
Нагороди: 

2001 – Орден «За заслуги» III ст. – 

за особистий внесок у вшанування 

пам'яті жертв політичних репресій, 

утвердження принципів 

демократичного розвитку Української 

держави. 
 

2005 – Орден «За заслуги» II ст. – 

за вагомий особистий внесок у 

національне та державне відродження 

України, самовідданість у боротьбі за 

утвердження ідеалів свободи і 

незалежності, активну громадську 

діяльність. 
 

2009 – Орден Свободи – за 

визначний особистий внесок у 

відстоювання національної ідеї, 

становлення і розвиток Української 

незалежної держави та активну 

політичну і громадську діяльність. 
 

2013 – Лауреат Премії імені 

Василя Стуса.  
 

Вшанування пам’яті 
 

Ім’ям Миколи Плахотнюка у 

2017 році названо ву́лицю в 

Деснянському районі міста Києва — 

котеджне селище Деснянське.  
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 

присвячену Плахотнюку Миколі 

Григоровичу, лікарю-фтизіатру і 

отоларингологу, громадському діячу, 

учаснику руху шістдесятників, жертві 

каральної психіатрії радянських часів на 

честь якого у 2017 році названо вулицю 

в Деснянському районі м. Києва. 
 

Микола Плахотнюк народився  

8 травня 1936 року в селі 

Фосфорит Щигровського району 

Курської області. Там від голоду і 

репресій рятувалася розкуркулена сім’я 

Плахотнюків. Під час війни сім’я 

повернулася в Київську область.  
 

Закінчивши Київське медичне 

училище 1959 року, працював 

фельдшером у селі.  
 

1960-го вступив до Київського 

медінституту на лікувальний факультет.  
 

Працював у туберкульозному 

шпиталі в Пущі-Водиці, у тубсанаторії в 

Димері під Києвом. 
 

Учасник українського  

правозахисного руху 
 

З 1963 року активний член Клубу 

творчої молоді (КТМ) "Сучасник", 

ініціатор літературно-мистецьких 

вечорів, найвідоміші з них – сучасної 

поезії та пам'яті В. А. Симоненка.  

У Клубі часто бували Іван 

Світличний, Євген Сверстюк, 

В’ячеслав Чорновіл, Алла Горська та 

інші шістдесятники. 
 

Разом з А. Горською сприяв 

перетворенню щорічних відзначень 

Шевченківської річниці біля 

пам'ятника Кобзарю 22 травня 

(стихійно й немасштабно тривали з 

1950-х рр.) у традицію національно 

свідомих громадян.   
  

 

 

 

 

 

 

 

12 січня 1972 був заарештований 

за ст. 62 КК УРСР «антирадянська 

агітація і пропаганда».  
 

У вересні експертиза Інституту ім. 

Сербського в Москві поставила 

Плахотнюку діагноз «шизофренія з 

манією переслідування, періодично 

неосудний». Київський обласний суд 

постановив направити його на 

примусове лікування в 

спецпсихлікарню. 
 

 

3 березня 1981 року Плахотнюка з 

лікарні виписано, а 6 вересня того ж 

року заарештовано за сфабрикованим 

звинуваченням та доставлено в 

Черкаську "психушку".  
 

У квітні 1982-го засуджений на 4 роки 

позбавлення волі. Карався у Луганській 

області. 
 

У червні 1984 звільнений умовно-

достроково, працював лікарем-

фтизіатром. 1991 реабілітований 
 

З 1991 — член Українського 

комітету “Гельсінкі-90”, член Проводу 

Всеукраїнського товариства політичних 

в’язнів і репресованих. З 1994 –голова 

правління громадської організації 

„Музей шістдесятництва”, створеної 

за ініціативою Надії Світличної. 
 

Подвижницькою працею Миколи 

Плахотнюка у Києві створено «Музей 

шістдесятництва».  
 

Микола Плахотнюк – автор книги 

спогадів «Коловорот», в якій він зробив 

підсумок своєму багатому й нелегкому 

життєвому шляху.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помер 5 лютого 2015 року. 

Похований на Байковому кладовищі.  
 


