קובל וסביבתה
אוקראינים חסידי אומות העולם
מתוך:

The Encyclopedia of the
Righteous Among the Nations
Rescuers of Jews during the Holocaust
Ukraine
הוצאת יד ושם – ירושלים
כרך אוקראינה עדיין לא יצא לאור.
שמות ותמונות חסידי אומות עולם ,באדיבות מחלקת חסידי אומות העולם-יד ושם ,ירושלים.

1. Khabovets, Mikhail - town of Ratno, in the
county of Kowel
מיכאל קבוורט מהעיירה רטנו שבמחוז קובל

2. Kosoburov, Petro & Kosoburova, Olena - village
of Kulczyn close to the town of Turzysk, Kowel
county
פטרו והלנה קוסובורוב מהכפר קולצ'ין ,ליד העיירה טריסק שבמחוז קובל

3. Nestiruk, Kirill - village of Podrudzie, in the county of Kowel
Nestiruk, Marta (Podrudzie)
Nestiruk, Potap (Podrudzie)
Nestiruk, Gerasim (Podrudzie)
Nestiruk, Nastya. (Podrudzie)
.משפחת נסטירוק מהכפר פודרודז'י שבמחוז קובל

4. Omelyanyuk, Stepan - khutor close to
the town of Maciejów (later Lukiv),
approximately 20 km from Kowel
Omelyanyuk, Mariya –( khutor)
הזוג אומלינוק מהעיירה מצ'יוב (לוקוב) שליד קובל
) ק"מ מערבית לקובל20 -(כ

ראה פרטים שמסרה על המשפחה רינה יוגב לארגון קובל

5. Wozniak, Makar - Niesuchojeże, in the Kowel county
Wozniak, Eva – (Niesuchojeże)
Wozniak, Aleksandra - (Niesuchojeże)
Wozniak, Nadya - (Niesuchojeże)
Wozniak, Hapka - (Niesuchojeże)
 ק"מ צפונית לקובל) שבמחוז קובל20-משפחת אוזניאק מהכפר ניסכיז' (כ

6. Yarmolyuk, Aleksander - town of Majdan in the Kowel county
Yarmolyuk, Vasylyna – (Majdan)
.הזוג ירמוליוק מהעיירה מיידן שבמחוז קובל

7. Zinyuk, Pavlo - village of Zacynek, not far from the town of Maciejów
(later Lukiv) in the Kowel county
Zinyuk, Tatyana – (Zacynek)
Nosal, Olga - (Zacynek)
. ליד העיירה מצ'יוב שבמחוז קובל,משפחת זיניוק מהכפר ז'סינק

8. Gnatyuk, Isaak - village of Liszniowka, in the Kowel county, Wołyń
..)איזק גניטיוק מהכפר ליסזניוקה שבמחוז קובל (צפונית מהעיירה מנייביץ

9. Kaspruk, Vera - village of Liszniowka, in the Kowel county, Wołyń
.)קובל (צפונית מהעיירה מנייביץ

ורה קספרוק מהכפר ליסניובקה שבמחוז

10. Gerun, Stepan - village of Dubniki, close to the town of Kowel,
Gerun, Nadezhda - (Dubniki).
Gerun, Stepan - (Dubniki).
Demchuk (Gerun), Tatyana - (Dubniki).
.משפחת גירון מהכפר דובניקי (צפונית לוולדמירץ) מחוז קובל

