
Альперт Ісаак Мойсейович, 1909 р.н., м. Радомишль Київської обл., 
єврей, освіта нижча.

 Дружина – Рахіль Ісааківна, син – Дмитро.

 Помічник оперуповноваженого Роменського райвідділу нкВС.

 арештований 08.01.1937 р. за участь в к/р троцькістській орг-ції.

 28.03.1937 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до 3 р. ВТТ 
(направлений на Колиму).

 Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.р -7641, оп.1, спр. 694 /. 

 

 Базарський Ісаак Вульфович, 1882 р.н., м. Суми, єврей, освіта 
нижча, неодружений.

 Годинниковий майстер. арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р 
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. 
реабілітований 21.02.1958 р.

 /ф.р -7641, оп.1, спр. 885-886*/.

 

 Бірштейн Михайло Йосифович, 1888 р.н., м. Суми, єврей.

 Про освіту і родину відомостей немає.

 Бухгалтер-операціоніст Сумського держбанку.

 Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній 
сіоністсько-шпигунській орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. 
реабілітований 21.02.1958 р.

 /ф.р -7641, оп.1, спр. 885-886*/.



 

 Брєскін Шмуль Лейзерович, 1909 р.н., м.

 Білосток (Польща), єврей, освіта середня.

 Дружина – Ріва Алтерович, діти – Сара, Шева.

 Без звизначених занять. арештований 13.08.1937 р. за а/р агітацію,

 листування з родичами в Польщі (шурин працював в польській 
діфінзіві).

 05.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.

 Реабілітований 21.12.1957 р. /ф.р -7641, оп.1, спр. 647/.

 

 Евенбах Ілля Давидович, 1889 р.н., м. Ромни, єврей, освіта вища.

 Дружина – Ревека Львівна, діти – Ряжина, Тамара, Мара. Вчитель.

 В 1917 р. був вибраний в роменське повітове земське  зібрання.

 з 1920 р. і до розколу був членом “Бунду”[28],

 в 1920-1928 рр. був членом націоналістичної партії єкрП, членом 
правління районного “озет”.

 При тимчасовому уряді керенського був редактором газети 
“роменський день”.

 Арештований 25.07.1938 р. за к/р націоналістичну діяльність. 
10.11.1939 р.

 Засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ.

 Реабілітований 07.03.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.816*/. 

 



 Ізрайлевич Самуїл Аронович, 1885 р.н., м. Суми, єврей, освіта 
вища.

 Дружина – Ганна Захарівна, діти –Арон, Ефраїм.

 Юрист-консульт облспоживспілки. В 1917-1923 рр. член партії 
єСДрП (Паолей-Ціон) в м. Суми.

 Арештований 31.12.1937 р. за участь в а/р сіоністській орг-ції, 
шкідництво. 13.04.1938 р.

 Засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.903/. 

 

 Інгорь Борис Ісаакович, 1901 р.н., м. Тростянець Тростянецького р-
ну, єврей, освіта середня.

 Дружина – Цирель Ізраїлівна, діти – Фріда, Ела.

 Бухгалтер Сумського заготпункту “Союзутиль”.

 з 1926 р. член сіоністської орг-ції.

 Арештований 02.01.1938 р. за участь в а/р сіоністській шпигунській 
орг-ції, а/р агітацію.13.04.1938 р. 

 Засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.903/. 

 

 Іоффе Йосип Шоломович, 1886 р.н., с. Шаболінове Сосницького 
повіту Чернігівської губ., єврей, освіта нижча.

 Дружина – любов Михайлівна.

 Бухгалтер. 
Арештований 29.03.1938 р. за участь в терористичній 
сіоністсько-шпигунській орг-ції.



 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до 
ВМП.

 Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.854-855/.

 Казацький Хаїм Якович, 1875 р.н., м. Суми, єврей, малописьменний.

 Дружина – Юлія Наумівна, діти – Фаня, Ганна, Ісай. 
Кустар-капелюшник.

 Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній 
сіоністсько-шпигунській орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.885-888*/.

 

 Калушинєр євсей Мойсейович, 1889 р.н., м. Варшава (Польща), 
єврей, освіта нижча.

 Дружина – Евгенія Вульфівна, діти – Роза, Мойсей.

 Змінний майстер на Сумській суконній фабриці.

 Арештований 25.12.1937 р. за а/р агітацію, був агентом польської 
розвідки.

 19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.

 Реабілітований 30.09.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.990*/.

 Клещенко Хана Менделеївна, 1891 р.н., м. Бердичів Київської губ., 
єврейка, освіта неповна середня.

 Чоловік – Микола Романович (колишній голова міськради м. Суми),
дочка – Поліна.



 Домогосподарка.

 Арештована 28.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(засудженого 03.10.1937 р.

 за участь в к/р терористичній орг-ції правих до ВМП).

 05.02.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).

 Реабілітована 07.12.1956 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.539/. 

 

 Ліфшиц Павло Ісайович, 1894 р.н., с. Бельшанка Цар-
костянтинівського р-ну Олександрівського повіту (тепер м. 
Запоріжжя),

 єврей, освіта вища.

 Дружина – Крейна, дочка – Софія. завідувач виробництвом на 
Сумському заводі ім. Фрунзе.

 Арештований 12.03.1931 р. за створення к/р диверсійно-
шкідницької орг-ції на заводі

 і проведення в 1930-1931 рр. диверсійно-шкідницької роботи.

 02.08.1931 р.  засуджений за ст.ст. 54-7, 54-11 на 3 р. ВТТ умовно, з-
під варти звільнений.

 /ф.р-7641, оп.1, спр.717-719*/. 

 

 Лойбман Арон Абрамович, 1892 р.н., с. Непоротове Хотинського 
повіту Бессарабської губ., єврей, освіта нижча.

 Дружина – Блюма Яківна.

 Бухгалтер Сумської ветеринарної бази.
 Арештований 02.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській 
орг-ції, а/р агітацію.



 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.903/.

 

 Маркс Семен борисович, 1920 р.н., м. Ромни, єврей, освіта нижча, 
неодружений.

 Червоноармієць 1565 окремого зенітного батальйону по охороні 
штабу 6 армії.

 Арештований 23.05.1942 р. за те, що 07.07.1941 р., бувши пораненим
і полоненим німецькими військами,

 Дав ворогу зобов’язання про припинення боротьби з окупантами.

 24.02.1943 р. засуджений за ст. 58-1 “б” кк рСФрр на 7 р. ВТТ.

 Реабілітований 21.03.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.527*/. 

 

 Матлін Лейб Борисович, 1890 р.н., м. Могильов, єврей.

 Про освіту, родину відомостей немає.

 Службовець ВрП (орСа) Сумського заводу ім. Фрунзе.

 Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній 
сіоністсько-шпигунській орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.885-886*/.

 

 Неусихін Михайло Йосипович, 1872 р.н., м. Шклов Могильовської 
губ. (Білорусія), єврей, малописьменний.

 Дружина – Ліда Львівна, діти – Раїса, Фріда.



 Ювелір в Сумській артілі.

 Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній 
сіоністсько-шпигунській орг-ції. 

 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр. 885-886*/. 

 

 Осипчук Марія Вольфівна, 1900 р.н., с. Маньківка київської обл., 
єврейка, освіта вища.

 Чоловік – Іван Федорович (за участь в а/р терористичній орг-ції 
правих і шкідницьку діяльність в торгівлі 

 07.12.1937 р. засуджений до ВМП), 

 син – Володимир (09.02.1938 р. переданий в прийомник-
розподільник хоу нкВС (так в документі).

 Плановик-економіст Ізюмської (харківської обл.) райконтори 
зв’язку.

 Арештована 07.02.1938 р. як дружина зрадника батьківщини. 
26.03.1938 р.

 Засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).

 Реабілітована 30.06.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр. 292/.

 

 Плисецька Віта Ісааківна, 1900 р.н., м. Глухів, єврейка, освіта 
нижча.

 чоловік – Михайло Фадейович (в жовтні 1937 р.

 засуджений за участь в к/р право-троцькістській терористичній орг-
ції до ВМП),



 діти – Юлій, Владислав.
 Домогосподарка. арештована 12.12.1937 р. як член сім’ї 
зрадника батьківщини. 16.02.1938 р. 

 Засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).

 Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.426*/. 

 

 Рубінштейн Естер Аронівна, 1908 р.н., м. Лодзь (Польща), єврейка, 
освіта нижча, неодружена.

 Робітниця Сумської артілі “утильвиробник”.

 В 1927 р. в Польщі арештовувалась польською дефензивою по 
підозрі в розповсюдженні комуністичної літератури.

 В 1932 р. нелегально перейшла кордон з Польщі в СрСр.

 арештована 20.08.1937 р. за а/р агітацію, шпигунську діяльність на 
користь Польщі.

 16.11.1937 р. засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. 

 Реабілітована 27.07.1956 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.400/. 

 

 Сальман Йосип Маркович, 1887 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча.

 Дружина – Ганна Семенівна, діти – Дора, Марк. 

 Майстер з ремонту друкарських машинок Сумського заводу ім. 
Фрунзе.

 Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичної 
сіоністсько-шпигунської орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р7641, оп.1, спр.885-886*/. 



 

 Фрайнд Абрам Пінхусович, 1907 р.н., м. Лодзь (Польща), єврей, 
неписьменний.

 Дружина – Товба Абрамівна, дочка – Естер.

 Ткач Сумської текстильної фабрики.

 В 1932 р. нелегально прибув з Польщі в СРСР.

 Арештований 20.08.1937 р. за к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений 
на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).

 Реабілітований 10.12.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.729-730/.

 Фрімерман Естер Марківна, 1897 р.н., колонія Домбровіни 
Сорокського пов. (Румунія),

 єврейка, освіта неповна вища, неодружена.

 Вчитель конотопської нСШ №5. В 1927 р. нелегально прибула в 
СРСР.

 Мала листування з родичами з Румунії і других країн. 

 Арештована 10.10.1937 р. за к/р діяльність. 14.11.1937 р.

 Засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.

 Реабілітована 21.09.1956 р. /ф.р7641, оп.1, спр.476/. 

 

 Харон Семен Наумович, 1884 р.н., м. Ковель (Польща), єврей, 
освіта вища. 

 Дружина – Ганна Якимівна, діти – Леонід, Нонна.

 Завідувач Сумською дитячою консультацією.



 В 1905-1908 рр. член єврейської соціалістичної робітничої партії.

 В 1931-1935 рр. член ВкП(б), виключений при перевірці 
партдокументів. 

 Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній 
сіоністськошпигунській орг-ції.

 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.

 Реабілітований 17.01.1958 р.

  /ф.р-7641, оп.1, спр.854-855*/. 
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	Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.854-855/.
	Казацький Хаїм Якович, 1875 р.н., м. Суми, єврей, малописьменний.
	Дружина – Юлія Наумівна, діти – Фаня, Ганна, Ісай. Кустар-капелюшник.
	Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції.
	19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.885-888*/.
	
	Калушинєр євсей Мойсейович, 1889 р.н., м. Варшава (Польща), єврей, освіта нижча.
	Дружина – Евгенія Вульфівна, діти – Роза, Мойсей.
	Змінний майстер на Сумській суконній фабриці.
	Арештований 25.12.1937 р. за а/р агітацію, був агентом польської розвідки.
	19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
	Реабілітований 30.09.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.990*/.
	Клещенко Хана Менделеївна, 1891 р.н., м. Бердичів Київської губ., єврейка, освіта неповна середня.
	Чоловік – Микола Романович (колишній голова міськради м. Суми), дочка – Поліна.
	Домогосподарка.
	Арештована 28.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщини (засудженого 03.10.1937 р.
	за участь в к/р терористичній орг-ції правих до ВМП).
	05.02.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).
	Реабілітована 07.12.1956 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.539/.
	
	Ліфшиц Павло Ісайович, 1894 р.н., с. Бельшанка Цар-костянтинівського р-ну Олександрівського повіту (тепер м. Запоріжжя),
	єврей, освіта вища.
	Дружина – Крейна, дочка – Софія. завідувач виробництвом на Сумському заводі ім. Фрунзе.
	Арештований 12.03.1931 р. за створення к/р диверсійно-шкідницької орг-ції на заводі
	і проведення в 1930-1931 рр. диверсійно-шкідницької роботи.
	02.08.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-11 на 3 р. ВТТ умовно, з-під варти звільнений.
	/ф.р-7641, оп.1, спр.717-719*/.
	
	Лойбман Арон Абрамович, 1892 р.н., с. Непоротове Хотинського повіту Бессарабської губ., єврей, освіта нижча.
	Дружина – Блюма Яківна.
	Бухгалтер Сумської ветеринарної бази. Арештований 02.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції, а/р агітацію.
	13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.903/.
	
	Маркс Семен борисович, 1920 р.н., м. Ромни, єврей, освіта нижча, неодружений.
	Червоноармієць 1565 окремого зенітного батальйону по охороні штабу 6 армії.
	Арештований 23.05.1942 р. за те, що 07.07.1941 р., бувши пораненим і полоненим німецькими військами,
	Дав ворогу зобов’язання про припинення боротьби з окупантами.
	24.02.1943 р. засуджений за ст. 58-1 “б” кк рСФрр на 7 р. ВТТ.
	Реабілітований 21.03.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.527*/.
	
	Матлін Лейб Борисович, 1890 р.н., м. Могильов, єврей.
	Про освіту, родину відомостей немає.
	Службовець ВрП (орСа) Сумського заводу ім. Фрунзе.
	Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції.
	19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.885-886*/.
	
	Неусихін Михайло Йосипович, 1872 р.н., м. Шклов Могильовської губ. (Білорусія), єврей, малописьменний.
	Дружина – Ліда Львівна, діти – Раїса, Фріда.
	Ювелір в Сумській артілі.
	Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції.
	19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р-7641, оп.1, спр. 885-886*/.
	
	Осипчук Марія Вольфівна, 1900 р.н., с. Маньківка київської обл., єврейка, освіта вища.
	Чоловік – Іван Федорович (за участь в а/р терористичній орг-ції правих і шкідницьку діяльність в торгівлі
	07.12.1937 р. засуджений до ВМП),
	син – Володимир (09.02.1938 р. переданий в прийомник-розподільник хоу нкВС (так в документі).
	Плановик-економіст Ізюмської (харківської обл.) райконтори зв’язку.
	Арештована 07.02.1938 р. як дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р.
	Засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
	Реабілітована 30.06.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр. 292/.
	
	Плисецька Віта Ісааківна, 1900 р.н., м. Глухів, єврейка, освіта нижча.
	чоловік – Михайло Фадейович (в жовтні 1937 р.
	засуджений за участь в к/р право-троцькістській терористичній орг-ції до ВМП),
	діти – Юлій, Владислав. Домогосподарка. арештована 12.12.1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини. 16.02.1938 р.
	Засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
	Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.426*/.
	
	Рубінштейн Естер Аронівна, 1908 р.н., м. Лодзь (Польща), єврейка, освіта нижча, неодружена.
	Робітниця Сумської артілі “утильвиробник”.
	В 1927 р. в Польщі арештовувалась польською дефензивою по підозрі в розповсюдженні комуністичної літератури.
	В 1932 р. нелегально перейшла кордон з Польщі в СрСр.
	арештована 20.08.1937 р. за а/р агітацію, шпигунську діяльність на користь Польщі.
	16.11.1937 р. засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.
	Реабілітована 27.07.1956 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.400/.
	
	Сальман Йосип Маркович, 1887 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча.
	Дружина – Ганна Семенівна, діти – Дора, Марк.
	Майстер з ремонту друкарських машинок Сумського заводу ім. Фрунзе.
	Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичної сіоністсько-шпигунської орг-ції.
	19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.р7641, оп.1, спр.885-886*/.
	
	Фрайнд Абрам Пінхусович, 1907 р.н., м. Лодзь (Польща), єврей, неписьменний.
	Дружина – Товба Абрамівна, дочка – Естер.
	Ткач Сумської текстильної фабрики.
	В 1932 р. нелегально прибув з Польщі в СРСР.
	Арештований 20.08.1937 р. за к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
	Реабілітований 10.12.1957 р. /ф.р-7641, оп.1, спр.729-730/.
	Фрімерман Естер Марківна, 1897 р.н., колонія Домбровіни Сорокського пов. (Румунія),
	єврейка, освіта неповна вища, неодружена.
	Вчитель конотопської нСШ №5. В 1927 р. нелегально прибула в СРСР.
	Мала листування з родичами з Румунії і других країн.
	Арештована 10.10.1937 р. за к/р діяльність. 14.11.1937 р.
	Засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ.
	Реабілітована 21.09.1956 р. /ф.р7641, оп.1, спр.476/.
	
	Харон Семен Наумович, 1884 р.н., м. Ковель (Польща), єврей, освіта вища.
	Дружина – Ганна Якимівна, діти – Леонід, Нонна.
	Завідувач Сумською дитячою консультацією.
	В 1905-1908 рр. член єврейської соціалістичної робітничої партії.
	В 1931-1935 рр. член ВкП(б), виключений при перевірці партдокументів.
	Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністськошпигунській орг-ції.
	19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
	Реабілітований 17.01.1958 р.
	/ф.р-7641, оп.1, спр.854-855*/.
	

