
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

тільки селяни в Польщі». Підтвердити покази Ламиги стосовно неякісних посівів, агітації проти 
у і розмови про міжнародне становище Терентій відмовився: [4, арк. 24,25] Із показів Штопко 
ІванаТимофієвича: «Тесть СлотюкаТС. був вбитий населенням у лісі звірське відношення до 
солдатів на фронті. Тривалий час Слотюк працював у поміщика тніцького, який підчас 
революції втік до Польщі. Терентій тривалий час підтримував з ЇІЦЬКИМ письмовий зв'язок і дуже 
жалів, що не переїхав разом з ним до Польщі. Радянська щ забрала землю, загнала в колгоспи і 
давить непосильними податками, - казав він -ніцький пише мені хороші листи і жаліє, 
нерозуміючи чому я з ним не поїхав. Листи гіцькому Слотюк відправляв разом з односельцем 
Твердохлібом через його рідного брата, ій втік до Польщі.» Покази Штопко І.Т., Сопільняка 3.1. 
і Остапишеного Ф.М., які мало ЙЗНЯЛИСЯ   за   своєю   суттю,   Терентій   вкотре   відкинув   і   
підписувати   протокол рдмовився. [4, арк. 28,29] 
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Слідство тривало майже до кінця жовтня. 20 жовтня 1938р. була винесена постанова ЬС по 
Вінницькій області, в якій вказувалося, що Слотюк ТС, будучи неодноразово эпитаним, 
категорично відкидає наявність у нього будь-яких антирадянських зв'язків в тому глі і з 
Трищуком Василем. Враховуючи те ,що Трищук і Твердохліб не дали показів про рробисті 
контрреволюційні зв'язки Слотюка Т С .  , правдивість яких перевірити не можливо, «кільки 
Твердохліб і Трищук засуджені за першою категорією ( тобто їх розстріляли), а Йамига І.К., 
Штопко І.Т.,Остапишен і Сопільняк від показів, які давали раніше, відмовилися, вивши , що 
Слотюк Т.С. працював у селі добросовісно і ніяких антирадянських проявів з то боку вони не 
бачили. До того ж, не підтвердилася інформація про його петлюрівське уле. Тому управлінням 
НКВС було прийняте рішення про призупинення кримінального ;вадження стосовно нього. 
Рідкісний випадок як на ті часи. 11 листопада 1938р. Слотюк Т.С. 

звільнений з-під варти і вийшов на волю. [4, арк. 30,33,36] Згодом прозвітували, що 
"ольська Організація Військова» та «українська контрреволюційна націоналістична 
ганізація» в Станіславчицькому районі успішно розгромлена. 

У сусідніх районах відбувалося теж саме. Так, 14 серпня 1937 р. заарештували Тичука Йемена 
Антоновича, 1883 р. народження, жителя с.Каришків Копайгородського району, який |ю 
революції служив в царській армії фельдфебелем, мав майже 5 га землі, в 1930 р. був 
ззкуркулений, а в 1931р. , за невиконання завдання з хлібозаготівлі, на три роки попав до 
'язниці. Для арешту, в ті часи, цього було достатньо. Та не воно стало його причиною. Тичуку 
игадали події 1922-1923 рр., коли той разом із Яремчуком Леонтіем та Шаталюком Семеном 
організовував в селі автокефальну общину з метою відправлення релігійних обрядів аїнською 
мовою. І хоча община проіснувала всього три місяці, про неї не забули, згадавши в рпні 1937 р. 
Один із свідків, якого допитували у цій справі, вказав, що Тичу к і Шаталюк Натягували людей 
в общину, де пропагували ідеї існування самостійної України». Коли в /ка відібрали хату, він 
сказав, що «Гітлер, як тільки закінчить з Іспанією, обов'язково піде їйною на Росію і ось тоді 
буде інша влада, і жити буде легше, а відібрану землю віддадуть зад». На те, що община 
пропагувала ідеї самостійної України, вказували і жителі цього села "азур Семен Федорович, 
Перец Родіон Захарович, Рибак Марко Захарович, Тичук Трохим ІИЛОВИЧ, Лука Дем'ян 
Миколайович. 

25 серпня 1937р. Тичук Семен Антонович був засуджений трійкою до 10 років 
позбавлення волі й відправлений до ГУЛАГу. Подальша його доля невідома. Реабілітований 17 
Жовтня 1989р. [5, арк. 8,11,13,15,17,23,25,26,28] 

18 вересня 1937 р. у Вінницькій тюрмі за членство в « польській диверсійній Шпигунській 
організації» розстріляли Бєлінського Гелерія Мар'яновича, Дунаєвського Юліана Щетровича, 
Малиновського Степана Вікторовича і Кучинського Олексія Івановича. Останній "цював 
машиністом в депо станції Жмеринка. Народився він у с. Богуславка Одеської ласті. На момент 
арешту проживав у м. Жмеринці. Уже після війни дружина наєвського Ю.П. неодноразово 
зверталася в транспортну прокуратуру з проханням відомити про долю свого чоловіка, але 
відповідь отримала лише 2 серпня 1956 р. В листі на її 'я повідомлялося, що той помер 26 
листопада 1943 р. від «гострого припинення сердечної Іряльності». З подібним проханням до 
Ворошилова зверталася і вдова Бєлінського Г.М., однак эед живих його уже давно не було. 26 
березня 1958р. ця справа була припинена за рідсутністю складу злочину, а 27 березня цього ж 
року їх усіх реабілітували посмертно. [6, арк. 1,109] 



 

 

  



 

 

 


