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Мета та завдання дослідження: 

1. Ознайомившись з матеріалами щодо сталінських репресій в 20 – 30 роки 

ХХ століття, визначити їх наслідки для України та Полтавщини. 

2. Показати вплив репресивної політики на долі людські, зокрема сім’ї 

Кладька Андрія Ісаковича. 

3. Розповісти сучасникам про долю Кладька Андрія Ісаковича, який став 

однією з мільйонів безневинних жертв сталінських репресій. Повернути 

його ім’я з попелу забуття в сьогодення. 

4. До Дня пам’яті жертв політичних репресій (травень 2020  року)  для учнів 

ліцею провести позакласні заходи, в ході яких ознайомити їх з 

результатами дослідження. 

5. Звернутися до працівників інституту національної пам’яті з метою 

доповнення інформації про Кладька Андрія Ісаковича на основі 

документів із сімейного архіву Душиних. 

Хто мені зуміє пам’ять вибілить? 

Де мій батько, признавайся, птахо! 

Жду я, чорний вороне на відповідь, 

Є ще право поклонитись праху 

Віталій Березінський 
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Як ми працювали 

1. Ознайомилися та проаналізували матеріали щодо сталінських репресій 

в 20–30 роки ХХ століття в Україні.  

2. Дослідили спогади доньки Кладька Андрія Ісаковича Душиної Тамари 

Андріївни.  

3. Провели зустріч з онуком Кладька Андрія Ісаковича Душиним Юрієм 

Олексійовичем. Взяли в нього інтерв’ю.  

4. Ознайомилися з матеріалами газетної статті «Вирок відмінено, справу 

припинено». 

5. Дослідили документальні матеріали з сімейного архіву родини 

Душиних, які стосуються долі їх батька та дідуся.  

6. Оформили результати роботи. 

 

Учні – дослідники вивчають матеріали з сімейного архіву 
родини Душиних 
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Вступ 

Ми –діти незалежної України, демократичної держави. Живемо в ХХІ 

столітті. Третя неділя травня місяця кожного року в нашій країні 

відзначається як День пам’яті жертв політичних репресій. Таке рішення було 

прийняте відповідно до Указу президента України від 21 травня 2007 р. 

№431 «…з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, 

привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України…» [3].  

5 серпня 2017 року, у 80-у річницю з дня початку «Великого терору» в 

Україні (05.08.1937), було оголошено Днем пам’яті, який відзначався в 

Україні на державному рівні. 

 

Вшанування пам’яті жертв «Великого терору»  
хвилиною мовчання 

Ми ще не вивчали матеріалу стосовно репресій на уроках історії, тому 

вирішили поцікавитися інформацією на цю тему. Сторінки історії, які 

відкрилися перед нами, вражають своїм трагізмом, жорстокістю, ницістю, 

цинізмом, відсутністю прав людини, всесиллям тоталітарної державної 

машини, яка нівечила долі людей, забирала в них найсвятіше – право на 

життя. Тоталітарний режим радянської держави базувався на принципі 
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безмежної влади та вседозволеності партійного керівництва за умови 

видимості народовладдя та дотримання прав людини. Яскравим проявом 

тоталітаризму були політичні репресії, які розпочалися в Україні з початку 

встановлення радянської влади, а закінчилися у другій половині 1980-х рр., 

ініційовані Йосипом Сталіним, який вважав за необхідне і правильне 

утвердження всевладдя партії більшовиків і, власне, його влади, підтримані 

його найближчим оточенням.  

Ворошилов, Молотов, Сталін та Єжов 

Політичні репресії вразили практично всі верстви української нації – 

інтелігенцію, військових, політиків, діячів церкви, культури та мистецтва, але 

найбільше – селянство. Історики вказують кілька хвиль терору: період 

двадцятих років, коли нова влада знищувала явних політичних 

супротивників; тридцяті роки, на які припала колективізація та чистки 

всередині самої компартії; сорокові – винищення учасників національно-

визвольних рухів; п’ятдесяті-вісімдесяті, коли репресії були спрямовані 

проти дисидентів. Виокремлюють дослідники 30 – та 40 – і роки, особливо 

час Великого терору, коли репресії мали особливо жорстокий характер.  
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У червня 1937 було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-

51/94 «Про антирадянські елементи», відповідно до якої в серпня 1937 

вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, який поклав початок масових репресій. 

До середини листопада 1938 року без суду було винесено 681692 

смертних вироків, які виконувалися негайно. Більше 1,7 млн. людей було 

відправлено в табори. 

Це час, що позначений тотальним страхом та недовірою. Звичне явище 

– нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук 

шпигунів та шкідників, острах доносів та обов’язок публічно таврувати 

ворогів народу. Писали доноси на колег, остерігаючись, що ті донесуть  

першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із 

керівництвом, викладачами, родичами тощо. Життя репресованих, які 

потрапляли до системи ГУЛАГу було жахливим: якщо на утримання 

сторожового собаки держава відпускала щодня по 1 крб. 12 коп., то на 

одного в’язня – лише 97 копійок [5]. Тому недаремно в 30 –ті роки виникла 

сумна пісня:  

Широка страна моя родная, 

Много тюрем в ней и лагерей, 

Я такой страны ещё не знаю, 

Где так много плачет матерей. 

 

На 1 березня 1941 року в СРСР на обліку в органах НКВС перебувало 1 

млн. 263 тис. громадян, чий спосіб мислення та поведінки викликав підозру 

[5]. 

Остаточна практика використання репресій, як методу впливу на 

населення держави, що займала шосту частину суходолу земної кулі, 

припинилася в середині 80-х років ХХ століття. В останні місяці існування 

УРСР у 1991 році було ухвалено Закон "Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні"[1]. У ньому вперше в державі законодавчо засудили  

політичні репресії як метод керування суспільством, після чого впродовж 

1991-2001 років було реабілітовано 248 тисяч 810 людей [8]. 
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Які наслідки мали ці жахливі явища? Дослідники вказують на глибинну 

деформація усього суспільства та окремих осіб, коли публічна демонстрація 

відданості «справі Сталіна та партії» у більшості поєднувалася з тотальною 

зневірою та деморалізацією. Інакше кажучи, ті, хто зумів зберегти свою честь 

і гідність, не ставши ані катом чи донощиком, ані безвольною жертвою, 

реальною чи потенційною, стали відчутною меншістю суспільства, зокрема 

українського. 

Усього у 1921—1953 роках (роки правління І. В. Сталіна) у СРСР, за 

підрахунками російського історика В.Земськова, було засуджено 3,77 млн 

осіб, з них до вищої міри покарання – 643 тисячі осіб, на заслання–765 тисяч 

осіб (дані з довідки на ім'я М. С. Хрущова, підготовленої в 1954 році) [9]. 

За підрахунками незалежних російських та західних істориків, кількість 

жертв сталінської репресивної політики інша. Багаторічний радянський 

політв'язень Oлександр Солженіцин на підставі власних досліджень, вказує 

на кількість жертв сталінського режиму до 66 мільйонів людей.  

Заслужений професор Гавайського університету історик та дослідник 

Рудольф Руммель, посилаючись на чисельні джерела, вказує кількість 

людських жертв серед цивільного населення за період правління Йосипа 

Сталіна – 51 млн 755 тис. осіб, з яких близько 40 мільйонів померло або було 

вбито в таборах ГУЛАГ [9]. 

За даними архівів Служби Безпеки України, від 1927 до 1990 р. в 

Україні було заарештовано понад мільйон осіб (з них понад 50% – українці), 

545 тис. з них засуджені, у т. ч. – щонайменше 140 тис. розстріляно [10]. 

З точки зору міжнародного права, такі злочини класифікуються 

міжнародним законодавством  як злочини проти людяності і відповідно до 

Лондонського Статуту Міжнародного військового трибуналу підпадають під 

юрисдикцію Міжнародного військового трибуналу. 
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Кладько Андрій Ісакович, зрадник держави чи один із 

мільйонів безневинних жертв сталінських репресій? 

 

КладькоАндрій Ісакович 

Дані з національного банку репресованих. Запис № 79270 

http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=79270, засновник сайту -Головна редакційна 

колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», 

Український інститут національної пам`яті. 

КладькоАндрій Ісакович 

Дата народження: 1914 р. 

Місце народження: Полтавська обл. смт. Градизьк Глобинського р-ну 

Національність: українець 

Освіта: освіта незакінчена вища, заочник 3 курсу педагогічного ін-ту в 

м. Кременчук згаданої області 

Професія / місце роботи: / учитель неповно-середньої школи 

Місце проживання: Сумська обл. с. Мезенівка Краснопільського р-ну 

http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=79270


11 
 

Дата смерті: 19 травня 1942 р. 

Місце смерті: Помер 19.05.1942 в місці ув’язнення (Верхньокамський р-н 

Кіровської обл., Росія). 

Де і ким заарештований: Арешт. 19.08.1940. 

Дата арешту: 19 серпня 1940 р. 

Орган, що засудив: Сумським обласним судом 28.10.1940 за ст. 54-10 ч.1 КК 

УСРР засуджений до позбавленняволі на 6 років. 

Дата реабілітаціi: 26 травня 1991 р. 

Реабілітуючий орган: Реабілітований 26.05.1991 прокуратурою Сумської обл. 

Архівна справа: ГДА СБ України, м. Суми, спр. П-1840. 

 
   

 

Дослідивши інформацію, яку ми знайшли на сайті Українського 

інституту національної пам’яті (запис № 79270), зрозуміли, що маємо 

документи, які можемо надати працівникам даного інституту з метою 

Скріншот екрану з сайту Українського інституту 
національної пам’яті, запис № 79270 
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доповнення інформації про репресованого Кладька Андрія Ісаковича зі згоди 

родини Душиних. 

Це інформація щодо складу сім’ї, освіти, відомості про трудову 

діяльність, соціальне походження, а також фото Кладька Андрія Ісаковича 

(матеріали з сімейного архіву Душиних). 

 Інтерв’ю учнів - дослідників з внуком Душиним Ю. О 

Учні - дослідники: "Юрію Олексійовичу, що ви знаєте про свого 

дідуся, Кладька Андрія Ісаковича?" 

Душин Юрій Олексійович: "Мій дідусь народився у Градизьку, де закінчив 

школу. Потім вступив до Кременчуцького учительського інституту на 

фізико-математичний факультет, який закінчив 1937 році." 

Учні - дослідники: "Від кого Ви знаєте цю інформацію?" 

Душин Юрій Олексійович: "Мені про це розповіла моя мама - Душина 

Тамара Андріївна." 

Учні - дослідники: "Як склалося подальше життя Андрія Ісаковича?" 
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ДушинЮрій Олексійович: "По закінченню інституту був направлений на 

роботу у Сумську область разом з дружиною, Клименко Вірою Григорівною 

(вона ж з ним і навчалася)." 

Учні - дослідники: "Що сталося після від'їзду Андрія Ісаковича до 

Сумської області?" 

Душин Юрій Олексійович: "В 1938 році народилася одна дочка - Валя, а в 

1939 році друга дочка - Тамара, моя мама. Батько працював в середній школі 

учителем фізики, а мати - математики. Вони приїжджали у відпустку у с. 

Заможне (в минулому Броварки, Глобинського району). В сім'ї бабусі було 5-

ро дітей, двоє з яких були вчителями." 

Учні - дослідники: "Чи мала сім'я якісь спільні захоплення? Любили 

проводити час разом?" 

Душин Юрій Олексійович: "У сім'ї була скрипка, гітара, мандоліна. Часто 

влаштовували музичні вечори." 

Учні - дослідники: "Звідки має інформацію Ваша мама?" 

Душин Юрій Олексійович: "У 1964 році мама їздила у Краснопільський 

район дізнатися про долю батьків. Одна вчителька розповіла, що в 

серпні1940-ого року Андрія забрали. Моїй бабусі дозволили працювати і 

вона написала своїм рідним (у Полтавську область), що про все розповість, 

як приїде, але вона так і не приїхала (почалась війна).  

Учні - дослідники: "Чому бабуся так і не приїхала?" 

Душин Юрій Олексійович: "ВУтих краях була розруха (їх зачепилаКурська 

битва), вона захворіла на тиф і померла в лікарні." 

Учні - дослідники: "Як склалась доля мами та її сестри після арешту 

батька?" 

Душин Юрій Олексійович: "Коли вони осиротіли, їх хотіли удочерити дві 

жінки, та для цього потрібна була згода рідних, але ті написали, що дітей 

вони заберуть. Деякий час вони проживали в різних сім’ях своїх односельців, 

а потім педрада вирішила віддати дітей до дитбудинку у селі Гребінка 

Краснопільського району." 
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Учні - дослідники: "Вони так і залишилися в дитбудинку?" 

Душин Юрій Олексійович: "Ні, літом 1944 року бабусина мама, моя 

прабабуся Оля, поїхала в Краснопільський район і забрала дітей із 

дитбудинку. Була велика розруха, їхали з пересадками, товарняками, встали 

на станції, коли товарняк стишив хід. Це було за 30 км від села Заможне. Про 

все це моїй мамі розповідала її бабуся, Клименко Ольга Яківна (померла в 

1952 році), а потім сестра її мами Галина, в якої моя мама жила. Вона 

називала тітку Галину мамою, бо була схожа на неї." 

Учні - дослідники: «Чи хотіла Ваша мама дізнатися про долю свого 

батька після його арешту, коли стала дорослою? Що саме дізналася?» 

ДушинЮрій Олексійович:  "Все життя (а роки були важкі), мама мріяла 

знайти батька. Писала завжди в автобіографії, що він пропав безвісти, не 

вступала в партію, бо всі керівні посади займали комуністи. Коли 

розпочалась перебудова, мама вирішила дізнатися долю батька після арешту. 

І після довгої переписки з органами прокуратури їй, нарешті, дали відповідь, 

що мій дід Кладько Андрій, був засуджений на 6 років за контрреволюційну 

пропаганду серед вчителів Мезенської середньої школи. Покарання відбував 

у Верхнєкамському районі Кіровської області. Помер у травні 1942 року від 

авітамінозного коліту, тобто, з голоду. Йому було 28 років. В нашій сім’ї 

збереглися фото та документи, що свідчать про події в житті мого дідуся 

Кладька Андрія Ісаковича." 

Учні - дослідники: Дякуємо, Юрію Олексійовичу, за інформацію. 
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Із забуття в сьогодення. 

Так хто ж такий Кладько Андрій Ісакович, наш земляк? Зрадник 

Батьківщини, ворог народу чи безневинна жертва сталінських репресій? На 

ці запитання ми знайшли відповіді, дослідивши документальні матеріали 

сімейного архіву сім’ї Душиних, ознайомившись зі спогадами Тамари 

Андріївни Душиної – дочки Андрія Ісаковича, матеріалами інтерв’ю з 

онуком Душиним Юрієм Олексійовичем, матеріалами статті «Вирок 

відмінено, справу припинено», надрукованої в газеті «Радянська освіта» від 

11 квітня 1989 року. 

Народився Кладько Андрій Ісакович 14 серпня 1914 року в Градизьку 

Глобинського району Полтавської області, про що свідчить посвідка про 

народження № 1075900, видана відділом актів громадянського стану 

Народного комісаріату СРСР (додаток 1). Його батьками були Кладько Ісак 

Ситонович та Кладько Мотря Матвіївна. 1 вересня 1929 року Андрій пішов 

навчатися до Градизької семирічної школи, яку закінчив 20 червня 1932 року. 

Був активним в шкільному житті. Виконував обов’язки голови громадянсько-

політичного сектору, був членом  учкому, бригади ром по хлібозаготівлі. Був 

в організації Молодих Піонерів з 1925 р, з 1931 р.– в ЛКМСУ. Брав участь в 

роботах гуртків: драматичного, фізичного, механічного, співочого. Виявив 

особливі здібності до індустрійно-технічних наук. Дана інформація 

підтверджується Посвідченням Градизького Районного відділу народної 

освіти (додаток 2). З 1934 року Андрій Ісакович навчався  на фізико - 

математичному факультеті Кременчуцького Державного Учительського 

Інституту Народного Комісаріату освіти УРСР. По закінченню навчального 

закладу в 1937 році отримав кваліфікацію викладача фізико-математичних 

дисциплін по спеціальності фізика в 5-7 класах неповної середньої та 

середньої школи, що підтверджує свідоцтво УРСР за № 14 (додаток 3). При 

цьому отримав право складати державні іспити (заочно або екстерном) з 

дисциплін 4 курсу відповідного факультету педагогічного інституту нарівні 

зі студентами стаціонарного педагогічного інституту.  
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Під час навчання в інституті, за спогадами подруги бабусі внука 

Кладька А.І. Душина Юрія Олексійовича, Андрій був спортсменом, завідував 

фізико – математичним кабінетом, користувався авторитетом серед 

товаришів. Мав багато друзів. 4 вересня 1939 року отримав Атестат на звання 

вчителя середньої школи з правом викладання в перших семи класах 

(додаток 4). 

По закінченню інституту був направлений на роботу в село Мезенівка 

Краснопільського р-ну Сумської області разом з дружиною, Клименко Вірою 

Григорівною. Одружився на Вірі Григорівні, разом з якою навчався, ще в 

1937 році. Це підтверджується посвідкою про шлюб Кременчуцького 

міського Бюро ЗАГС (додаток 5). 

Андрій Ісакович працював в середній школі учителем фізики, а Віра 

Григорівна викладала математику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Ісакович та Віра Григорівна серед колег 

У родині народилося двоє дітей: Валентина (1938 року народження) та 

Тамара (1939 року народження). 

Здавалося, нічого не віщувало біди. Але, на жаль, це було не так. Лиха 

доля часів сталінських репресій не обійшла і родину Андрія Ісаковича. 17 

серпня 1940 року Кладько Андрій Ісакович без будь – яких на те пояснень 
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був заарештований. Над родиною нависла зловісна хмара – дружина та діти 

ворога народу. Віра Григорівна написала на Полтавщину листа своїм рідним, 

в якому повідомила, що Андрія, її чоловіка, забрали вночі «чорним 

вороном», що вона все розповість, коли приїде до них [7].  28 жовтня 1940 

року Сумським обласним судом засуджений за ст. 54-10 ч.1 КК УРСР до 

позбавлення волі на 6 років. Касаційну скаргу Кладька А. І. Верховний суд 

України не задовольнив, вирок обласного суду залишився без змін. Його 

було звинувачено в проведенні контрреволюційної агітації серед вчителів 

Мезинівської середньої школи (додаток 6).  

Покарання відбував у Верхнєкамському районі Кіровської області. 

Помер 19 травня 1942 року в лазареті 2 ОТП (окремий табірний пункт) від 

авітамінозного коліту, тобто, з голоду (додаток 7). Йому було 28 років. 

По волі тоталітарної влади, діти – Валя та Тамара втратили батька, 

дружина – чоловіка. Війна 1941 – 1945 років внесла свої корективи в долю 

цих людей. Захворіла на тиф і померла в лікарні мама дівчаток Віра 

Григорівна. Діти стали сиротами. Деякий час вони проживали в різних сім’ях 

своїх односельців, хоч як не тяжко було їм утримувати дітей. Зокрема, 

Тамара жила в сім’ї Рідної Катерини Василівни, яка відносилась до неї, як до 

дочки, хотіла удочерити, але дозволу на це не отримала. 

Поштова листівка на Полтавщину Рідної Катерини Василівни 
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Лист Рідної Катерини Василівни на Полтавщину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Напис на звороті  фото            На фото: Рідна Катерина Василівна 
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Потім дітей віддали до дитбудинку у селі Гребінка Краснопільського 

району. Влітку 1944 року бабусина мама поїхала в Краснопільський район і 

забрала дітей з дитячого будинку в село Заможне. Ростили та виховували 

дівчаток Клименко Ольга Яківна та сестра їх мами – Галина. Все життя 

Тамара Андріївна Душина мріяла знайти батька. Писала завжди в 

автобіографії, що він пропав безвісти. 

У роки перебудови вирішила дізнатися про долю батька після арешту. 

З’явилася слушна нагода. 21 лютого 1989 року в газеті «Радянська освіта» 

було опубліковано звернення Республіканської ради Педагогічного 

товариства УРСР – відновити імена всіх педагогів, які були незаконно 

репресовані в роки сталінщини. Тамара Андріївна звернулася до товариства з 

проханням допомогти їй дізнатися про долю її батька: «Прошу допомогти 

встановити долю мого батька, вчителя Кладько Андрія Ісаковича… Довгi 

роки я не могла сказати, де мій батько, скрізь писала, що він пропав безвісти. 

Але ніколи не забувала, довго ждала й надіялась, що в один час він все ж 

повернеться, не міг він бути ворогом народу, бо був дуже активний. У нього i 

мати, моя бабуся, була комуністка» [7]. Шлях до реабілітації імені Кладька 

Андрія Ісаковича тривав цілих два роки, які Тамара Андріївна провела в 

очікуванні відповіді від органів державної влади на її запити. В вересні 1990 

року вона отримала від Управління Комітету державної безпеки Української 

РСР по Сумській області офіційну відповідь про те, що її заява про 

реабілітацію її  батька – Кладька Андрія Ісаковича розглянута (додаток 8). І 

зрештою, офіційне повідомлення Тамарі Андріївні Душиній від прокуратури 

Сумської області: 12 червня 1991 року відповідно до закону Української 

Радянської Соціалістичної Республіки від 17 квітня 1991 року «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» [1] Кладько Андрій 

Ісакович, 1914 року народження, реабілітований (додаток 9). Більше, як пів 

століття над іменем Кладька Андрія Ісаковича безпідставно висіло тавро 

зрадника Батьківщини, ворога народу. Лише через 51 рік повернуто чесне 

ім’я звичайного українського вчителя. Повернуто із забуття до сьогодення. 
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Кладько Андрій Ісакович з донькою. 
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Висновки 

«Тоталітаризм знищено, але його спадщина тяжіє над суспільством… 

Тоталітарна радянська державна система наклала помітний відбиток на 

сучасне розуміння вітчизняної історії»відзначає доктор історичних наук 

Владислав Верстюк [4]. Але на сьогодні є цілком очевидним той факт, що 

сталінські репресії завдали величезної шкоді суспільству, принесли горе в 

мільйони українських сімей, затаврували чесні імена ні в чому невинних 

людей. Зразком цинізму влади стала фраза, сказана Сталіним в апогеї 30 – х 

років ХХ століття: «Жити стало краще, життя стало веселіше» [6]. То чи 

краще та веселіше стало жити тим, на кого впало тавро ворога народу, та 

їхнім родинам? Гірко та сумно звучали слова Тамари Андріївни Душиної, 

вчителя за фахом, коли вона розповідала про свого батька – Кладька Андрія 

Ісаковича, репресованого без будь – яких на те підстав, ще маючи 

можливість за станом здоров’я прийти на зустріч з учнями нашої школи. Зі 

смутком та роздумами черговий раз розглядає фото свого дідуся внук Андрія 

Ісаковича  –  Душин Юрій Олексійович, теж вчитель за фахом. І закономірно 

виникає питання: чи повинні ми пам’ятати про часи сталінських репресій? 

Відповідь однозначна: «Так». Чи повинні ми про це говорити? Звичайно, так. 

Хоча тривалий час про це мовчали. Так диктувала стратегія виживання тих 

людей, які пройшли через табори, людей, які були свідками арештів та 

ув'язнень. Це була можливість уберегти себе і свою сім'ю від подальших 

репресій. А чи мають право такі порядки повторитися? Безумовно, ні. 

Політичний режим, який базується на знищенні права людини на життя, її 

права на свободу та гідність не повинен існувати в суспільстві. Чи можна 

вважати винними в злочинах проти українського народу тільки тих, хто був 

верхівкою радянської влади, зокрема Сталіна, Ягоду, Єжова, Берію, які мали 

пряме відношення до сталінських репресій?  Ні.  Бо були ще й інші, 

виконавці чужої волі, імена яких добре або мало відомі. А були ще і ті, які 

так і залишилися невідомими, які становили основу піраміди сталінської 
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репресивної машини. Ті, які жили поряд з репресованими, працювали разом з 

ними, ходили одними і тими ж стежками, дихали одним і тим же повітрям. І 

одного разу, чи то зі злоби і ненависті, чи то зі страху, написали донос, 

перекресливши тим самим право на життя іншим.  

Працюючи над темою дослідження, ми відповіли на поставлені 

запитання. Не змогли відповісти лише на одне: а хто ж забрав право на життя 

добропорядної людини Кладька Андрія Ісаковича, який прожив всього 28 

років, заплямувавши його ім’я, знівечивши долю його родини? Хто він отой 

«хтось», що був найменшою складовою механізму безправ’я тоталітарної 

системи? Запитання залишається без відповіді. Тому ми і звернулися до даної 

теми, щоб часи державно – політичного насильства ХХ століття не мали 

шансів на відродження. Провели дослідження, щоб повернути чесне ім’я 

Кладька Андрія Ісаковича, який став безневинною жертвою сталінських 

репресій, із забуття в сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятний знак «Жертвам сталінських репресій» в Кременчуці 
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Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій кременчуцька 

громада збирається поблизу пам’ятного знаку «Жертвам сталінських 

репресій», щоб вшанувати пам'ять безневинно загиблих людей, таких як і 

Кладько Андрій Ісакович. 

В 1995 р. споруджений Меморіальний комплекс поблизу с. Макухівка 

(урочище Триби, Полтавський р-н) в пам’ять про 10 тис. репресованих 

громадян на Полтавщині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 травня 2019 року в урочищі Триби під Полтавою відзначили 
81-ші роковини Великого терору. 

 

Меморіали та пам’ятні знаки жертвам репресій – це ті місця, до яких 

можуть прийти та віддати шану репресованим їх рідні, серед яких і родина 

Душиних, оскільки місце поховання Кладька Андрія Ісаковича, на жаль, 

невідоме. 
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