отримає
грошову премію.

– До речі, як Ви провели Різдвяні свята?
– Різдво я святкував у рідному селі Колочава. Ми з од-

нокласниками відвідали домівки всіх пенсіонерів-вчителів,
поколядували їм та роздали подарунки. Охопили усіх – від
лаборанта до директора школи.

Також ми відвідали на сільському цвинтарі всіх помер-
лих однокласників та вчителів і поставили їм свічки. Всі ці
заходи здійснювалися в рамках зустрічі випускників Коло-
чавської школи у 1978 році.

Розмову вела Марія ШЕТЕЛЯ

Новий проект у «Новій Колочаві»
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офіцерську школу і був направлений в
Тамбовське танкове училище, де отри-
мав кваліфікацію механіка-водія танків
Т-34 і Т-70. На танку Т-34 «Підкар-
патський партизан» визволяв столицю
України Київ, Білу Церкву, Жажків та
інші міста і села України. Брав участь у
Дуклінській битві, в боях за визволення
Польщі та Чехословаччини. За героїзм у
боях був нагороджений медаллю «За хо-
робрість». У Чехословацькій армії вою-
вало багато закарпатських українців,
менше було чехів і словаків. Наша армія
під командуванням Людвіга Свободи ге-
роїчно воювала пліч-о-пліч з Радянсь-
кою Армією.

Записав Станіслав Аржевітін
у 2003 р.

15 березня 1939 року угорські
війська захопили тодішню територію
Закарпатської області. Почалась оку-
пація краю. У звязку з початком Другої
світової війни уряд Угорщини оголосив
надзвичайний стан. Обмежувались
права місцевого населення на прове-
дення мітингів, зборів, посилився полі-
цейський нагляд та арешти за
незначні провини. У селах створюва-
лась мережа агентів із числа місцевих
мешканців. Молодь від 12 років по-
винна була проходити військову підго-
товку в школах «Левентів», а потім
частину хлопців за відповідним віком
направляли до угорського війська.
Муштра на цих підготовчих зборах за
спогадами очевидців була неймовірно

суворою. Заробітки працюючої молоді
були мізерними – 5-9 пенго у місяць*.
З Угорської армії на великі релігійні
свята солдат відпускали додому на 14
днів, але повертатись назад в казарми
вони вже не бажали. І тоді жандармерія
починала їх переслідувати.

Однією із форм опору цим негатив-
ним явищам, спричиненого угорським
окупаційним режимом, став нелегальний
перехід кордону протягом 1939–
1941 рр. закарпатської молоді до
Радянського Союзу. Перших утікачів
восени 1939 року радянські прикор-
донники видворяли назад зі своєї те-
риторії, а угорські каральні органи, у
свою чергу, притягували їх до кримі-
нальної відповідальності і грошових
штрафів. При переході до СРСР усіх уті-
качів органи НКВС підозрювали в шпи-
гунстві на користь угорців і саджали в
тюрми на три-п’ять років за нелегаль-
ний перехід кордону (фото 1). Після
вироку Особливої наради НКВС за-
суджених відправляли у табори
ГУЛАГу: Воркутинський, Івдельський,
Інтський, Каргопольський, Караган-
динський, Магаданський, Унженсь-
кий, Ухто-Іжемський, Печорський,
Норильський та багато ін. Закарпатці
за роки перебування в них перенесли
неймовірні тортури, зазнали страж-
дання, голод і холод, частина з них так
і залишилась у сибірській мерзлій
землі (фото 2). Це засвідчив учасник
тих подій Макар Юрій Федорович у
своїй розмові зі мною у 2003 році.

19 листопада 1942 року Указом
Президії Верховної Ради СРСР усі
закарпатці були амністовані і як че-
хословацькі громадяни направлені
на формування чехословацької вій-
ськової частини у м.Бузулук і м.Джам-
бул (фото 3). Ті, хто вижили в
ГУЛАГівських таборах, стали воя-
ками 1-ї Чехословацької бригади ге-
нерала Людвіга Свободи. В «Книзі
пам’яті України» зафіксовано 40 коло-

чавців, які загинули у роки Другої сві-
тової війни 1941–1945 рр., а на сіль-
ському обеліску зазначено лише 37. А
скільки ж насправді? Чому до цього
часу забуті загиблі воїни Радянської
Армії Барна Йосип Васильович, Попо-
вич Василь Петрович, Матійчин
Дмитро Михайлович, Реплюк Ми-
хайло Петрович, Стець Василь Івано-
вич, Шандор Андрій Павлович, Юрик
Василь, Юрик Карло Васильович? А
яка шана і на якому обеліску можна
побачити прізвища загиблих у тій
війні колочавців, примусово мобілізо-

ваних до Угорської армії? Це: Ситар
Юрій Павлович, Фриган Якуб Юрійо-
вич, Хланта Іван Юрійович, Худинець
Андрій Іванович, Шоля Василь Юрійо-
вич, Штаєр Микола Іванович, Ярема
Василь Миколайович, Андрусь Іван

Лукович, Ваколя Василь Павлович, Во-
вилка Василь Юрійович, Гавріль Юрій
Іванович, Дербак Ілля Іванович, Іваниш
Дмитро Юрійович, Калинич Андрій Юрі-
йович, Ковач Василь Миколайович,
Павлюк Юрій Васильович, Романюк
Павло Петрович. Багато у тій війні по-
страждало і колочавців-євреїв: у фа-
шистських концтаборах у 1944–
1945 рр. спалено майже триста меш-
канців села єврейської національності!
А хіба не стали жертвами тієї ж війни
близько п’ятдесяти (попереднє дослід-
ження) колочавців, які усіяли своїми
могилами у 1940-1942 рр. землі ста-
лінсько-беріївських ГУЛАГівських та-
борів? Де їхні обеліски?

Безперечно, у XXI сторіччі нарешті
мають бути вшановані всі жертви Дру-
гої світової війни, незалежно від того,
по який «бік барикад» колочавців за-
кинула доля.

Будьмо гідними цієї пам’яті і скор-
боти наших односельчан!

Станіслав Аржевітін

* Пенго – грошова одиниця за часів угорської окупації.
У 1939 році за 25 пенго можна було купити корову, а
в 1945-му за 1 пенго можна було доїхати в Хуст або
купити 10-15 яєць.
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Сторінки історії. «Пам’ять»

Зі спогадів Макара Юрія Федоровича (1921-2008 рр.)

У таборі НКВС (1940 р.) Керівник міліції с. Колочава
(1982 р.)

Фото 1. Ось так довелось
колочавцям протягувати руку

радянським братам з НКВС
на кордоні у 1939-1942 рр.

Фото 2. Повідомлення про смерть

Фото 3. Посвідчення про амністію

Спогади очевидця
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Колочавці в пошуках кращої долі

Після окупації Карпатської України
мадяри переслідували тих людей, які
були січовиками, арештовували їх або
забирали в Мадярську армію. Багато ко-
лочавців емігрували в СРСР. 17 жовтня
1940 р. нас троє колочавців: Андрусь
Микола Федорович, Макар Юрій Федо-
рович, Банга Микола Михайлович зібра-
лися перейти кордон з СРСР. У селі
організовували групи для переходу гра-
ниці колочавські провідники Сюгай
Йосип Петрович і Беца Дмитро Васи-
льович. Вони переводили людей і з
інших сіл та районів Закарпаття.

У Колочаві працювали люди з Ір-
шавського району з с. Сільце на будів-
ництві військових укріплень «бункерів»,
«дзотів». Їх було 11 чоловік, і ми троє при-
єдналися до них. Вночі 17 жовтня 1940

р. нас вже було 14 чоловік. Ми зібралися
в кінці села урочища Сухар в призначе-
ному місці. Сюгай і Беца прийшли до нас
зі зброєю (карабінами) і повели нас
через Сухар лісовими стежками на поло-
нину «Заподрина». Іншими полонинами
через гори ми перейшли кордон і попали
на територію Івано-Франківської області
в урочище «Осмолода». Це було вранці
18 жовтня 1940 р., коли нас затримали
радянські прикордонники. Вони поса-
дили нас в Надвірній в тюрму, а через
деякий час перевезли в тюрму м. Стані-
слава. Нас розвели по камерах, ми спали
на підлозі. Камери були переповнені
людьми, як оселедцями в бочці. Їсти да-
вали раз на день в обід якоїсь баланди, а
ввечері – кип’ятку. В тюрмі ми пробули
сім місяців, після чого нас вивезли до

Старобельська і засудили на три роки за
нелегальний перехід кордону, а через
деякий час нас етапом вивезли у Вор-
куту. Там ми працювали зранку до ночі,
будували залізницю, електростанцію, ко-
пали кирками кар’єр при 40° морозу. Ми
спали в бараках на триярусних нарах,
їсти давали якоїсь баланди, аби не
вмерли з голоду. Ми ходили напівголі в
бушлатах, чунях і були такі голодні, що
збирали на смітниках голови з риби та
вибирали з кінських послідків овес та
їли його. На той час я важив 36 кг, а мені
було 20 років.

У 1942 р. вийшов Указ Президії Вер-
ховної Ради СРСР, і 12 серпня нас реа-
білітували, трохи відгодували і
відправили в м. Бузулук як чехосло-
вацьких громадян. Я в армії закінчив

У Чехословацькому корпусі
Людвіга Свободи (1945 р.)
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ААннддррууссьь  ІІвваанн  ВВаассииллььооввиичч
((11991199--11994422))

Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 11.10.1940 р.
Висланий до табору 
«Ухтожемлагу» Комі АРСР, 
де і помер 3 квітня 
1942 р.
РРооддииччіі:: мати Цюбик Полага
Якубівна, брат Степан.

ААннддррууссьь  ММииккооллаа  ФФееддооррооввиичч
((11992200  рр..нн..))

Перейшов кордон 17.10.1940 р.,
засуджений 7.04.1941 р.
РРооддииччіі:: батько Андрусь
Федір, мати Барна Олена
Барна, брати – Андрій, Ва-
силь, сестри – Олена, Марія,
Ганна.

ААннддррууссьь  ЮЮрріійй  ВВаассииллььооввиичч
((11991177--11994411))

Перейшов кордон 2.10.1939 р.,
засуджений 29 березня 1941 р.,
висланий до «Севпечлагу», 
Старобельський табір. Помер
там 23 квітня 1941 р.
РРооддииччіі::  батьки до 1940 р.
померли, сестра Андрусь
Марія, брат Андрусь С.В.

ББааннггаа  ААннддрріійй  ММииххааййллооввиичч
((11991188  рр..нн..))

У 1939-1940 рр. був мобілізо-
ваний до угорського війська. 
У квітні 1940 р. на Великдень
разом з Іванишем Й.І. та 
Ігнатишиним А.Ю. був у від-
пустці і перейшов кордон
3.05.1940р. Засуджений
4.09.1940 р. на три роки 
і висланий до «Каргопольлагу».

ББааннггаа  ММииккооллаа  ММииххааййллооввиичч
((11990099  рр..нн..))

З 1935 по 1937 р. перебував 
у лавах Комуністичної 
партії Чехословаччини. 
З 1931 по 1933 р. служив 
у 45-му піхотному полку 
Чехословацької армії. У 1940 р.
призваний в Угорську армію 
(м. Єстергон). Під час 
відпустки емігрував до 
СРСР 17.10.1940 р.
Засуджений 7.04.1941 р., 
а в грудні 1942 р.
відправлений 
до м. Бузулук Свердловської
області. Проживав у 
Чехословаччині.
РРооддииччіі:: батько Банга 
Михайло, мати Агафія, 
дружина, 
діти – Микола, Марія. 
Брат Банга Андрій 
Михайлович емігрував 
до СРСР.

ББааннггаа  ЙЙооссиипп  ЮЮррііййооввиичч
((11991155  рр..нн..))

У 1937-1939 рр. служив у 
Чехословацькій армії в 
м. Кошице (командиром 
відділення). Кордон 
перейшов 4.05.1940 р. 
Засуджений 11.10.1940 р. 
на три роки і висланий 
до «Ухтожемлагу».
РРооддииччіі:: батько Банга Юрій
Дмитрович, 
брати – Гриць, Михайло, 
сестри – Ганна, Олена, 
Василина, Марія, 
Ганна (молодша).

ББааррннаа  ММииккооллаа  ВВаассииллььооввиичч
((11991144  рр..нн..))

У 1936-1938 рр. служив у 
45-му піхотному Чехословаць-
кому полку. Кордон перейшов
7.05.1940 р., засуджений
20.09.1940 р. на три роки, 
висланий до «Каргопольлагу». 
17 грудня 1942 р. 
відправлений до м. Джамбул, 
Казахської РСР. Після війни
проживав у с. Батьово, 
Берегівського району.
РРооддииччіі:: батько Барна Василь, 
брати – Михайло, Юрій, 
сестри – Василина, Фіця.

ББеелляя  ВВаассиилльь  ООллееккссііййооввиичч
((11991199--11994444))

Перейшов кордон 5.05.1940 р.,
засуджений 25.10.1940 р. 
У січні 1943 р. відправлений 
до м. Джамбул, Казахської РСР.
Загинув 22.01.1944 р. у 
с. Бузовка, Жашківського району,
Черкаської області.
РРооддииччіі:: батько Беля Олексій,
мати Кушнір Ганна, брати –
Юрій, Іван, Михайло, 
сестри – Олена, Василина.

ББееццаа  ІІвваанн  ММииххааййллооввиичч
((11992200  рр..нн..))

Освіта: 6 класів сільської
школи і 5 класів гімназії 
в м. Хусті. Перший раз кордон
переходив у 1939 р., але був
повернутий додому. Заробляв 
на малюванні. Перебував у 
молодіжній організації «скау-
тів». Вдруге кордон перейшов
4.05.1940 р. Засуджений
11.10.1940 р. Залишився 
проживати в Чехословаччині.
РРооддииччіі:: батько Беца Михайло,
мати Анастасія, брати –
Василь, Андрій, Юра.

ББууррккааллоо  ІІвваанн  ППааввллооввиичч
((11992222  рр..нн..))

Кордон перейшов 10.05.1940 р.,
засуджений 18.10.1940 р.
РРооддииччіі:: батько Буркало Павло,
мати Євдокія, брати – Василь,
Федір, Степан, сестри – 
Єлизавета, Марія, Ганна.

ББууррккааллоо  ММииххааййллоо  ППааввллооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Кордон перейшов 10.05.1940 р.,
засуджений 18.10.1940 р., ви-
сланий до «Ухтожемлагу» на 
три роки. Залишився проживати 
в Чехословаччині.

ББууррккааллоо  ССттееппаанн  ППааввллооввиичч
((11991166  рр..нн..))

Працював на залізниці. Кордон
перейшов 5.05.1940 р., засуд-
жений 25.10.1940 р. У січні
1943 р. із «Івдельлагу» Сверд-
ловської області відправлений
до м. Бузулук. Після війни
проживав у Чехословаччині.
РРооддииччіі::  батько Буркало Павло
Іванович, мати Штаєр Євдокія
Іллівна, брати – Михайло,
Іван, Василь, Федір, сестри –
Єлизавета, Марія, Ганна.

ВВааййддиичч  ІІвваанн  ВВаассииллььооввиичч
((11991188  рр..нн..))

З жовтня 1939 р. служив у
Угорській армії 5-го піхотного
полку м. Кюрменде. Кордон 
перейшов під час 14-денної
військової відпустки 25 липня
1940 р. разом із товаришами по
службі. З ним були: Цімбота,
Тюх і Попович. Засуджений 25
жовтня 1940 р. (протокол 143).
У січні 1943 р. із Свердловсь-
кої області («Івдельлаг») від-
правлено до м. Бузулук
Свердловської області.
РРооддииччіі:: батько Вайдич Василь
Васильович, сестра Ганна, брати -
Василь (перейшов кордон СРСР),
Федір, Юрій, Микола.

РРооддииччіі:: батько Буркало Павло
Іванович, мати Штаєр Євдокія
Іллівна, брати – Степан,
Іван, Василь, Федір, сестри –
Єлизавета, Марія, Ганна.

ВВооввииллккаа  ССттееппаанн  ММииххааййллооввиичч
((11991177  рр..нн..))

Працював офіціантом. Кордон
перейшов 10 травня 1940 р.
разом з Буркалом Михайлом,
Кливцем Іваном, Микуліним 
Степаном, Буркалом Іваном, 
Микуліним Андрієм, Ситарем
Юрієм, Микуліним Михайлом,
Петринко Іваном, Микуліним
Іваном (усього 11 чоловік).
Особливою нарадою 11 жовтня
1940 р. (протокол 131) засуджено
на три роки, висланий в Ухто-
Іжемський ВТТ, Комі АРСР, а 
15 січня 1943 р. звільнено як
чехословацького громадянина
(Указ Президії Верховної Ради
СРСР від 19 листопада 1942 р.)
і відправлено в м. Джамбул.
РРооддииччіі:: брат Василь 
в с.Драгово.

Документи
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ВВооллььфф  ЛЛааззаарр  ЛЛееййббооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Працював слюсарем на лісопиль-
ному заводі в Колочаві. З 1936
по 1938 р. служив в Чехосло-
вацькій армії. В жовтні 1939 р.
перший раз перейшов кордон,
але був повернутий додому.
Вдруге кордон перейшов 
18 вересня 1940 р. Засуджений
7 квітня 1941 р. (протокол 37) і
відправлений до «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Вольф Лейба
Якубович (каменяр),мати 
Давидович Хана, брат Вольф
Бені (м. Хуст, мав свій 
тютюновий магазин), Вольф
Гутман (водій), Вольф Хаім
(з 1939 р. в Угорській
армії, швець), 
сестра Вольф Ілуна.

ВВооллььфф  ННааттаанн  ББееррннааттооввиичч
((11991133  рр..нн..))

Член Компартії Чехословаччини
з 1935 по 1939 р. у м. Брно.
Кордон перейшов 12.08.1940 р.,
засуджений 29.11.1940 р.
РРооддииччіі:: мати Гізела, брати –
Михайло, Бернат, сестри –
Регіна, Берта, Миндня, Сура,
Гендля, Єстра, Хана. В Аме-
риці (м. Клівінтон) проживав
брат його батька Вольф Мозес
Михайлович, у Румунії 
(м. Вулька) проживала сестра
його матері Шлемович Несі
Лазарівна.

ВВооллььфф  ЯЯккоовв  ММааррттииннооввиичч  
((11991111  рр..нн..))

Продавець у магазині. З 1933
по 1935 р. служив у Чехосло-
вацькій армії, з серпня  по
вересень 1940 р. перебував в
Угорській армії (24-й артполк).
З 1936 по 1939 р. входив до
Комуністичного союзу молоді у
м. Празі. Кордон перейшов 
18 вересня 1940 р. Засуджений
7 квітня 1941 р. (протокол 37),
висланий до «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Вольф Мартин
Гершкович, мати Давидович
Молка Мозеш Лейбівна, брати –
Вольф Юзеф Мартинович, Вольф
Берко, Вольф Абрам, Вольф
Нандур, сестри – Вольф Хана
(чоловік Вольф Альнтар),
Вольф Єсівра (чоловік 

ГГллееййззеерр  ППііннккаасс  ЛЛееййббооввиичч
((11889933  рр..нн..))

Народився у м. Могилів,
Кам’янець-Подільської 
губернії. Після полону 
у Першій світовій війні 
потрапив до Сербії, 
а з 1917 року після втечі 
поселився в Нижній Колочаві.
Працював столяром у селі. 
Кордон перейшов 18 вересня
1940 р. разом з Вольфом 
Лазарем, Вольфом Яковом, 
Фуксом Іциком, Шломовичем 
Шамоілом, які призивались 
у жовтні до Угорського 
війська. Засуджений 7 квітня
1941 р. на три роки ВТТ.
РРооддииччіі:: жінка Глейзер 
(Давидович) Роза (медпраців-
ник), сестри залишились 
у м. Могилеві. Батько 
Глейзер Лейба Якубович, 
мати Іцкович Єня, сестри –
Ріва, Брана, Ханца. Всі 
проживають у м. Могилеві.

ГГррииссьь  ГГааннннаа  ООллееккссііїїввннаа
((11991144  рр..нн..))

Проживала в с. Брустури 
з чоловіком Грись Григорієм.
Раніше проживала в Негровці-
Верхній Колочаві, потім у 
с. Пушкіново, Виноградівського
району. Кордон перейшла з чо-
ловіком та з трирічним сином
Іваном 5 червня 1940 р. Сина і
чоловіка більше не бачила.
Особливою нарадою 18 жовтня
1940 р. (протокол 132) їх 
засуджено на три роки, 
вислано до «Каргопольлагу». 
11 лютого 1943 р. Грись Ганна
разом з сином Миколою 
(1941 р.н., народженим 
на засланні) з м. Іванова була
відправлена до м. Джамбул.

ГГррііннббаауумм  ІІггннаатт  ГГееррммааннооввиичч
((11990022--11994422))

Працював складальником у
Хустській друкарні. З 1930 

ДДееррббаакк  ААннддрріійй  ППааввллооввиичч
((11991177  рр..нн..))

У 1939 р. служив у 37-му 
піхотному Чехословацькому
полку. Кордон перейшов
1.07.1940 р., засуджений
25.10.1940 р. на три роки, 
висланий до «Ухтожемлагу», 
де й загинув.
РРооддииччіі::  батько Дербак 
Павло, брат – Дмитро, 
сестри – Марія, Ганна,
Олена.

ДДееррббаакк  ВВаассиилльь  ДДммииттррооввиичч
((11992200  рр..нн..))

У 1940 р. навчався у 
Хустській гімназії. Кордон 
переходив 1 жовтня 1940 р. 
У «Каргопольлагу» перебував 
довгий час без вироку. 
Особливою нарадою 
6 травня 1942 р. 
засуджено на три роки.
РРооддииччіі:: батько Дербак 
Дмитро Васильович, 
мати Дербак Василина мати),
брати – Іван,Юрій, Йосип,
сестра – Марія, Ганна. 
В Америці проживав родич
Дербак Федір.

ДДееррббаакк  ФФееддіірр  ЯЯккооввиичч
((11992222--11994433))

Кордон перейшов 22 липня 
1940 р. Особливою нарадою 
11 жовтня 1940 р. (прото-
кол 131) засуджений 
на три роки і висланий до 
«Ухтожемлагу». В лютому 

ІІвваанниишш  ААннддрріійй  ААддааммооввиичч
((11992233  рр..нн..))

Працював чорноробом на 
будівництві дороги Апшиця -
Рахів. Арештований 15 жовтня
1940 р. Особливою нарадою 
29 березня 1941 р. 
(протокол 33) засуджено 
на три роки і вислано 
до «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Іваниш 
Адам (сторож і робітник 
шосейної дороги «Бедевля -
Тячево»), мати Іваниш
(Банга) Ганна Павлівна,
брати – Василь, Іван, 
сестри – Олена, Василина,
Марія.

ІІвваанниишш  ВВаассиилльь  ААддааммооввиичч
((11992211  рр..нн..))

Працював писарем сільського
управління в Бедевлі. 
Затриманий 11 липня 1940 р.
Особливою нарадою 18 жовтня
1940 р. (протокол 133) 
засуджено на три роки ВТТ.
РРооддииччіі:: батько Іваниш 
Адам  (сторож і робітник 
шосейної дороги «Бедевля-
Тячево»), мати Іваниш
(Банга) Ганна Павлівна,
брати – Андрій  (перейшов
кордон СРСР), Іван, 
сестри – Олена, Василина,
Марія.

ІІвваанниишш  ЙЙооссиипп  ВВаассииллььооввиичч
((11991133--11994444))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. 
на три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу». Загинув 
у Київській області, 
с. Тарасівка в 1944 р.
РРооддииччіі:: дружина Олена, 
дочка Ганна Іваниш-Банга.

по 1938 р. перебував у лавах
Соціал-демократичної партії.
Кордон перейшов 17 жовтня 1940 р.
Засуджений 29 березня 1941 р.
(протокол 33). Помер 6 січня
1942 р. у Сиктивкарі, Комі
АРСР, у «Севпечлагу».
РРооддииччіі:: батько Грінбаум 
Герман Абрамович, мати 
Шафа Фама, дружина Беркович 
Маркета, дочка Грінбаум 
Катерина, брати – Мартин, 
Людвіг, сестри – Роза, 
Маркета, Цусілья, Ілама 
(всі проживали в м. Хусті).

Документи

Лейбович Мендель з с. Білі-
варець на Тячівщині), Вольф
Фріма (Бельгія, м. Антвер-
пен), Вольф Сура.

1943 р. зарахований до 
1-го Чехословацького 
корпусу десятником. Загинув 
12.09.1943 р. на перевалі
Дукля. Похований там же.
РРооддииччіі:: батько Дербак Яков
Іванович, брат – Іван, 
сестри – Марія, Василина,
Полага, Ганна.
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ІІвваанниишш  ЙЙооссиипп  ІІввааннооввиичч
((11991133--11994422))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу». Помер 23 червня
1942 р. на засланні.

ІІвваанниишш  ЙЙооссиипп  ІІввааннооввиичч
((11991188--11994433))

Служив в Угорській армії
(1939-1940 рр.) разом з 
односельчанами Банга Андрієм 
Михайловичем (1918 р.н.), 
Генатишиним Андрієм Юрійовичем
(1918 р.н.), не повернулися 
до військової частини і 
перейшли кордон СРСР 
3 травня 1940 р. Засуджений 
4 вересня 1940 р. Загинув 
8 березня 1943 р. в с. Соколів
Харківської області.
РРооддииччіі:: батько Іваниш Іван,
мати Фриган Анастасія, 
брати – Степан (жінка Мацола
Марія), Василь, Юрій, 
сестра Ганна.

ІІггннааттиишшиинн  ААннддрріійй  ЮЮррііййооввиичч
((11991188  рр..нн..))

Служив в Угорській армії в
1939-1940 рр. Під час 14-
денної Великодньої відпустки 
в квітні 1940 р. з товаришами
по службі емігрував до СРСР
3.05.1940 р. Засуджений
4.09.1940р.

ІІггннааттиишшиинн  ІІлллляя  ААннддррііййооввиичч
((11991122  рр..нн..))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до
«Ухтожемлагу».

ККллииввееццьь  ІІвваанн  ДДммииттррооввиичч
((11992200  рр..нн..))

Кордон перейшов 10.05.1940 р.,
засуджений 18.10.1940 р., 
а 4 січня 1943 р. 
відправлений 
у Чехословацький корпус.
РРооддииччіі:: батько Кливець
Дмитро Іванович, 
мати Буркало-Кливець, 
дружина Савка Марія, 
брати – Василь, Юрій, 
Михайло, Павло, Федір, 
сестри – Марія, Ганна,
Олена.

ККоовваачч  ММииккооллаа  ММииххааййллооввиичч
((11990099--11994400))

У 1939-1940 рр. працював 
на залізниці в Ганновері 
стрілочником. Кордон 
перейшов 12.08.1940 р., 
загинув 29.11.1940 р.
РРооддииччіі:: брат Ковач Павло
Іванович (у травні 1940 р.
перейшов кордон СРСР, 
член Компартії 
Чехословаччини).

ККоовваачч  ППааввллоо  ІІввааннооввиичч
((11991144  рр..нн..))

У 1935-1937 рр. у 
Чехословацькій армії 
служив десятником. 
У 1938 р. поступив на 
роботу в жандармерію 
(охорона кордону в Ужгороді 
до окупації краю угорськими 
військами). Разом із 
Піпою Федором мали 
магазин до 1940 р. 
з оборотом 300 пенго 
в місяць. Працював п’ять 
місяців у мадярській 
жандармерії, але через 
відсутність оплати 
залишив роботу.
З 1932 р. перебував у 
Соціал-демократичній
партії Чехословаччини. 
Кордон перейшов 5.05.1940 р. 
Засуджений 11.10.1940 р. 
на п’ять років, висланий 
до «Ухтожемлагу». 
В січні 1943 р. направлений 
до Чехословацького корпусу.
РРооддииччіі:: мати Самборин 
Василина, брат Юрій, батько 
загинув на фронті в 1915 р.,
дружина Марія.

ККоовваачч  ППееттрроо  ВВаассииллььооввиичч
((11990011  рр..нн..))

Член Компартії Чехословаччини
з 1931 по 1938 р., служив у
Чехословацькій армії в 252-му
артполку (м. Домашніце). 
Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 11.10.1940 р. на
три роки. В Колочаву не 
повернувся.
РРооддииччіі:: жінка Барна Полага,
брати – Дмитро, Михайло, 
сестри – Фіця, Ганна, сини –
Феодосій, Юрій, дочки –
Марія, Олена.

ККоовваачч  ЮЮрріійй  ВВаассииллььооввиичч
((11990088  рр..нн..))

Член Комуністичної партії 
Чехословаччини в 1930–1939 рр.
У 1930-1932 рр. служив у 
Чехословацькій армії. Кордон
перейшов 5.05.1940 р., засуд-
жений 25.10.1940 р., а в січні
1943 р. направлений в м. Бузу-
лук. Повернувся в Колочаву.
РРооддииччіі:: батько Ковач Василь
Андрійович, мати Росада Олена,
сестри – Василина, Агафія,
брат – Степан.

ККооссяякк  ЮЮрріійй  ММииххааййллооввиичч
((11992233––11994422))

Кордон перейшов 1 жовтня 1940 р.,
засуджений 6 травня 1942 р.
(протокол 31-с). Перебував у
«Севвостлагу». Помер 23 січня
1942 в б\х Нагаєво.
РРооддииччіі:: батько Косяк Михайло
Григорович, мати Косяк 
(Буркало) Ганна Юріївна,
брати – Василь, Петро, 
Микола, сестра Марія..

ККррииллььоо  ММииххааййллоо  ФФееддооррооввиичч
((11992233  рр..нн..))

Працював у Синевирській 
Поляні у Ковача у наймах. 
Затриманий 4 грудня 1939 р.
Особливою нарадою 9 липня 1940 р.
(протокол 62) засуджений на
три роки), висланий до ВТТ.
РРооддииччіі:: брати – Іван (у 1937 р.
виїхав у Батьово), Василь,
Федір (виїхав у 1939 р. до
Німеччини на заробітки),
Юрій, Павло (у 1935 р. 
виїхав на заробітки до 
Чехословаччини), сестра –
Ганна, проживає у Колочаві.

ЛЛееххммаанн  ССттееппаанн  ЯЯккооввиичч
((11991166  рр..нн..))

Член Комуністичної партії 
Чехословаччини. Кордон перей-
шов 2.10.1939 р., засуджений
30.07.1940 р.
РРооддииччіі:: батько Лехман Яков,
мати Ганна, брат – Микола,
сестри – Василина, Марія,
Олена.

ЛЛииддннеейй  ЮЮрріійй  ДДааннииллооввиичч
((11990099  рр..нн..))

З 1931 по 1932 р. служив у 10-
му піхотному Чехословацькому
полку в м. Брно денщиком офі-
цера – штаб-капітана Крині
(обслуговував коня). П’ять
разів затримувався жандарме-
рією за небажання здати 
револьвер. Кордон перейшов
25.07.1940 р. 11 жовтня 1940 р.
засуджений на три роки 
ув’язнення .
РРооддииччіі:: дружина Олена, син
Василь, сестра Ганна 
(чоловік Маркусь Юрій), 
дядько матері – Гаврик Петро
Андрійович.

ЛЛууггоошш  ДДммииттрроо  ППееттррооввиичч
((11991122--11994433))

У 1935 р. служив у 19-му пі-
хотному Чехословацькому полку.
Кордон перейшов 1.07.1940 р.,
засуджений 25.10.1940 р. на
три роки, висланий до «Ухто-
жемлагу». 12 лютого 1943 р.
відправлений до м. Бузулук. 
Загинув 13.10.1943 р. на стан-
ції Яхнівка, селище Світанок,
Чернівецької області.
РРооддииччіі:: батько Лугош Петро
Васильович, мати Лугош 
(Іваниш) Ганна Василівна,
брат Іван, сестра Олена
(дружина Піпи Федора 
Івановича), дружина Лугош
(Андрусь) Марія Григорівна,
діти – Василь, Ольга.
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ММааккаарр  ЮЮрріійй  ММииккооллааййооввиичч
((11991177  рр..нн..))

Працював у с.Брустура-Плайська
лісовим техніком. Затриманий
на кордоні СРСР 14 травня 1940 р.
Особливою нарадою 25 жовтня
1940 р. (протокол 143) засуд-
жений на три роки виправних
трудових таборів. У 1943 р.
відправлений в м. Бузулук.
РРооддииччіі:: мати Макар (Дербак)
Ганна, брат Іван Миколайо-
вич, сестри – Василина,
Марія (чоловік Шетеля Павло
Юрійович), Ганна (чоловік
Шемет Василь Іванович), 
Полага (чоловік Дербак 
Василь Дмитрович).

ММааккаарр  ЮЮрріійй  ФФееддооррооввиичч
((11992211  рр..нн..))

Кордон перейшов 17.10.1940 р.,
засуджений 7 квітня 1941 р. У
грудні 1942 р. відправлений до
м. Бузулук. Війну пройшов 
механіком Т-34 «Підкарпатський
партизан».
РРооддииччіі:: батько Макар Федір
Юрійович, мати Боржавич
Ганна Василівна, брати –
Йосип, Іван, Михайло, сестри –
Марія, Ганна, Василина.

ММааррккууссьь  ІІвваанн  ВВаассииллььооввиичч
((11991199--11994411))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу». Помер 2 січня
1941 р. у таборі.

ММааррккууссьь  ППааввллоо  ССттееппааннооввиичч
((11991166  рр..нн..))

Перейшов кордон 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу».

ММааррккууссьь  ППееттрроо  ССттееппааннооввиичч
((11991166--11994477))

Проходив службу в Чехословаць-
кій армії з 1937 по 1939 р. 
у 29-му піхотному полку 
(рядовим). Кордон перейшов
13.07.1940 р. Засуджений
18.10.1940 р. на три роки, 
висланий до «Ухтожемлагу». 
У 1947 р. загинув у 
с. Колочава як голова 
сільської ради від 
вояків УПА.
РРооддииччіі:: мати Ганна, брати –
Василь, Павло, сестри –
Марія, Гафія, Олена.

ММааррооввттіійй--ББааннггаа  ДДааннииллоо
ММииккооллааййооввиичч  ((11991155  рр..нн..))
Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. 
23 грудня 1942 р. відправлений
до м. Бузулук.

ММееллеешш  ФФееддіірр  ММииккооллааййооввиичч
((11991199--11994455))

Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 25.10.1940 р. У
січні 1943 р. відправлений до
м. Бузулук. Загинув 6.03.1945 р.
в с. Околичне, перепохований
на меморіальному кладовищі в
м. Линтовські Микулаш, ряд 6,
могила № 91 (Словаччина).
РРооддииччіі:: брат Василь, 
сестри – Олена, Ганна,
Марія, Василина.

ММииккииттаа  ССттееппаанн  ММииххааййллооввиичч
((11991133  рр..нн..))

У 1935-1937 рр. служив в 
19-му піхотному Чехословаць-
кому полку (м. Мукачеве). 
Кордон перейшов 7.05.1940 р.,
засуджений 20.09.1940 р. 
на три роки, висланий 

до «Каргопольлагу». 
22 грудня 1942 р. 
відправлений в м. Бузулук,
Свердловської області до 
Чехословацького корпусу.
РРооддииччіі:: братІван.

ММииннззуунн  ЮЮрріійй  ККееллееммееннооввиичч
((11991199  рр..нн..))

Кордон перейшов 7.05.1940 р.,
засуджений 20.09.1940 р., 
висланий до «Каргопольлагу».
16 грудня 1942 р. відправлений
до м. Джамбул, Казахської РСР.
Після війни проживав у 
Чехословаччині.
РРооддииччіі:: батько Минзун Келе-
мен, мати Олена, брати –
Іван, Василь, Михайло, 
сестри – Марія, Ганна.

ММооссккаалльь  ММииххааййллоо  ДДммииттррооввиичч
((11991122--11994411))

Працював на лісозаводі 
лісорубом в Колочаві. 
Отримував 3 пенго в день. 
Заарештований 1 жовтня 1940 р.
Особлива нарада 6 травня 
1942 р. (протокол 31-с) 
засудила Москаля в той час,
коли він 5 грудня 1941 р. 
числився в картотеці 
померлих.
РРооддииччіі:: батько Москаль
Дмитро, мати Марія, брати –
Юрій, Василь, Іван, сестра
Полага. Дві тітки проживали
в Румунії.

ММооттииччккаа  
ММииххааййллоо  ВВаассииллььооввиичч  

((11991144  рр..нн..))
Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 25.10.1940 р. 
на три роки, висланий до 
«Івдельлагу». В січні 
1943 р. відправлений 
в с. Красногвардійськ 
Бузулуцького району на 
спиртзавод, потім у колгосп.
РРооддииччіі:: батько Мотичка 
Василь Дмитрович, 
мати Сойма Ганна Дмитрівна,
брати – Степан, Іван, 
сестра Марія.

ММооттииччккаа  ЮЮрріійй  ППааввллооввиичч
((11992211  рр..нн..))

Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 25.10.1940 р. У 1943 р.
відправлений до м. Бузулук.
Після війни проживав у 
Берегівському районі.
РРооддииччіі:: батько Мотичка
Павло, мати Агафія, брати –
Микола, Василь, Іван.

ММууррииннккаа  ІІвваанн  ММииххааййллооввиичч
((11992200  рр..нн..))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до «Ухто-
жемлагу». 4 січня 1943 р. 
направлений до Чехословацького
корпусу.

ООрроосс  ССттееппаанн  ІІввааннооввиичч
((11992200  рр..нн..))

Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 11.10. 1940 р. на
три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу», Комі АРСР.
РРооддииччіі:: мати Банга Ганна,
сестри – Василина, Олена.

ППииллииппччииннееццьь  
ММииххааййллоо  ООллееккссііййооввиичч

((11991133--11994433))
Член Комуністичної партії 
Чехословаччини (1932-1935
рр.), з 1935 р. три роки і
шість місяців служив у Чехо-
словацькій армії четарем 
(м. Ужгород). Кордон перейшов
2.10.1939 р., засуджений
25.10.1940 р., висланий 
до «Каргопольлагу». 
24 грудня 1942 р. відправлений
до м. Бузулук. Загинув
30.12.1943 р. у м. Біла Церква
у званні підпоручника.
РРооддииччіі:: батько Пилипчинець
Олексій Васильович, мати
Олена, сестри – Марія,
Ганна, дядько Іван, Василь
(брати батька Михайла) 
проживали в с. Лозянське.
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ППііппаа  ФФееддіірр  ІІввааннооввиичч
((11991100  рр..нн..))

Проходив службу у Чехословаць-
кій армії з 1932 по 1934 р. 
у 262-му артполку. Разом із 
Ковачем Павлом мали продуктову
лавку. Заарештований 5 травня
1940 р. Особливою нарадою 
18 жовтня 1940 р.(протокол 133)
засуджено на п’ять років, 
вислано до таборів «Ухтожем-
лагу», а 15 січня 1943 р. 
відправлений до Чехословаць-
кого корпусу.
РРооддииччіі:: мати Марія (1875
р.н.), дружина Олена, 
брат Василь.

ППіішшттаа  ММииххааййллоо  ЮЮррііййооввиичч
((11991144--11994411))

Кордон перейшов 13.07.1940 р.
Засуджений 18.10.1940 р. на
три роки, висланий до 
«Ухтожемлагу». Помер 7.11.1941р.
від запалення легенів.

ППооппооввиичч  ВВаассиилльь  ДДммииттррооввиичч
((11991155  рр..нн..))

Працював у лісі за 5 пенго 
в день. 9 липня 1940 р. був
мобілізований в Угорську армію
(21-й полк, 2-й батальйон, 
6-ту роту у Кошице). Під час
14-денної відпустки 25 липня
1940 р. перейшов кордон з 
Вайдичем Іваном, Цімботою-Мику-
ліним Василем, Тюхом Степаном.
РРооддииччіі:: мати Попович Ганна
Дмитрівна, брати – Михайло,
Іван, Федір.

РРееппллююкк  ААддаамм  
((11991155  рр..нн..))

Кордон перейшов 1.06.1940 р.,
засуджений 25.10.1940р.
РРооддииччіі:: сестра Ганна.

РРееппллююкк  ЮЮрріійй  ГГррииггооррооввиичч
((11991111  рр..нн..))

Працював з 1932 по 1940 р.
церковним служителем (дяком) і
отримував у місяць 8-10 пенго.
Кордон перейшов 11 червня 
1940 р., заарештований
13.06.1940 р. Особливою нара-
дою 11 жовтня 1940 р. (прото-
кол 131) висланий до
«Ухтожемлагу». 3 травня 
1943 р. відправлений до 
м. Джамбул, Казахської РСР.
РРооддииччіі:: брат Реплюк Андрій.

РРооссааддаа  ДДммииттрроо  ДДааннииллооввиичч
((11991177  рр..нн..))

У 1937-1938 рр. служив у 20-
му піхотному Чехословацькому
полку. Кордон перейшов
7.05.1940 р., засуджений
20.09.1940 р. на три роки, 
висланий до «Каргопольлагу». 
У Колочаву не повернувся.
РРооддииччіі:: батько Росада
Дмитро, брат Йосип, сестри –
Марія, Ганна, Василина.

РРооссааддаа  ІІвваанн  ФФееддооррооввиичч
((11991199  рр..нн..))

Кордон перейшов 7.05.1940 р.,
засуджений 20.09.1940 р. на
три роки, висланий до «Карго-
польлагу». В січні 1943 р.
відправлений у м. Джамбул до
Чехословацького корпусу. Після
війни проживав у м. Хуст.
РРооддииччіі:: мати Кушнір Ганна,
брати – Павло, Василь,
Федір, Юрій, сестра – Ганна.

ССииттаарр  ВВаассиилльь  ССттееппааннооввиичч
((11992222--11994422))

Лісоруб. Кордон перейшов 
21 серпня 1940 р. Особливою
нарадою 17 травня 1941 р.
(протокол 49) засуджений на
три роки, висланий до «Воркут-
лагу». Помер 7 травня 1942 р.

у таборі, поблизу Казані 
(Татарська АРСР).
РРооддииччіі:: батько Ситар Степан
Юрійович, мати Росоха Марія
Федорівна.

ССииттаарр  ППааввллоо  ГГррииггооррооввиичч
((11990099  рр..нн..))

Кордон перейшов 5.05.1940 р.,
засуджений 11.10.1940 р. 
23 грудня 1942 р. відправлений
до м. Бузулук. Після війни
проживав у м. Брно.

ССииттаарр  ППааввллоо  ЮЮррііййооввиичч
((11992222  рр..нн..))

Лісоруб. Заарештований 
21 серпня 1940 р. Особливою
нарадою 17 травня 1941 р. 
(протокол 49) засуджений на
три роки, висланий до 
«Воркутлагу».
РРооддииччіі:: батько Ситар Юрій
Іванович, мати Ситар Агафія
Іванівна, брати – Василь,
Микола, Юрій, Михайло, 
сестра Христина.

ССииттаарр  ФФееддіірр  ВВаассииллььооввиичч
((11991144--11994422))

У 1939-1940 рр. працював на
бельгійських шахтах. Кордон
перейшов 12 серпня 1940 р.,
засуджений 29 листопада 1940 р.
Помер 10 лютого 1942 р. 
у таборі «Каргопольлаг».

ССииттаарр  ЮЮрріійй  ФФееддооррооввиичч
((11992222  рр..нн..))

Лісоруб. Кордон перейшов 
21 серпня 1940 р. Особливою
нарадою 17 травня 1941 р.
(протокол 49) засуджений 
на три роки, висланий до 
«Воркутлагу».
РРооддииччіі:: Ситар Федір Івано-
вич, мати Ситар Веронія 

Юріївна, брати – Йосип, 
Михайло, Павло, 
сестри – Марія, Олена.

ССооййммаа  ППааввллоо  ЮЮррііййооввиичч
((11991177  рр..нн..))

Кордон перейшов 12.08.1940 р.,
засуджений 29.11.1940 р. Помер
24 травня 1942 р. в «Онеглагу»
Архангельської області.
РРооддииччіі:: в Америці (Нью-Йорк)
проживала тітка Кушнір 
Катерина Юріївна.

ССттрриижжаакк  ІІвваанн  ММииххааййллооввиичч
((11990077  рр..нн..))

Проживав у Буштино з 1935 р.
За 12 годин в день заробляв 
2 пенго. Кордон перейшов 
24 травня 1940 р.
РРооддииччіі:: Брат Михайло проживав
у Німеччині з 1937 р.

ССююггаайй  ААннддрріійй  ІІввааннооввиичч
((11991166--11994433))

З 1937 по 1939 р. служив рот-
ним у Чехословацькій армії.
Кордон перейшов 4 травня 1940 р.
Засуджений 11.10.1940 р. на
три роки, висланий до «Ухто-
жемлагу», Комі АСРС. Загинув 
у с. Барвінок 6.10.1944 р. і 
похований в Дуклі.

ССююггаайй  ААннддрріійй  ППееттррооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Перший раз перейшов кордон у
листопаді 1939 р., був від-
правлений назад. Арештований
угорською владою на 31-й день 
і оштрафований на 70 пенго. 
В 1937 р. працював на вугіль-
них шахтах у Бельгії 4 місяці
(разом з 800 закарпатцями).
РРооддииччіі:: батько Сюгай Петро,
мати Сюгай Гафія, брати –
Іван, Василь, Йосип, сестри –
Барна Ганна, Дербак Олена.
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ССююггаайй  ВВаассиилльь  ІІввааннооввиичч
((11992222  рр..нн..))

Кордон перейшов 22.07.1940 р.
Особливою нарадою 11.10.1940 р.
засуджений на три роки, 
висланий до «Ухтожемлагу». 
3 січня 1943 р. відправлений 
в м. Бузулук до Чехосло  -
вацького корпусу. 
Помер 19.10.1944 р. від ран.
Похований в с. Полянка, 
перезахоронений на 
меморіальному кладовищі 
у Дуклі.
РРооддииччіі:: батько Сюгай Іван
Іванович, мати Сюгай 
(Павлюк) Марія, 
брати – Андрій, Юрій,
Дмитро, Михайло, 
сестри – Полага, Христина,
Ганна, Василина. 
Дядько проживав у Банатах
(Румунія).

ФФррииггаанн  ППееттрроо  ФФееддооррооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Кордон перейшов 13.07.1940 р. 
23 грудня 1942 р. відправлений
до м. Бузулук.

ФФуукксс  ІІцциикк  ММоошшккооввиичч
((11991144  рр..нн..))

Кордон перейшов 18 вересня
1940 р. Засуджений 
7 квітня 1941 р. (протокол 37),
висланий до «Севпечлагу».

ШШааннддоорр  ААннддрріійй  ППааввллооввиичч
((11992222--11994455))

Народився 25.11.1922 р. 
у Колочаві, Міжгірського р-ну.
Студент. 
Загинув 11.02.1945 р. 
у Чехословаччині.

ШШааннддоорр  ААннддрріійй  ППааввллооввиичч
((11992211--11994455))

Кордон перейшов 15.08.1940 р.,
засуджений 2.11.1940 р. на три
роки, висланий до «Івдель-
лагу». В січні 1943 р. від-
правлений до м. Бузулук
Свердловської області. Загинув
11 лютого 1945 р. Похований 
у с. Важец, перезахоронений 
на меморіальному кладовищі 
в м. Липтовскі Микулаш 
(Словаччина).
РРооддииччіі:: в Америці проживала
тітка.

ШШааннддоорр  ВВаассиилльь  ППааввллооввиичч
((11992233  рр..нн..))

ШШллооммооввиичч  ШШааммооіілл  ББееррккооввиичч
((11991122  рр..нн..))

Працював у Береговому на 
виноробному заводі 
робітником. Першу невдалу
спробу перейти кордон 
намагався здійснити 
у жовтні 1939 р. Кордон 
перейшов 18 вересня 1940 р.
Засуджений 7 квітня 1941 р.
(протокол 37). Висланий до
«Севпечлагу». Проживав у 
м. Хуст після повернення 
із заслання. 
РРооддииччіі:: батько Шломович
Берко Калманович, 
мати Шломович Гіза 
Берківна (утримувала 
невеликий магазин), 
брат Калман, 
сестри – Серина (чоловік 
Замікович Ємул) Файга, Єтер,
Андень.

ШШттааєєрр  ААннддрріійй  ЮЮррііййооввиичч
((11991133  рр..нн..))

У 1930-1933 рр. у Чехії 
вивчав столярну справу, у 
1934 р. працював столяром у 
м. Празі. Служив у Чехосло-
вацькій армії в 1934-1936 рр.
У 1939 р. працював столяром 
у Бельгії. Кордон перейшов
4.05.1940 р. Засуджений
11.10.1940 р. 23 грудня 
1942 р. відправлений до 
м. Бузулук, Свердловської обл.
Проживав у Чехословаччині.

ШШттааєєрр  ДДммииттрроо  ЮЮррііййооввиичч
((11991166--11994444))

У 1937-1939 рр. служив 
у 1-му піхотному Чехословаць-
кому полку. Кордон перейшов
4.05.1940 р., засуджений
11.10.1940 р. Загинув
15.09.1944 р. у Дуклі.
РРооддииччіі:: мати Шимоня Аксиня,
брати – Михайло, Іван 
(Белогія), сестра Олена.

ЮЮрриикк  ВВаассиилльь  
((11991155--11994444))

У 1937-1939 рр. служив 
у Чехословацькій армії 
ротним. Кордон перейшов
4.05.1940 р. Засуджений
11.10.1940 р. на три роки, 
висланий до «Ухтожемлагу»,
Комі АРСР. 23 грудня 1942 р.
відправлений до м. Бузулук
Свердловської обл. Загинув 
у листопаді 1944 р. 
у м. Струмень. 
Похований у Дуклі.
РРооддииччіі:: батька не знав, 
мати померла у 1937 р.
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Після відбуття покарання 
проживав у м. Хуст.
РРооддииччіі:: батько Фукс Мошко
Менделевич, мати Абрамович
Ріва Абрамівна, брати –
Яків, Лейба, сестра Фріда.

Працював лісорубом. Кордон 
перейшов 1 жовтня 1940 р. 
Засуджений 6 травня 1942 р.
(протокол 31-с). 
Висланий до «Севвостлагу». 
25 грудня 1942 р. був 
відправлений до м. Бузулук,
Свердловської обл.
РРооддииччіі:: батько Павло, мати
Агафія, сестра, брат Андрій
емігрував до СРСР.


