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ІНЖЕНЕР Ю. П. ТЕСЛЕНКО-ПРИХОДЬКО  
І РОЗВИТОК РЕНТГЕНОЛОГІї УКРАїНИ

Ім’я Ю. П. Тес-
ленка-Приходька май-
же невідоме у медич-
ній, зокрема радіологіч-
ній галузі, і лише в де-
яких джерелах літера-
тури згадують його ді-
яльність. Наприклад, 
в Енци клопедії украї-
нознавства в ряду осно-
воположників рент-
генології в Україні:   
«...Піонерами рентге-
нології на Україні були 
С. Григор’єв, А. Штер-
ман, Г. Хармандар’ян, 

М. Ісаченко, Ю. Тесленко, Ф. Богатирчук та ін...» [1]. 
Утім, Юрій Петрович був засновником Київського 
рентгенівського інституту в 1920 р. і директором Укра-
їнської рентгенівської академії (1920–1921 рр.) [2–5].

Юрій Петрович Тесленко-Приходько належить 
до славетного роду Косачів (по матері двоюрідний 
брат Лесі Українки), який дав Україні й світових пись-
менників (Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло 
Обачний, Ольга Косач-Кривинюк, Юрій Косач, Оле-
на Ластівка), художників (Юрій Косач, Ольга Сергі-
їв) і вчених (Михайло Косач). Завдяки цьому життє-
вий шлях Ю. П. Тесленка-Приходька знайшов висвіт-
лення в історичних працях [6–12]. Та це був погляд 
на Ю. П. Тесленка-Приходька як на родича Лесі Укра-
їнки та автора кількох останніх світлин великої поете-
си (травень 1913 p.) [9].

Крок до поширення життєопису Ю. П. Тесленка-
Приходька як піонера-рентгенолога зробила Н. Пуш-
кар. Це були здебільшого спорадичні згадки в листах 
Лесі Українки [9]. Вона справедливо вказує на від-
сутність інформації про науково-практичну діяль-
ність Ю. П. Тесленка-Приходька, а також про помилки 

в написанні його імені та прізвища, яке часто подава-
ли без другої частини, плутали й ініціали Юрія Петро-
вича («С», «Г», «Ю») [9]. Згідно з архівними матеріа-
лами, в наказах НКОЗ його іменували Тесленко Геор-
гій Петрович.

Автор В. Шевчук, описуючи діяльність фізика 
Михайла Косача, також розповідає про деякі факти 
з життя Юрія Петровича: «Захоплення М. Косача фі-
зикою Х-променів згодом знайшло своє продовжен-
ня у практичних справах Юрія Тесленка-Приходь -
ка» [6].

Втім, ці дослідження грішать деякими похибка-
ми у датах народження та смерті, місці народження 
та ін. Отже метою написання цієї статті стала спроба 
відобразити цікавий, насичений подіями, але тяжкий 
життєвий шлях Юрія (Георгія) Тесленка-Приходька 
та його внесок у створення та розвиток Української 
рентгенівської академії (у Харкові) та вітчизняної 
рентгенології.

Вважаю за доцільне почати життєописання Юрія 
Петровича з цитування із книги Олександра Плато-
новича Семененка (це був відомий український адво-
кат і громадський діяч, письменник-мемуарист, дру-
гий бургомістр окупованого німцями Харкова у роки 
Другої світової війни. Коли його було заарештова-
но в 1937 р., він потрапив до однієї камери з Ю.П.) 
[11]. Спогади О. Семененка яскраво характеризують 
особистість Юрія Петровича: «Багато нашарувань на-
шої доби на цій людині. Коли я слухаю його незалеж-
ну мову, знаю, що він скоро знову піде на довгі ночі 
мук, бачу горду поставу його голови, всього тіла, го-
тового зустріти муки, я забуваю про всі ті нашаруван-
ня — партійні програми двадцятого віку, національ-
ний дальтонізм, «лютеранство». Я бачу покоління 
його предків, людей гордих і вільних, людей України, 
бачу майбутнє цієї людини, що блукала манівцями на-
шого століття, бачу як його катують і як він мужньо 
терпить і я впізнаю в його рисах гордість, твердість 
його козацьких предків».

Юрій Петрович  
Тесленко-Приходько
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Юрій Петрович народився 7 січня 1884 р. у сели-
щі Тулінське Тобольської губернії (Тюменської облас-
ті), коли його батьки перебували там на засланні. Бать-
ко Петро Васильович Тесленко-Приходько, студент 
з народницької групи «Чорний Переділ» і мати Оле-
на Антонівна, уроджена Косач, рідна сестра П. Коса-
ча, батька Лесі Українки. Хоч і близький родич Ко-
сачів — двоюрідний брат Лесі Українки і племінник 
Олени Пчілки, Юрій Петрович належав до загально-
російської революційної інтелігенції.

Юрій Петрович одружувався двічі. Перша дру-
жина — Марія Костянтинівна Тесленко-Контарович 
була партійною і працювала у НКОЗ з 1920 до 1925 р. 
До революції, щоб офіційно одружитися з єврейкою, 
він прийняв лютеранство. Сина від першого шлюбу 
було охрещено лютеранином. Друга дружина — Тес-
ленко Раїса Савеліївна, 1899 року народження [11, 12].

Із публікацій Н. Пушкар [13] можна дізнати-
ся про біографічні подробиці та родинні взаєми-
ни Ю. П. Тесленка-Приходька з Косачами. Так, до Луць-
ка Юрій Петрович уперше потрапив у березні 1891 р., 
коли його мати приїхала з Томська до Луцька, у гості 
до Косачів. У 1897 р. сім’я Тесленко-Приходько жила 
у Ризі. У 1902–1907 pp. Тесленки-Приходьки мешка-
ють переважно в Запрудді Ковельського повіту (нині 
Камінь-Каширський район), де Юрій Петрович багато 
і професійно фотографував. Фотографія — це ще одна 
галузь мистецтва і техніки, яка єднала його з братом 
Михайлом. До наших днів збереглося чимало знімків, 
зроблених братами в різні часи.

Заарештований у Києвi студент Юрій Тесленко-
Приходько відсидiв якийсь мiсяць, а потім по їхав 
до Нiмеччини, де 1914 р. закiнчив Мюнхенську 
полiтехнiку за спеціальністю інженер-електрик. що ж 
спонукало його до вибору цього навчального закла-
ду? Існує два припущення. По-перше, вплив старшого 
двоюрідного брата Михайла Косача, фізика за покли-
канням. По-друге, привабливість нової цікавої і мало-
дослідженої галузі науки і техніки, до того ж, у 1900–
1920 рр. професором Мюнхенського університету був 
Вільгельм Конрад Рентген [6].

Життя в Мюнхенi було типовим для тих часiв 
у молодi з Росiйської iмперiї, що навчалася за кордо-
ном, — напiвемiгрантiв, напiвстудентiв. Це безпереч-
но позначилося й на долі Юрія. Згадуючи мюнхен-
ські часи, вiн iз достатньою мірою пошани звертався 
до колишнього однокашника, меншовика Майського 
(Ляховецького), як до Iвана Михайловича, хоча Май-
ський уже давно був бiльшовиком і працював на висо-
ких дипломатичних посадах, змінивши свої полiтичні 
позицiї, i співпрацював з тим режимом, який тримає 
колишнiх друзiв-соцiялiстiв у тiснiй тюрмi [11].

Після закінчення Мюнхенської політехніки 
у 1914 р. Юрій Петрович повертається з Німеччини 
до Києва, де його навчання було закріплено серйоз-
ною польовою практикою. З початком Першої світової 
війни Юрія Тесленка-Приходька мобілізували й на-
правили на службу в медсанчастину, де він працював 
рентгенологом у рентген-кабінеті №10 та очолював 
рентген-кабінет №15 при лазареті №3 Всеросійської 

спілки міст. У 1915 р. він бере активну участь в орга-
нізації «Комиссии помощи paненым». Публікує свої 
наукові роботи в журналі «Известия Киевской рентге-
новской комиссии» [14–16].

У 1917 р. Юрій Петрович був членом Київсько-
го губернського комітету Російської партії соціалістів-
революціонерів та активним членом Київської міської 
управи, саме в ті часи, коли Київ час від часу перехо-
див під владу різних урядів.

Під керівництвом Ю. П. Тесленка-Приходька 
у 1918 p. було організовано «Київську міську рентген-
допомогу». Пізніше, у 1923 р. Тесленко-Приходько так 
оцінив свою роботу: «...за 9 лет моей работы в рентге-
нологии считаю наиболее удачным создание Киевской 
рентгенкомиссии, которая за 1915 г. организовала при 
различных больницах края 50 рентген-станций и, кро-
ме того, 10 рентген-установок передвижных. В рево-
люцию «все рухнуло». Из остатков в 1918 г. в Киеве 
организована «Рентген помощь», объединившая толь-
ко городскую сеть. О необходимых мерах по органи-
зации рентген помощи обращался: в Губздрав — Ки-
евский; НКЗ — Киевский; НКЗ — Харьковский: все 
упирается в отсутствие средств» [17].

У червні 1920 р. після відходу з Києва білополя-
ків київським рентгенологам було надано можливість 
розмістити рентгенівське обладнання в особняку ко-
лишнього власника — цукрозаводчика М. І. Терещен-
ка, що мав свою електростанцію і велику акумулятор-
ну батарею. Тоді ж Юрій Петрович отримав у штабі 
Червоної армії документ на право зайняти приміщення 
по вул. Караваєвій, 7 (нині вул. Толстого) для органі-
зації Рентген-інституту. Всі співробітники товариства 
«Рентген допомога» під керівництвом Ю. П. Тесленка 

Оксана Косач і Юрій Тесленко-Приходько,  
Запруддя, початок 1890 років



ISSn 1027-3204                      UKRAINIAN JOURNAL Of RADIOLOGy. 2015. VOL. XXIІI. PUB. 4                        

    fROM THE HISTORy Of RADIOLOGy       [77]

вручну перенесли і змонтували рентгенівське облад-
нання.

20 червня у приміщенні відбулися перші загальні 
збори співробітників «Рентген допомоги» за участю 
представника Губздороввідділу, всіх рентгенологів, 
лікарів, що мали приватні рентген-кабінети, і профе-
сорів університету. На порядку денному стояло одне 
питання — відкриття «Рентген-радіологічного інсти-
туту» (РРІ). Директором було обрано Ю. П. Тесленка-
Приходька, який очолював інститут 11 років, а у 1931–
1932 pр. був заступником директора з наукової роботи 
Київського рентген-інституту [18].

Вже на першому етапі своєї діяльності інсти-
тут здійснив кілька важливих завдань щодо створен-
ня служби рентгенологічної допомоги на правобереж-
ній частині України; розвитку і впровадження у клі-
нічну практику рентгенодіагностики та променевої 
терапії; поширення рентгенівських знань серед лікар-
ської громадськості; надання кваліфікованої рентге-
нологічної допомоги населенню; підготовки кадрів 
лікарів-рентгенологів, онкологів, рентген-лаборантів 
та рентген-техніків [19].

До складу інституту ввійшли: діагностичне та те-
рапевтичне відділення, рентгенофізична і рентгено-
фотографічна лабораторії, ремонтно-монтажні, рент-
генофізичні майстерні. З 1922 р. інститут перейшов 
у відання Наркомату охорони здоров’я і був переве-
дений у статус науково-дослідної установи, яка скла-
далася з медичного (завідувач М. І. Шор), біологічно-
го (завідувач Ю. Ю. Крамаренко) і фізико-технічного 
відділів (завідувач проф. В. К. Роше). У медично-
му відділі працювали відділення глибокої терапії (за-
відувач Г. Г. Бергман), поверхневої терапії (завіду-
вач М. А. Биховський), діагностичне відділення (за-
відувач Є. М. Острогорський) [20].

Майстерні інституту не тільки обслуговували ін-
ститут ремонтом обладнання, а й розпочали вироб-
ництво дрібного рентгенівського устаткування [19]. 
У 1922 р. для закупівлі нового рентгенівського інстру-
ментарію Ю. П. Тесленко був відряджений до Берлі-
на [21].

Після смерті засновника Української рентген-
академії (УРА) С. П. Григор’єва в 1920 р. Юрій Петро-
вич очолив рентгенологічний відділ Наркомату охоро-
ни здоров’я України (НКЗУ), який було переформова-
но в підвідділ при відділі лікувальної медицини [22].

У квітні 1921 р. (Харків) рентгенологічний відділ 
реорганізовано у рентгено-електро-фото-біологічний 
підвідділ (РЕФ-підвідділ) зі штатом 22 одиниці. 
Оскільки в період організації Української рентгено-
логічної академії (РА) вона була підпорядкована РЕФ-
підвідділу, то на Ю. П. Тесленка також були покладе-
ні і обов’язки директора УРА, які він виконував до бе-
резня 1922 р.

ще до остаточного сформування РА відкрили-
ся такі відділення: рентген-діагностичне, рентген-
терапевтичне, науково-пропедевтичне (рентген-
кабінет), рентген-фізичне та стаціонарне з хіміко-
бактеріологічними лабораторіями при ньому. На час 
відсутності завідуючого РЕФ-відділом і директора 
РА Ю. П. Тесленка-Приходька всі його функції по РА 
виконували доктор Б. М. Варшавський — щодо питань 
адміністративно-господарського управління і розподі-
лу кредиту та доктор А. Ю. Штерман — щодо керівни-
цтва медичною частиною [23].

Активна діяльність Юрія Петровича з налаго-
дження роботи РА сприяла впровадженню досліджень 
рентген-променями, з 22.06.1921 р. відкрилося тера-
певтичне відділення для прийому пацієнтів. Було роз-
горнуто оповіщення лікарень, госпіталів, амбулаторій 
та інших установ про можливість направляти пацієн-
тів для дослідження рентген-променями в РА.

Структура рентгенологічної служби України 
в 1920 р. мала у складі рентгенівський відділ НКОЗ 
(зав. Ю. П. Тесленко-Приходько), який керував ро-
ботою Рентгенівської академії, рентгенологічні сек-
ції при лікувальних підвідділах губернських відділів 
охорони здоров’я (ВОЗ), які керували роботою місь-
ких рентгенологів і рентген-кабінетів повітових відді-
лів охорони здоров’я (ПВОЗ).

Рентгенологи, які працювали в рентген-
кабінетах, мали право безпосередньо доповідати за-

відувачеві повітового відді-
лу охорони здоров’я про питан-
ня фінансування та подання зві-
тів. Доповіді повітових рентге-
нологів передавали через ПВОЗ 
у рентген-секцію. Міські рентге-
нологи зверталися безпосередньо 
до губернської рентген-секції. 
Лікарі-рентгенологи були кон-
сультантами відповідних ВОЗ 
при лікувальних підвідділах [24].

Отже, на плечі Юрія Петро-
вича було покладено важку і тру-
домістку низку завдань — керів-
ництва на етапі становлення двох 
установ (РА і КРІ) та рентгеноло-
гічного відділу НКОЗ, який вико-
нував окремі завдання з розвитку 
ренгенологічної служби України. 

Ю. П. Тесленко-Приходько з колективом РА (у першому ряду — третій,  
далі праворуч Хармандар’ян, Ольховська, Безчинська, Варшавський), Харків
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План діяльності РЕФ-підвідділу включав, зокрема, 
такі завдання:

– створення стрункої рефорганізації на перифе-
рії у вигляді Рефсекцій обласного характеру при Губ-
здоровах міст Києва, Одеси, Харкова, Катеринослава;

– відновлення майже «мертвої» рефмережі 
на Україні, що мала до 150 установок, шляхом про-
ведення заходів щодо встановлення зв’язку з Москов-
ським і Петроградським рефцентрами, з одного боку, 
із закордоном — з іншого, для придбання максималь-
но можливої кількості рефапаратів, інструментарію, 
матеріалів, трубок, при повній недостатності такого 
устаткування на Україні і невідповідності наявного 
останнім вимогам науки і техніки;

– налагодження при РА і КРІ систематичних 
курсів з підготовки рефпрацівників як медичних, 
так і технічних (лікарів — 50; рентген-фізиків — 50 
і рентген-лаборантів також 50);

– з огляду на те, що наукова розробка РЕФ 
справи значно відставала від західно-європейського 
рівня, необхідною була організація творчої робо-
ти у цій галузі, для чого РЕФ-підвідділ мав: всебіч-
но сприяти розвиткові навчальних і показових РЕФ-
установ; надавати свої науково-навчальні приміщен-
ня РЕФ-установи під університетські кафедри у від-
повідних галузях; при РА, КРІ відкриття стаціонар-
них відділень з кількістю ліжок до 60, біологічних від-
ділень, дообладнання фізичного відділення з невели-
кою майстернею при УРА; паралельно з організацією 
УРА та КРІ підвідділ має проводити попередню робо-
ту з організації інститутів у Одесі та Катеринославі, 
створюючи там при великих лікувальних установах 
рефкабінети та показові станції. Паралельно з розвит-
ком науково-навчальної роботи протягом найближчо-
го 1922 р. треба організувати майстерні та лабораторії 
для конструкції апаратів, інструментарію, відкачуван-
ня трубок. Ці майстерні повинні бути безпосередньо 
підпорядковані РЕФ-підвідділу;

– беручи до уваги роз’єднаність рефсил 
на Україні, убогість рефнавчальної та наукової літе-
ратури, підвідділ вважає одним з найважливіших за-
вдань підготовку і проведення в 1922 р. Всеукраїн-
ського Рентген-електро-фото-біологічного з’їзду і по-
становку видання наукових праць, підручників у за-
значених галузях.

Слід нагадати особливу заслугу Юрія Петрови-
ча у справі матеріально-технічного оснащення медич-
них закладів України рентгенівським обладнанням. 
Під його керівництвом і часто за безпосередньої його 
участі відбувалося встановлення рентгенівського об-
ладнання в різних медичних установах країни, зокре-
ма у Харківській Рентген-академії, Шепетівці, Ніжи-
ні та ін. [25]. Створена майстерня при КРІ ремонтува-
ла та виробляла дрібне рентгенівське обладнання, а з 
1921 р. почалося виробництво трансформаторів.

Під керівництвом Юрія Петровича Тесленка-
При ходька на базі майстерні у 1931 p. було створе-
но Київський завод «Ренток» (рентгенотехнічний від-
діл, Київ), який вийшов на той час на друге місце 
в СPCP з ремонту і виробництва рентгенологічного 

обладнання. Завод складався з майстерні, в якій 15–
20 працівників займалися ремонтом рентгентру-
бок. Наприклад, апарат Бленла і Бука почали освою-
вати саме там. Пізніше «Ренток» об’єднали з фабри-
кою для виробництва зуболікарського обладнання і з 
заводом «Медінструмент». Таким чином розпочалося 
створення виробничого об’єднання «Медапаратура», 
яке й сьогодні є основним виробником рентгенівсько-
го обладнання в Україні [26, 27].

Крім організаційної діяльності, Юрій Петрович 
вникав у наукову роботу, брав активну участь у конфе-
ренціях, практичних нарадах. Він неодноразово оби-
рався членом президій конференцій, зокрема П’ятого 
Всесоюзного з’їзду рентгенологів і радіологів, який 
відбувся у Києві 18–23 травня 1928 р. За організа-
цію цього з’їзду Ю. П. Тесленко-Приходько та ще 
двоє членів оргкомітету (Хармандар’ян і Беренштейн) 
отримали подяки від Совнаркому та Наркомздорову 
України [28].

За повідомленням харківського наукового жур-
налу «Вопросы онкологии», Ю. Тесленко-Приходько 
зі співавторами Я. Зільбербергом та Я. Поволоцьким 
зробив доповідь «План робіт окремих обласних дис-
пансерів на 1929–1930 рік» на нараді працівників он-
кологічних диспансерів трьох областей (Київської, 
Харківської, Одеської) у м. Харкові [29].

Юрій Петрович співавтор трьох перших розді-
лів монографії «Рентгенодиагностика и рентгено-
терапия» [30]: «Рентгенаппаратура, рентгентруб-
ки и кенотроны», «Техника рентгенофотографичес-
кого процесса» і «Организация рентгенучреждений 
и правила работы в них», виданої Українським цен-
тральним рентген-радіологічним та онкологічним ін-
ститутом (тепер ДУ «Інститут медичної радіології 
ім С. П. Григор’єва НАМН України»). До речі, у цьо-
му виданні неправильно надруковані його ініціали — 
Г. П., а не Ю. П. Серед співавторів монографії видатні 
вчені харківського інституту: О. А. Лемберг (рентгено-
логічна локалізація чужорідних тіл; рентгенологічне 
дослідження кістково-суглобної системи та черепа), 
А. Л. Халіпський (дозиметричні прилади та техніки; 
поверхнева рентгенотерапія), Ф. М. Абрамович (рент-
генологічне дослідження легенів), Е. Я. Бриль (техніка 
рентгенологічного дослідження серця), М. В. Ольхов-
ська (рентгенологічне дослідження сечостатевих орга-
нів), Н. М. Безчинська (рентгенологічне дослідження 
шлунково-кишкового тракту), Б. К. Розенцвейг (техні-
ка рентгенотерапії глибокої і напівглибокої).

Утім, незважаючи на його заслуги, з 1928 р. 
на Юрія Петровича почали надходити скарги на ніби-
то його негідну особисту поведінку та похибки в ро-
боті КРІ, що призвело до проведення кількох ревізій, 
з висновками яких Юрій Петрович був не згоден і вва-
жав їх помилковими [31]. Мабуть, з цих або інших 
причин у 1931 р. його перевели на посаду заступни-
ка директора з наукової частини КРІ, де він перебу-
вав до 1932 р.

Переїхавши до Харкова, він повернувся до улю-
бленої роботи, а також почав викладати у створеному 
1931 р. на базі Українського інституту рентгенології 
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та онкології рентгенологічному технікумі з підготов-
ки середнього технічного персоналу.

Юрій Петрович очолив рух з навчання санітарно-
технічних кадрів (санітарні інженери) у структу-
рі наукової підготовки кадрів медичних інженерів 
[32]. Завдяки його наполегливості (доповідна запис-
ка в управління науки Наркомздорову) щодо всебічно-
го вивчення й опрацювання фізичних засад медицини, 
які відіграють активну роль у технічній реконструк-
ції охорони здоров’я, 1933 р. при Всеукраїнському 
рентгено-онкологічному інституті (Харків) створю-
ють фізико-технічний відділ для подальшого його пе-
ретворення у Всеукраїнський центр науково-дослідної 
думки з цих питань. На посаду завідувача цього відді-
лу затвердили Ю. П. Тесленка-Приходька.

З огляду на викладене, можна зробити висно-
вок, що Юрій Тесленко-Приходько зробив неоцінен-
ний внесок як у забезпечення технічної основи ши-
рокого впровадження Х-випромінювання в медичній 
практиці установ України, так і загалом у царині роз-
витку відповідної науково-технічної думки, створення 
експериментальних відділів з виробництва апаратури 
та окремих її деталей і вузлів.

Плідну творчу діяльність Ю. П. Тесленка-При-
ходь ка було припинено 30 грудня 1937 p., коли його 
заарештували. Тоді йому минуло лише 53 роки, за-
ймав посаду викладача Харківського рентгентехніку-
му. Мешкав він неподалік — по вул. Артема, буд. 27 
у 21-й квартирі [33].

Як розповідали очевидці, у камері Юрій Петро-
вич складає з сірників якісь формули (давати олів-
ці і папір йому заборонили), розповідає про свій ін-
ститут Рентгена. На думку ув’язненого О. Семененка: 
«Людина з нього правдива, чесна, часом гаряча і го-
стра. Фігура спортовця. Хоч йому вже за п’ятдесят, ве-
ликі світлі очі ще повні життя, риси лиця з різьбленим 
носом ще не обм’якли, хоча він уже проходив конвеєр, 
і доволі тяжкий. Видно, що в нього темперамент бор-
ця і він не збирається піддатися. Соціалістичні переко-
нання він прийняв не серцем, а розумом, ніби формули 
з фізики (він за фахом фізик, рентген-інженер). Вони 
абстрактні, вселюдські, але чесні, і він обстоюватиме 
їх. Барви України, її природу, людей він мало відчу-
ває, я б назвав це легким національним дальтонізмом. 

Проте, ворожості до України нема, Україна існує ніби 
в теорії, але й російського патріотизму не помітно» 
[11].

Справа Юрія Петровича тягнулася довго. Суди-
ли і засудили до розстрілу. Адвокат його оскаржував 
вирок. Кілька місяців Ю. П. Тесленко-Приходько си-
дів у смертній камері. «Знаю, що він навіть у смерт-
ній камері гартував свою волю і запровадив певний 
режим, — пише О. Семененко. — Він й там складав 
свої формули з сірників, щоб відігнати думки далі 
від смертної нудьги і витримав. Вирок було замінено 
на позбавлення волі в лагерях» [11].

Утім, у таборі він дуже скоро помер, 21 берез-
ня 1944 р. лікар Камінський Яков Йосипович у ла-
зареті Ветлосян (під Ухтою) ОТП-7 (окремий табір-
ний пункт) зробив запис про те, що помер Тесленко-
Приходько, о/д №29798, 1884 р. н. із м. Тулинськ. 
Смерть настала від крупозної пневмонії при атеро-
склерозі і старості (60 років). Засуджений Особливою 
нарадою НКВД за участь в контрреволюційних орга-
нізаціях строком на 5 років, в таборі з 29.01.40 р. [33].

Ю. П. Тесленко-Приходько підпадав під дію стат-
ті І Указу Президії Верховної Ради CРCP від 16 січня 
1989 р. «О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий, имев-
ших место в период 30–40-х и начала 50-х годов» і був 
посмертно реабілітований [33].

Кладовище на горі Ветлосян, де захоронено 
Ю. П. Тесленка-Приходька
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