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Шановний пане Юрію! 

 

Український інститут національної пам’яті (далі – Інститут) засвідчує 
Вам свою повагу та повідомляє, що розглянув Ваш запит від 17.07.2021, який 

був надісланий Інституту листом Секретаріату Кабінету Міністрів (вхід. №71(з) 
від 21.07.2021). У межах компетенції повідомляємо наступне. 

В Інституті відсутня будь-яка інформація щодо здійснення репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років проти Балановського 
Устима Григоровича та Заточного Михайла Івановича. На жаль, в Україні 
відсутня загальна та вичерпна база даних щодо всіх репресованих 
комуністичним тоталітарним режимом та/або реабілітованих осіб.  

За результатами вивчення відкритих джерел встановлено, що у базах 

даних (далі – БД), які можуть містити відомості про репресованих та 
перебувають у відкритому доступі, відсутні відомості щодо указаних осіб. 
Йдеться про такі бази як БД «Національний банк репресованих» 

(http://www.reabit.org.ua/nbr/), БД «Жертвы политического террора в СССР» 
(https://base.memo.ru/), БД «Единая база данных жертв репрессий в СССР» 
(https://bessmertnybarak.ru/books/), БД «Імена самостійної України» 
(http://db.geroika.org.ua/), БД «Український мартиролог ХХ cт.» 
(https://archives.gov.ua/um.php), БД «База данных жертв политических 
репрессий в СССР «Открытый список» (https://ru.openlist.wiki/), БД 
«Мемориал» (https://obd-memorial.ru), БД «Книга пам’яті України» 
(https://memory-book.ua/), БД Національного музею історії України у Другій 
світовій війні (https://martyrology.org.ua/), БД «Памяти героев Великой войны 
1914-1918 гг.» (https://gwar.mil.ru/heroes/), БД «Подвиг народа» 
(http://podvignaroda.ru/). 

Згідно з відомостями, розміщеними в БД «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru/), Балановський Устим Григорович, 1894 р.н., місце 
народження – Вінницька обл., Ольгопольський р-н, призваний до Червоної 
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армії Ольгопольським РВК, червоноармієць 186-го стрілецького полку 62-ї 
стрілецької дивізії, помер від поранень 11.01.1945, похований у с. Барачка, 
медьє Феєр, Угорщина. 

Інформація щодо репресії комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років проти Ваших родичів може міститися в архівних фондах державного 
архіву, управління СБУ та Головного управління Нацполіції у відповідній 
області, до яких рекомендуємо звернутися з письмовими запитами у порядку, 
передбаченому нормами Закону України «Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 09.04.2015 

№ 316-VIII та Порядку користування документами Національного архівного 
фонду, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 19.11.2013  № 2438/5. 

Вам доцільно звернутися з запитами до наступних установ: 
– Державний архів Вінницької області (м. Вінниця, вул. Соборна, 17); 
– Управління СБУ у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 

27); 

– Головне управління Національної поліції у Вінницькій області 
(м. Вінниця, вул. Театральна, 10); 

– Державний архів Хмельницької області (м. Хмельницький, 
вул. Грушевського, 99); 

– Управління СБУ у Хмельницькій області (м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 19); 

– Головне управління Національної поліції у Хмельницькій області 
(м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7). 

У запитах рекомендуємо вказати максимально повно відому Вам 
інформацію – ПІБ відповідних осіб, їхні дати та місця народження, місця 
проживання, час та характер (ув’язнення, розкуркулення, позбавлення прав 
тощо) репресій і т.п. Це допоможе працівникам відповідних установ у пошуку 
запитуваної інформації. 

За отриманням більш детальної консультації щодо процедур пошуку в 
архівах України відомостей про вчинення репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років рекомендуємо звернутися до 
Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих, який діє при 
Галузевому державному архіві Українського інституту національної пам`яті.  

У Консультаційному центрі надають безкоштовні консультації щодо 
пошуку відомостей про долю репресованих осіб у 1917-1991 роках. До 
Консультаційного центру можна звернутися таким чином: 

- за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12 (у будні з 10.00 
до 18.00); 

- надіслати листа на електронну пошту poshuk@hdauinp.org.ua; 
- написати повідомлення на офіційній сторінці ГДА УІНП в 

соціальній мережі Facebook – https://www.facebook.com/hdauinp; 
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- відправити листа за допомогою зворотного зв’язку через офіційний 
веб-сайт ГДА УІНП – http://hdauinp.org.ua. 

Щодо питання про реабілітацію інформуємо, що згідно зі ст. 7 Закону 
України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років» (далі – Закон) зараз в Україні прийняття рішень з 
питань визнання осіб реабілітованими здійснюється виключно Національною 
комісією з реабілітації (далі – Комісія) за поданням регіональних комісій з 
реабілітації (далі – регіональні комісії). Перелік осіб, які визнаються 
реабілітованими, наведено у ст. 12 Закону. Згідно з п. 13 ст. 2 Закону однією з 
форм репресії вважається позбавлення майна шляхом розкуркулення. Норми 
радянського законодавства, факт обвинувачення або призначення покарання за 
якими є ознакою здійснення репресій, наведено у ст. 3 Закону. 

Зверніть, будь ласка, увагу, що Закон не передбачає автоматичного 
визнання особи реабілітованою лише в силу факту розкуркулення чи 
призначення покарання за певною нормою законодавства УРСР (СРСР). 
Надання статусу реабілітованої можливе лише шляхом звернення заявника у 
порядку, встановленому Законом та прийнятими на його виконання 
підзаконними нормативно-правовими актами, до регіональної комісії, яка 
уповноважена надавати Комісії обґрунтовані пропозиції щодо визнання особи 
реабілітованою. 

Порядок попереднього розгляду регіональною комісією обставин, 
пов’язаних з учиненням репресій проти конкретної особи, врегульовано 
нормами розділу VI Типового положення про регіональну комісію з 
реабілітації, затвердженого наказом Міністерства культури України від 
25.10.2018 № 926 (далі – Типове положення). Попередній розгляд справи 
здійснюється за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її 
сім’ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Інституту, 
громадського об’єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії 
України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних 
із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів. 

Заявник подає заяву за формою, наведеною у додатку 2 до Типового 
положення, за його вибором до регіональної комісії за його місцем проживання 
(якщо заявник є фізичною особою) чи місцезнаходженням (якщо заявник є 
юридичною особою) або місцем зберігання архівної кримінальної справи, 
носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років, інших архівних документів. 

Строків для звернення до регіональної комісії з заявою про реабілітацію 
Законом не встановлено. 

Рекомендуємо заявнику разом з заявою надати регіональній комісії 
документи (копії документів), які підтверджують факт обвинувачення або 
призначення покарання особі, вчинення щодо неї інших репресій, зокрема 
матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові докази на 
підтвердження відомостей, наведених у заяві. Також до заяви додаються копії 

http://hdauinp.org.ua/
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паспорта заявника чи іншого документа, що посвідчує особу, а у разі звернення 
родича – копії документів на підтвердження родинних зв’язків. 

Обґрунтовані пропозиції регіональних комісій щодо надання 
відповідного статусу розглядаються Комісією в порядку їх надходження. 

Зверніть, будь ласка, увагу, що в умовах здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2, робота як 
Комісії та регіональних комісій, так і співробітників Інституту, які відповідають 
за організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії, підпорядкована 
відповідним карантинним обмеженням, а тому потребує більше часу. Просимо 

поставитися до цього з розумінням. 
Інформація про дату та порядок денний чергових засідань Комісії 

заздалегідь публікується на офіційному вебсайті Інституту в розділі «Новини». 
Інформація про результати розгляду Комісією питань порядку денного 
чергового засідання публікується на офіційному вебсайті Інституту в 
відповідному розділі «Огляд засідань Національної комісії з реабілітації». 

 

 

З повагою, 

 

Голова        Антон ДРОБОВИЧ 

 

Вик. Гоменюк І.В. 


