ВБИВСТВО ГОЛОДОМ – ГЕНОЦИД!
до 80-их роковин Голодомору 1932 – 1933 років в Україні

Україна в совєцькій імперії
З 1917 до 1920 року Совєцька Росія тричі окуповувала Україну. В Україну за наказом
В.Лєніна було кинуто більше мільйона вояків окупаційної армії (так званої РККА) із Росії
та загони ЧК, які терором придушували боротьбу українських селянсько-повстанських
та партизанських загонів, що станом на 1921 рік налічували більше 100 тисяч бійців.
Колапс большевицької економіки, заснованої на насильницьких методах управління і відвертому грабунку, разом із посухою спричинив 1921 року масовий голод, який, зокрема, охопив південну Україну. Під час Голодомору 1921–1923 років большевики вперше випробували
в Україні терор голодом через позбавлення населення засобів до виживання.
Аби заспокоїти непримиренне до комуністів селянство і відновити економіку, комуністичний
режим змушений був тимчасово відійти від марксистсько-лєнінських постулатів і запровадити
«нову економічну політику» (НЕП).
Досвід важкої боротьби із Українською Народною Республікою та українським повстанським
рухом змусив окупаційну владу для зміцнення свого становища в Україні піти на створення
квазідержави УССР зі столицею у Харкові, яка фактично була московською колонією, та розпочати політику українізації.
Українізація, попри компартійні обмеження, вийшла за рамки застосування української мови
і охопила инші ключові царини суспільного життя. В Україні у 1920-ті роки відбувався культурний ренесанс европейського зразка і формувалися відмінні від російських культурні традиції,
які орієнтувалися на Европу під гаслом «Геть від Москви» (автор – письменник М.Хвильовий),
поставала національна система освіти (Р.Грінько), обґрунтовували економічну концепцію України як автономного економічного організму (економіст М.Волобуєв).

Карта УСРР за умовами Ризького договору 1921 року.

У комуністичного керівництва до кінця 1920-х років сформувалося чітке усвідомлення хисткости свого становища в Україні і загрози національного виступу. Потужну національну еліту,
економічно незалежне і національно свідоме селянство розглядали як реальну загрозу існуванню СССР. Тому згортання НЕПу і перехід 1928 року до неринкових форм вилучення зерна у селян (примусові хлібозаготівлі) в Україні супроводжувалися посиленням національного
тиску.
Репресивні органи комуністичного режиму розпочинають фабрикувати кримінальні справи
проти національної еліти, проти культурної, мистецької, наукової, технічної інтелігенції. 1928
року відбувся відкритий показовий процес під назвою «Шахтинська справа» проти інженернотехнічних фахівців Донбасу. Тоді ж розпочалась сумнозвісна кампанія проти української національної еліти, символом якої стала сфабрикова справа «Спілки визволення України» («СВУ»,
1929–1930 рр.), за якою засудили Сергія Єфремова, Андрія Ніковського, инших визначних
діячів українського національного руху. 1931 року було сфабриковано справу «Українського
національного центру», до якої притягнули видатного історика, академіка Михайла Грушевського. Усього під час процесу СВУ та після нього репресіям в Україні було піддано понад 30
тисяч українських громадян.

Залучення
дітей до антирелігійної
кампанії.

Суть переходу від НЕПу до «соціялізму» В.Ленін виклав весною
1922 р.: «Найбільша помилка вважати, що НЕП покладе край терору. Ми ще повернемося до терору. До терору економічного».
Ленин В. Полное собрание сочинений. – Т. 44. – С. 428

Копія посвідчення
про складення іспиту з української
мови, 1928 р.

Національний склад КП(б)У в 1922 р.

С. Єфремов, М. Чехівський та інші на лаві підсудних під час судового
процесу «Спілки визволення України». м. Харків, 1930 р.

Дзвін, знятий з Володимирського собору в м. Києві, 1929 р.

Наказ №14 командувача большевицькими військами в Україні М. Муравйова про захоплення влади у Києві, лютий 1918 р. У наказі наголошується, що совєцьку владу «ми несемо з далекої півночі на вістрях
своїх багнетів і там, де її встановлюємо, усіляко підтримуємо силою
цих багнетів».

Транспортування звинувачених у Шахтинській справі, 1928 р.

Національний склад відповідальних співробітників народних комісаріятів УССР на 1 березня 1926 року

Залучення дітей до антирелігійної кампанії.

Нищення церкви і моралі – характерна риса комуністичного режиму

За: Марчуков А.В. Украинское национальное
движение: УССР. 1920–1930-е годы : цели, методы, результаты. – М.: Наука, 2006. - с. 191.

Солдати інтернаціонального батальйону РККА. 1918 р.

Окупанти України: Троцький, Лєнін, Камєнєв.

Перерване відродження
Важливим етапом історії українського народу стала Українська національна революція
1917–1921 pp., в результаті якої було відновлено й поглиблено процес українського державотворення, який бере початок з часів Київської Русі та козацької доби. Українці заявили
про себе як окрема нація, яка має повне право на власну державу. Після тривалого процесу русифікації, національного та соціального поневолення український народ створив
свою незалежну державу і, кілька років збройно боронячи її існування, продемонстрував
своє тверде прагнення до самостійного розвитку.
Українська революція 1917–1921 рр. показала, що ідея незалежності України близька всім верствам українського суспільства, а також те, що її розділяли представники інших національностей,
що проживали в Україні.
Становлення української державності відбувалось у складних внутрішньо- і зовнішньополітичних умовах. Для багатьох пересічних громадян, та навіть для політичних діячів, характерною була
невизначеність суспільних пріоритетів, марні пошуки форм союзу з іншими державними утвореннями. Еволюцію поглядів на державний устрій України пройшло чимало політичних лідерів.
Підсумком їхніх пошуків стало переконання в необхідності національно-державного суверенітету
України і співпраця з іншими демократичними державами.
Невизначеність зовнішньої політики українських урядів гальмувала розвиток держави. І, навпаки, боротьба за незалежність змушувала противників відступати. Українську самостійність заперечували російські білогвардійці і більшовики, їм протистояла українська інтелігенція і селяни, в
меншій мірі – робітники.
Українці в роки Національної революції 1917 – 1921 років здобули досвід створення трьох державних апаратів: Української Народної Республіки на чолі із Центральною Радою, а пізніш - з
Директорією, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Західноукраїнської Народної
Республіки.

Карта українських етнічних земель, представлена українською делегацією на Мирній
конференції в Парижі у 1919 р.

Українська Кубань налагоджувала співпрацю із УНР, а згодом намагалася увійти до складу Української Держави Гетьмана Скоропадського. Наші побратими на далекому Зеленому Клині в
Сибіру намагаються встановити українську владу.
За менше ніж чотири роки процес національного будівництва зробив величезний крок уперед.
У цьому розумінні українська нація йшла тим магістральним шляхом історичного прогресу, яким
йшли інші народи, що здобули державну незалежність у XX ст.
Апогеєм Національно-визвольних змагань можна вважати Акт Злуки УНР і ЗУНР, урочисто
проголошений 22 січня 1919 р. на Софійському майдані у Києві. Цим актом було увіковічено соборницькі ідеали української нації. Проте, Українській Народній Республіці та Західноукраїнській
Народній Республіці не вдалося відстояти та укріпити незалежність й поповнити перелік національних держав, які утворилися в Європі на уламках імперій після закінчення Першої світової війни. Помилки у внутрішній політиці, а, найголовніше, зовнішня агресія з боку сусідів (більшовицької
та денікінської Росії, Польщі, Румунії) зруйнували українську державність 1917–1920 рр. Проте
вони не знищили ідеї боротьби за національне і соціальне визволення, яка продовжила жити в
українському суспільстві.

Акт Злуки УНР і ЗУНР, підписаний 22 січня 1919 р.

ІV Універсал Центральної Ради, який проголошує незалежність і окремішність Української Народної Республіки,
22 січня 1918 р.

Супротив окупаційному режиму не завершився з окупацією більшості українських земель понад
мільонною більшовицькою армією, керованою з Кремля. Опір українців тривав, на всіх теренах
нашої держави спалахували народні повстання. Страх очільників нової більшовицької імперії, що
її розвал почнеться з такої важливої частини СССР, як Україна, став причиною того, що правляча
верхівка вирішила упокорити нашу націю шляхом геноциду, штучно організованого голодом.

М. Грушевський
– голова Української
Центральної Ради.
Демонстрація на Софійському майдані
у м. Києві. 1 квітня 1917 р.
Один з підрозділів УГА в м. Ужгород. 10 квітня 1920 р.
Делегація УНР під час підписання Берестейського
мирного договору 27 січня 1918 р.

Гетьман Павло Скоропадський із соратниками. Київ, 1918 р.

Отаман Семен Заболотний
на чолі повстанського загону вів боротьбу з большевицькими окупантами
на Одещині до середини
1922 р.

Проголошення Першого
Універсалу Центральної
Ради. Зачитує Микола
Старшини і підстаршини сотні Січових Стрільців
під командуванням Романа Сушка. Київ, січень
1918 р.

Симон
Петлюра,
Головний
Отаман
Мешканці Києва зустрічають Головного Отамана Армії УНР
Армії УНР
С. Петлюру, 20 травня 1920 р.

Ковалевский.
10 червня 1917 р.

Грошова банкнота Української Народної
Республіки, 1918 р.

Поштівка. Київ. 1917 р.

Як здійснювався геноцид : перший етап вбивства голодом
Голодомор був багатоходовою каральною операцією, спрямованою проти української нації, оскільки її відродження становило загрозу існуванню комуністичної імперії.
Голод, який був наслідком масового вилучення хліба в українських селян,почав охоплювати Україну ще восени 1931 року. У критичній ситуації, що склалася навесні 1932
року, коли внаслідок голоду загинуло понад 100 тис. українців, єдина можливість зупинити масову загибель людей полягала в кардинальному перегляді надмірних планів хлібозаготівель, оголошенні районів масового голоду зонами гуманітарного лиха і наданні їм
допомоги. Але комуністичний режим не бажав цього, навпаки, він взявся за «остаточне
вирішення» українського питання.
Рішення про винищення частини української нації Сталін і його оточення, вочевидь,
ухвалили влітку 1932 року.
Судячи з подальших дій керівництва совєцької імперії, геноцидний план передбачав
кілька етапів убивства українців голодом.
Перший етап здійснювався в рамках загальносоюзної хлібозаготівельної кампанії і мав
на меті не лише вилучити максимально можливу кількість запасів, але і підготувати ґрунт
для звинувачень українців у саботажі і контрреволюційності. У липні – серпні 1932 року
Україні нав’язали завідомо нереальні плани хлібозаготівель.
Із 7 серпня 1932 року, відповідно до спеціяльної постанови, ініційованої Сталіним, «розкрадання колгоспного майна» каралося розстрілом або позбавленням волі терміном не
менше ніж 10 років. У народі постанова отримала назву «Закон про п’ять колосків». Вона
стала основою для розгортання масових репресій проти селян, які прагнули вижити.
В українські села відряджають партійних активістів – уповноважених із проведення хлібозаготівель та формують «буксирні бригади» для обшуків і конфіскацій харчів.
Наприкінці жовтня в Україну направлено спеціяльну комісію на чолі з керівником сталінського уряду В.Молотовим, яка повинна була забезпечити здійснення геноциду.
5 листопада В.Молотов і секретар ЦК КП(б)У М.Хатаєвич надіслали обкомам директиву,
вимагаючи від них негайних і рішучих дій «з обов’язковим і швидким здійсненням репресій
і нещадною розправою із злочинними елементами в правліннях колгоспів». Кількість арештів за хлібозаготівельними справами в листопаді 1932 року стрімко зростає.

«Закон про «п’ять колосків», 7 серпня 1932 р.
Із протоколу засідання ЦК КП(б)У 16 листопада 1932 р. про запровадження «чорних дощок» та натуральних штрафів. Джерело: ЦДГО, Ф.1. Оп. 6. Спр. 237

18 листопада 1932 року в Україні за рішенням ЦК КП(б)У, ухваленим за вказівкою
В.Молотова, набуває статусу офіційної репресії режим «чорних дощок» та запроваджуються натуральні штрафи – вилучення продовольства і худоби в господарствах, що «заборгували» за нереальними планами хлібозаготівель.
Відповідно, було запущено механізм масового вбивства українських селян шляхом організації штучно спланованого голоду.

Із переписки Й.Сталіна і Л.Кагановича
Сталін – Кагановичу 11 серпня 1932 р.
[Фрагмент]
«Найголовніше зараз Україна. Справи в Україні геть
погані. Погано по партійній лінії. Подейкують, що в двох
областях України (здається, у Київській та Дніпропетровській) близько 50-ти райкомів висловилися проти плану хлібозаготівель, визнавши його нереальним. У решті
райкомів справи, як твердять, не краще. На що це схоже?
Це не партія, а парламент, карикатура на парламент.
Замість того, аби керувати районами, Косіор весь час
лавірував між директивами ЦК ВКП і вимогами райкомів
і ось – долавірувався до ручки. Правильно казав Ленін, що
людина, яка не має мужності піти в потрібний момент
проти течії, – не може бути справжнім большевицьким
керівником. Погано по лінії совєцькій. Чубар – не керівник.
Погано по лінії ГПУ. Реденсу не до снаги керувати боротьбою із контрреволюцією у такій великій і своєрідній республіці, як Україна.
Якщо не візьмемося просто тепер за виправлення положення в Україні, Україну можемо втратити. Майте на
увазі, що Пілсудський не дрімає, і його агентура в Україні
у багато разів потужніша, ніж гадає Реденс чи Косіор.
Майте також на увазі, що в Українській компартії (500
тисяч членів, хе-хе) перебуває немало (так, немало!) гнилих елементів, свідомих і несвідомих петлюрівців, нарешті
– прямих агентів Пілсудського. Щойно справи стануть
гірші, ці елементи не зволікатимуть відкрити фронт усередині (і поза) партії, проти партії. Найгірше це те, що
українська верхівка не бачить цих небезпек.

Каганович – Сталіну 16 серпня 1932 р.
«Про справи українські:
а) Я цілком і повністю згоден із Вашою оцінкою становища справ в Україні. Лихо в тому, що серед частини
активу питання про хлібозаготівлі, їхні розмірковування
про неможливість виконати план переросли в питання
про ставлення до політики партії. Невпевненість, безперспективність, розгубленість і формальне виконання
«боргу» – ось головні бацили, що роз’їдають зараз частину активу, зачіпаючи трошки і верхівку». Теорія, що ми,
українці, невинно постраждалі, створює солідарність і
гнилу кругову поруку не тільки у середній ланці, але і у
верхівці. Я вважаю, що незалежно навіть від оргвисновків, настав момент, коли ЦК ВКП(б) мав би офіційно в
політичному документі дати оцінку і закликати організацію до рішучого перелому. Резолюцію своєї конференції
вони всерйоз не беруть, вважаючи її почасти вимушеною.

Постанова СНК УССР 20 листопада 1932 р. про посилення
репресій і запровадження натуральних штрафів

Таємна інструкція про запровадження режиму
«чорних дощок» в українських селах, затверджена
Постановою СНК УССР 20 листопада 1932 р.

Таке політичне офіційне рішення ЦК виправить
значну частину активу швидко, і легко полегшило би загальне виправлення становища в Україні.
Ви також праві, пов’язуючи питання з міжнародним становищем, з роботою Пілсудського і граничної
небезпеки такого самоплинного стану парторганізації і слабкої ідейної войовничості з гнилістю і безпринципністю Мені самому було жаль дивитися на український актив, перебуваючи у них на конференції»
(переклад з російської – ред.).

Голова СНК СССР
В.Молотов

Так далі тривати не може»

(переклад з російської – ред.).

Джерело: Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. – М.: РОССПЭН, 2001. – с. 273-275, 280-281

Динаміка арештів в Україні у серпні 1932 –
першій декаді 1933 рр.

матеріали УІНП

Сталін

секретар ЦК КП(б)У
М.Хатаєвич

Організатори геноциду

Доповідна записка керівника ГПУ України С.Реденса
першому секретарю ЦК КП(б)У С.Косіору про
розгортання репресій, 22 листопада 1932 р.

Як здійснювався геноцид : другий етап вбивства голодом
У грудні 1932 року розпочинається другий етап вбивства голодом українців.
10 грудня ЦК ВКП(б) для посилення хлібозаготівель в Україну направляє Л.Кагановича
і П.Постишева. Л.Каганович здійснює інспекційну поїздку українськими областями, залякуючи місцеве керівництво та вимагаючи посилення репресій. Під прикриттям хлібозаготівель він наприкінці грудня 1932 р. змушує місцевих керівників вивезти з українських сіл усі
наявні зернові запаси, навіть посівний матеріял, що й було зроблено.
Одночасно українців звинувачують у зумисному саботажі хлібозаготівель та підготовці
повстання. На початку грудня 1932 року Сталін особисто наказує поширити серед партійного і державного активу матеріяли так званої «Оріхівської справи» проти керівників
Оріхівського району (суч. Запорізька область), яких було засуджено за саботаж хлібозаготівель, а наприкінці місяця – доповідну записку В.Балицького про нібито підготовку навесні 1933 року повстання в Україні.
14 грудня 1932 року ЦК ВКП(б) і СНК СССР ухвалюють таємну Постанову «Про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі і в Західній області», яка, попри назву, передбачала
ліквідацію українських шкіл на Кубані і масове переслідування української інтелігенції.
Зміст цієї ухвали є переконливим підтвердженням того, що штучно організований голод в
Україні і на Північному Кавказі використовували перш за все для руйнування української
національної ідентичности і винищення українців як нації.
А 1 січня 1933 року постановою ВКП(б) про застосування найжорстокіших репресій до
тих, хто не здасть хліба, українцям був оголошений ультиматум, яким совєцькі окупанти
завдали останнього удару по українському селу.
У січні 1933 року шляхом масових обшуків в українських селян було забрано останні
залишки їжі і приречено їх на голодну смерть.

Таємний лист Сталіна та
доповідна записка Спецуповноваженого ОГПУ
в Україні В.Балицького
про нібито підготовку
повстання 1933 року в
Україні, що мали пояснювати партійному апарату
жорстокість проти українців, грудень 1932 р.

Лист Сталіна про поширення
матеріялів Оріхівської справи

Телеграма Сталіна С.Косіору із
постановою ВКП(б) від 1 січня 1933
року, з погрозами застосування до
Секретар ЦК ВКП(б) Л.Каганович,
організатор геноциду

українських селян найжорстокіших
репресій за виявлений у них хліб

Постанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР від 14 грудня 1932 р.,

Генеральний секретар
ЦК КП(б)У С.Косіор,
організатор геноциду

яка для посилення хлібозаготівель припиняла
українізацію. Даний документ є підтвердженням
антиукраїнського спрямування Голодомору
Протокол засідання Політбюро ЦК КП(б)У за участю
Л.Кагановича про посилення репресій до українських
селян, 29 грудня 1932 р.

Зі спогадів Ф. Правобережного, опублікованих у 1951 році, про три хвилі конфіскацій
продовольства восени 1932 – початку 1933 р.

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У
про вивезення всіх наявних
запасів з українських колгоспів,
ухвалена 29 грудня 1932 року
під тиском Л. Кагановича

Як здійснювався геноцид : третій етап вбивства голодом
Із щоденника жителя с. Леб’яжого Чу-

Наприкінці січня 1933 року організатори геноциду перейшли до реалізації фінального етапу свого плану. Головними завданнями були:

гуївського району Харківської області
Н.М. Білоуса

-добити непокірних;

16/IV-33 г.

- замести сліди злочинів.

Пасха. Я был на работе в артели скородили, а на селе людей
и не видать, раньше было веселились люди качели гармони
игры все возможные, а сегодня везде уныние и голод. Розговлялись постным борщом, немного жареной картошки и молочная каша, дала молока кума Манька. Калихочь Пилып забрал
в яру мясо дохлой лошади перелитое карболкой и понес
домой.

Ці завдання було покладено на П.Постишева, якого 24 січня 1933 р. призначено фактичним керівником УССР на посаді другого секретаря ЦК КП(б)У.
22 січня 1933 р. директивою Сталіна було заборонено виїзд селян з території УССР і
Кубані в инші місцевості СССР. Українським селянам припинили продавати квитки на залізничний і водний транспорт. Дороги блокували підрозділи ГПУ. Тих, хто встиг виїхати,
заарештовували та повертали назад. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви було
затримано майже 220 тисяч селян. Із них понад 186 тисяч силоміць повернули у села, де
вони були приречені на голодну смерть. Пізніше заблокували дороги до міст, щоб не пустити до них тих, хто голодує.

17/IV-33
На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода.
30/IV-33
Идут частые дожди и холодно, посев производится очень слабо, потому что зерна нету, лошадей тоже нету, а если у ково и есть лошадь, то
все равно она очень слабая, так что и в бороне не выхаживает дня. Так что в этом году еще больше будет недосеву. А люди знай мрут, так что
в одну яму кладут душ по 6, потому что некому могилы копать. 27/IV Умер Бутенко Николай Федорович, молодой парень 22 лет, настоящий
гвардеец, большого роста, красивый, и пришлось умереть голодной смертью лиш потому, что сельсовет не дал ему справки как сыну розкуркуленого отца, а без справки негде на работу не примают, а весной когда уже он совсем ослаб, тогда и работа была, но он не мог работать и
пришлось ему умереть голодной смертью.

Із лютого Україні починають надавати незначну допомогу. Вона була вибірковою і недостатньою та була спрямована не на подолання голоду і порятунок українців, а на забезпечення виробничих потреб у ході посівних і збиральних кампаній.
У першу чергу допомога призначалася партійному та комсомольському керівництву,
активістам. Якщо продовольство надходило до села, його використовували лише для
громадського харчування винятково тих колгоспників, які виходили на роботу. Знесилені,
старі, а також селяни-одноосібники не отримували допомоги. Відповідно, смертність серед українських селян невпинно зростала.

З політичного звіту за 1933 рік
консульства Німеччини в Києві,
15 січня 1933 р.:

1933 року П.Постишев провів масштабну кампанію «очищення» України від «петлюрівців» і «українських націоналістів», яка стала складовою частиною геноцидного плану винищення української нації. Тогочасний розмах політичних репресій в Україні порівнюють
із Великим терором 1937–1938 років. За офіційними даними, в Україні 1933 року було
арештовано більше людей, ніж 1938 року. Тож у січні 1934 року П.Постишев звітував, що
«минулий рік став роком розгрому націоналістичної контрреволюції».
Своєрідним символом голодоморних репресій став розстріл 200 українських кобзарів
узимку 1934 року. За народними спогадами із Черкащини, кобзарів було знищено за виконання «Думи про голод».
З другої половини 1933 року у вимерлі з голоду села України починають переселяти
колгоспників із російських областей і Білоруси. Одночасно режим намагається приховати
масштаби свого злочину. Книги реєстрації смертей за 1933 рік вилучають із сільрад.

Директива ЦК ВКП(б) і СНК СССР про заборону виїзду
селян з України 23 січня 1933 року, якою українців
позбавляли можливости порятунку в неохоплених
голодом регіонах імперії

«Українське питання. Стан українського питання цього року можна
оцінити також лише в контексті масового голоду. Через цю катастрофу, відповідальною за яку народ
вважає московську політику, давня
прірва між українцями – поборниками самостійності та московським
централізмом, природно, поглибилася. Прикметною для настроїв
населення є досить поширена думка, що радянський уряд навмисне
посилював голод, що примусити
українців впасти навколішки. Від
окремих комуністів часто можна
почути : ”ми не боїмося голодних,
для нас небезпечні ситі!”. Якщо такі
погляди й розходилися з лінією
партійного керівництва, все ж таки
вони посилювали переконаність у
використанні голоду з політичною
метою».

Таємне розпорядження Харківського обласного управління НГО про вилучення із сільрад книг реєстрації
смертности за листопад 1932 – грудень 1933 років

Телеграма про відправку переселенців
із Центрально-Чорноземної области
у вимерлі українські села,
грудень 1933 р.

Сталін:
«Кожен, хто намагається зруйнувати цю єдність
соціалістичної держави, хто прагне відокремлення від неї окремої частини та національності, він
ворог, запеклий ворог держави, народів СССР. І ми
будемо знищувати кожного такого ворога, був би
він і старим большевиком, ми будемо знищувати
весь його рід, усю сім’ю. Кожного, хто своїми діями і думками, так, і думками, зазіхає на єдність соціалістичної держави, безжально будемо знищувати. За знищення усіх ворогів до кінця, їх самих,
їхнього роду!»

Запис акту про смерть 19-річного А.Остапенка у травні 1933 р.,
із зазначенням причини смерти
– «українець»

Джерело: http://www.president.gov.ua/

Довідка ДПУ України про масові виїзди селян із сіл України.
2 лютого 1933 р.

Джерело: ДА СБ України. Колекція документів
“Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”. Сп. 228

Витяги із Постанови Політбюро ВКП(б) про надання допомоги окремим областям України, 6 лютого 1933 року.
Спеціяльно підкреслено, що допомога призначається для партійних і безпартійних активістів колгоспів

Джерело: http://www.rusarchives.ru

Арешти в Україні у 1929 – 1940 рр.

За матеріалами Українського інституту національної пам’яті

Уривок із щоденника Д.А. Федербуш, іммігрантки
із Польщі, що була арештована ДПУ 9 серпня 1933 р.
про тогочасну ситуацію в Україні.
Із особової архівної кримінальної справи у
перекладі з польської на російську мову
Джерело: http://www.golodomor.kharkov.ua/docs.php?pagep=1&doc=766

Тост Сталіна на прийомі у Ворошилова 7 листопада 1937 р.
Джерело: Димитров Г. Дневник. (9 март 1933 —
6 фебруари 1949). – София, 1997.

Організатори геноциду: Л. Каганович, Й.
Сталін, П. Постишев у січні 1934 р.

Опір геноциду
Хлібозаготівельна кампанія 1931 року та голод, який охопив Україну весною 1932 року,
загострили антикомуністичні настрої в українському суспільстві.
Протести проти совєцької окупаційної влади в Україні набувають масового характеру. Так, лише за перші 7 місяців 1932 року органи ГПУ зафіксували в УССР понад 900
масових протестних виступів, що становило понад 56% усіх антивладних виступів у
СССР за цей час.
У першій половині 1932 р. з колгоспів в Україні вийшли 41 200 селянських господарств.
Доведені влітку 1932 року нові нереальні плани хлібозаготівель як у селян, так і в нижчій
ланці влади викликали обурення і протести. Непоодинокими були випадки неприйняття цих
планів, відмови від них.
І 1932, і 1933 років у різних регіонах України режим змушений був придушувати масові виступи, «волинки». Голодні селяни опиралися вивезенню хліба в рахунок заготівель, нападали на
зерносховища, магазини, комори спиртзаводів чи винокурень, де зберігалось, часто просто
неба, відібране зерно. Продовжували поширюватися листівки із закликами до боротьби із
комуністичним режимом.
Але основними стають пасивні форми спротиву – зволікання із вивезенням запасів, неякісний обмолот з метою збереження у відходах збіжжя, зрештою, приховування від конфіскацій
здобутих важкою працею крихт харчів. Цей стихійний спротив і став основою звинувачень у
наявності антикомуністичного підпілля і підготовці на весну 1933 року повстання в Україні,
які використала окупаційна влада як приводи для вчинення вбивства голодом. Утім, цілком
імовірно, що масштабне повстання проти окупантів дійсно би вибухнуло, якби Кремль не втілив свій страхітливий задум з організації штучного вбивства голодом мільйонів українців.
Проте у нелюдських умовах зумисно спланованого голоду залишалися ті, хто зберігав у
своєму серці чуйність і доброту. Ті, хто простягав руку допомоги приреченим, були серед різних верств населення. Це і вчителі, й лікарі, і священики. Навіть деякі уповноважені чи члени
«буксирних бригад» намагались у силу своїх можливостей допомагати змореним голодом
людям. Особливо потрібно відзначити жінок, матерів, які, рятуючи свої сім’ї, одночасно знаходили можливості підтримати ще більш нужденних.
Окремо потрібно сказати про місцевих керівників: голів колгоспів, сільських рад, бригадирів, директорів підприємств та шкіл. Перебуваючи між ковадлом голоду та молотом репресій,
багато хто з них зробив усе можливе для порятунку односельців: йшли на прямі порушення
вимог компартійного керівництва, зокрема щодо видачі натуральних авансів колгоспникам,
обмолоту зерна тощо. Відомі непоодинокі випадки, коли керівники при отриманні планів непосильних хлібозаготівель відмовлялися їх виконувати чи радили селянам приховувати власні
запаси. Голодного 1933 р. деякі голови колгоспів та бригадири намагалися надавати харчі
усім односельцям, а не лише тим, що виходили на роботу. Влітку вони, без дозволу вищого
керівництва, скошували частину ще недозрілих посівів для порятунку односельців.

Із протоколів засідань Б’юра Мелітопольського РПК про застосування
репресій до комуністів, які відмовлялися брати участь у хлібозаготівлях,
грудень 1932 – січень 1933 рр.

Обвинувальний висновок ГПУ щодо мешканців с. Крячківка
Пирятинського району (Полтавщина), звинувачених у
недопущенні вивезення збіжжя із села у серпні 1932 року.

Спецповідомлення Вінницького обласного відділу ГПУ про
«волинки» в Крижопільському районі у травні 1932 року,
коли по голодуючих жінках, що вимагали хліба, було відкрито стрільбу.

Голодомор 1932–1933 рр. не зміг перетворити українців на “совєцьких людей”. Попіл
репресованих, загиблих, померлих родичів стукотів у серцях багатьох українців. Опір
комуністичному режимові тривав. І його підсумком став результат Всеукраїнського
референдуму 1991 року, на якому понад 90% українців підтримали незалежність своєї
держави.

У травні 1933 року, протестуючи проти нищення України, вчинив самогубство визначний письменник Микола Хвильовий. У 1920-ті
роки був переконаним комуністом. Автор гасла «Геть від Москви». За два тижні до смерти
в розмові з друзями зауважив:
«Голод — явище свідомо організоване. Голод
розруха — хитрий маневр, щоб одним заходом
упоратися з дуже небезпечною українською
проблемою. Зрозумійте мене, будьте на часинку «єретиками». Колізія тільки починається. Ця сталінська п’ятирічка — тільки третій
акт нашої драми. Два маємо ще попереду. Але
чи вистачить на них навіть нашого залізного
терпіння? Хтось напевне знайдеться відважний, хтось перший крикне: «Годі! Завісу!»

і

Микола Хвильовий

(За спогадами А.Любченка: А.Любченко «Його таємниця». –
Париж, 1966)

Одна із листівок, які 1932 року поширювали в Україні з
закликом до боротьби із комуністичним режимом.

Пам’ятник голові колгоспу Іванові
Осадчуку, який 1933 року врятував село
від голодної смерти, с. Нова Чортория
Любарського району Житомирської
области.

Обвинувальний висновок щодо Якима Різника із с. Коврай-ІІ
(сьогодні Золотоніського району Черкаської области), який
1933 р. виготовляв та розповсюджував листівки із закликом
до боротьби із комуністичним режимом.

Нескорене українське село
Центром опору большевицькій окупаційній політиці завжди було українське село.
Перша спроба насильницької колективізації, яка розпочалася 1929 року, зустріла активний опір українських селян. Узимку 1930 р. селянські протести і повстання набули
масового характеру, фактично вся Україна повстала проти гніту Кремля. Селяни виходили з колгоспів, забирали назад своє майно, звільняли арештованих односельців.
Нерідко спалахували збройні виступи проти антиукраїнського комуністичного режиму,
що відбувалися під гаслами національного і соціяльного визволення. 1930 р. в Україні
відбулися майже 4,1 тис. масових виступів проти совєцьких окупантів, що охопили
усю територію республіки і у яких, за оцінками дослідників, взяли участь понад 1,2
млн. осіб. У багатьох селах України совєцька влада була ліквідована. Для придушення
опору влада застосовувала військові підрозділи. Фактично це була справжня селянська війна проти червоних окупантів.
Відчайдушний опір українських селян змусив Сталіна призупинити 1930 року форсовану
колективізацію. Новий наступ розпочався 1931 року.
До кінця 1932 р. в Україні було колективізовано близько 70% господарств. Одночасно знищено найкращі селянські господарства, які були визначені як «куркульські». Значну частину
«розкуркулених» депортують на Північ, Урал та в Сибір, де багатьох із них чекала смерть. За
даними Управління народногосподарського обліку УССР, до середини 30-х років за межі України вивезено близько 285 тис. сімей чисельністю майже 1 млн. осіб.
Незважаючи на репресії проти інтелектуальної еліти і каральні акції із застосуванням збройних формувань ГПУ проти селян, опір тривав. Звичайно, він мав спонтанний і неорганізований характер, але викликав страх у Сталіна і його оточення і штовхав їх до здійснення злочину
геноциду. Лише так окупаційна влада могла упокорити українське село.

Голова ГПУ України Всеволод Балицький про ситуацію на Поділлі
у березні 1930 р.
Із повідомлення по прямому проводу заступнику голови ОГПУ Ягоді, нач. СОУ
ОГПУ Євдокимову:

Листівка Повстанського комітету Вінниччини.

«Учора приїхав у Тульчинську округу, весь округ охоплено хвилюваннями і повстаннями, із
17 районів округи вражено 15 районів, на сьогоднішній день хвилювання відбуваються в 53
селах, абсолютно вигнали Соввладу та актив із
50 сіл, де замість сільрад у більшості обирають
старост. Колгоспи ліквідовано в більшості сіл
округи…
Всеволод Балицький, голова
ГПУ України, 1932 р. – спецуповноважений ОГПУ в Україні, один
із організаторів Голодомору

У деяких селах виступають під гаслами «СВУ»,
заявляючи, що Єфремова судять…

За: Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах и
динамике классовой борьбы в деревне в 1930 г. 15 марта 1931 г. // Трагедия
советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т 65 1927—1939.
Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 2. Ноябрь 1929 — декабрь 1930 / Под
ред. В.Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. — М.: РОССПЭН, 2000. — C. 791-792Ю

У деяких селах – збройні виступи, навколо сіл вирито окопи, які зайнято озброєними, що не пускають до села. В окремих районах співають «Ще не вмерла Україна». Маю нагадати, що деякі райони округи були в минулому районами формування і діяльності банд
Заболотного…

За: Докладная записка
Секретно-политического
отдела ОГПУ о формах и

У М’ястківському районі при проведенні операції було вчинено біля сіл Горячковка
і Ольшанка збройний спротив, стрілянина тривала близько 3 годин. Із с. Балановки
Бершадського району після рішучих заходів нашого загону, за даними, пішло до лісу
500 осіб, озброєних вилами і сокирами. Уся округа розбита на оперативні ділянки.
Кожному оперативному сектору надано збройні загони комуністів і військові кінні
групи ГПУ. Віддано наказ про рішуче придушення виступів».
Джерело: Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. /
Т. 3. 1930—1934 гг. Кн. 1. 1930—1931 гг. — М.: РОССПЭН, 2003. — с. 221-222.

динамике классовой борьбы
в деревне в 1930 г. 15 марта
1931 г. // Трагедия советской
деревни. Коллективизация и
раскулачивание. 1927—1939.
Документы и материалы.
В 5-ти тт. / Т. 2. Ноябрь
1929 — декабрь 1930 / Под

Оперативне повідомлення Дніпропетровського
окружкому КП(б)У про протестні виступи на
Дніпропетровщині, березень 1930 р.

ред. В.Данилова, Р.Маннинг,
Л.Виолы. — М.: РОССПЭН,
2000. - C. 801-802.

Листівки із закликами до боротьби з комуністичним режимом, кінець 1920 – поч. 1930-х рр.

наслідки Голодомору
Смертність від Голодомору

У червні 1933 року в УСРР помирало:
Щодоби 34170 осіб
Щогодини 1420 осіб
Щохвилини 24 особи

Голодомор забрав мільйони людських життів. На жаль, страшні обставини злочину унеможливлюють встановлення як точної кількости смертей, так і вичерпного
поіменного списку жертв.
За проведеними вченими Інституту демографії та соціяльних досліджень НАН України
ім. М.Птухи підрахунками, в Україні внаслідок Голодомору 1932–1933 років загинуло 3
млн. 941 тис. осіб. Аналіз етнічного складу прямих демографічних втрат свідчить, що
було вчинено вбивство голодом саме етнічних українців – втрати українців у тогочасних
межах УССР складають 91,2% від загальної кількости прямих втрат Голодомору.
Непрямі втрати (дефіцит народжень) унаслідок Голодомору в Україні 1932–1934 років
досягають 1 млн. 122 тис. осіб.
Сукупні демографічні втрати, з урахуванням кумулятивних втрат, тобто з ненародженими поколіннями, становлять понад 10 млн. осіб.
Українцям було завдано смертельної рани як етнічній спільноті. Для України 1933 рік
став часом національної катастрофи, наслідки якої відчуваємо і понині.
Найбільш масова смертність в Україні припадає на період із середини лютого по липень
1933 року. За цей час померло понад 3,2 млн. осіб.
Жахом Голодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей. У багатьох районах України у вересні 1933 року за шкільні парти не сіло близько двох третин учнів.
Наслідком злочину геноциду, окрім фізичного вбивства мільйонів людей, стало руйнування традиційного українського укладу життя.
Голод став зброєю масового біологічного знищення українців, на довгі десятиліття порушив наш природний генетичний фонд, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації.
Унаслідок геноциду українське суспільство, за висновком Дж. Мейса, стало і все ще
значною мірою залишається травмованим постгеноцидним суспільством.
Руйнівні наслідки Голодомору гальмують поступ незалежної України. Подолання їх є необхідною умовою деколонізації, оздоровлення суспільства, національної
консолідації та побудови могутньої успішної України.

Смертність в Україні у 1920-1930-их рр.
Українське село у 1933 році. Фото А.Вінербергера.

(за матеріялами Інституту демографії та соціяльних досліджень ім. В.Птухи НАН України)

Помісячний розподіл померлих
в Україні у 1933 р.

Могила загиблих з голоду, с. Прохорівка Черкаської области

Померлі з голоду на вулицях Харкова. Фото А. Вінербергера, 1933 р.
Дитина 1933 року.

Українські землі у Голодоморі : Слобожанщина
( Харківська і Сумська області )
Організоване керівництвом СССР убивство голодом 1932–1933 років у Слобідській Україні набуло тотальних масштабів.
1932 року територія краю увійшла до складу Харківської области, яка охоплювала на
той час значну частину Лівобережної України. У жовтні 1932 року північну частину нинішньої Сумщини було включено до складу новоствореної Чернігівської области.
У результаті надмірних хлібозаготівель вже навесні 1932 року голодувала значна частина населення Слобожанщини. У червні 1932 року, за офіційними даними, голод, або, за
єзуїтською термінологією компартійної номенклатури, “важке становище”, фіксували у 39
районах тодішньої Харківської области.
Голодомор на Слобожанщині комуністичні кати здійснювали за тим самим сценарієм,
що і в решті регіонів, де українці складали більшість населення. Спочатку окупаційна влада встановлювала завідомо нездійсненні плани хлібозаготівлі. Для вилучення зерна та
инших продуктів у села направляли “штурмові ударні бригади” та “буксирні” бригади (фактично – каральні загони), до яких входили працівники прокуратури, органів ГПУ, парткомів.
Наприклад, на початку 1933 р. рішенням Охтирського райкому було створено декілька
десятків бригад, чисельність яких складала близько 300 осіб. У селян, за вказівкою компартійних функціонерів, забирали останню їжу, прирікаючи на голодну смерть.
Протягом 1932 та 1933 років за вказівками Кремля наростали хвилі репресій: грошові та
натуральні штрафи, обшуки, арешти. До «нездатчиків» хліба застосовували виселення
за межі України. Так, згідно з постановою Харківського облвиконкому від 9 січня 1933 р.,
було виселено 400 родин.
Комуністичний режим заохочував серед людей доноси один на одного, надаючи «інформаторам» частину відібраних харчів.
За «злісний саботаж хлібозаготівлі» запроваджували режим «чорних дощок». На Слобожанщині на такі «дошки» було занесено понад 100 населених пунктів.
Щоби врятуватися від голодної смерти, мешканці краю намагалися виїхати за межі України. Лише з грудня 1932 по січень 1933 років з 19 районів Харківської области виїхало
близько 20 тисяч людей. Запроваджена окупаційним режимом заборона виїзду із України,
виконання якої забезпечували спеціяльні загороджувальні загони, робила неможливим
пошук порятунку в російських регіонах, що не голодували.

Дівчинка з опухлими
колінами, що прийшла
у столицю УССР у
пошуках порятунку від
голодної смерті. Фото
А.Вінербергера, 1933 р.

Українські селяни намагалися знайти порятунок для себе і своїх дітей у великих містах,
передусім у тодішній «столиці» УССР – Харкові. Але і там їх чекала смерть. Навесні – влітку 1933 року на вулицях Харкова щодоби підбирали 100–200 трупів померлих від голоду
селян, які у пошуках порятунку дісталися міста. Тільки за липень 1933 року у різних місцях
Харкова було зібрано 6 675 трупів, з них 3 304 трупів дітей.
На Харківщині упродовж 1932–1933 рр. від голоду загинув кожен четвертий мешканець. За підрахунками дослідників, у тодішній Харківській області, до складу якої,
крім нинішньої Харківщини, входили також більшість Сумської, Полтавської та деякі райони Київської области, внаслідок Голодомору загинуло понад 1,5 млн. осіб.

Постанова б’юра Петрівського райпарткому КП(б)У
Харківської области про посилення репресій із рознарядкою
по сільрадах, у скількох селянських сімей відібрати присадибні ділянки і розпродати їхнє майно, січень 1933 р.

Рішення б’юра Харківського обкому КП(б)У про активізацію
судів у «боротьбі за хліб», яка полягала у жорстокому і
швидкому застосуванні репресій до українських селян,
7 листопада 1932 р.

Таємна доповідна записка керівників Ізюмського району Харківської
области П.Постишеву про катастрофічний стан району та з
проханням про продовольчу допомогу, 27 травня 1933 р.
Меморіял
жертвам
Голодомору
в Харкові.
Відкрито
2008 р.

Постанова Валківського райвиконкому Харківської области про запровадження натуральних
штрафів картоплею до господарств, що «ухиляються» від здачі хліба, 10 грудня 1932 р.
Шосткинська газета «Зоря» – типовий зразок компартійної пропаганди, спрямованої на залякування українців. А репресії – головний інструмент вилучення хліба, 21 листопада 1932 р.

Пам’ятник жертвам
Голодомору
в Сумах

Посвідчення бригадира «буксирної»
бригади, направленої в Черемушанську
сільську раду Валківського району
Харківської области для обшуків
під час «штурмової декади
по хлібозаготілях»,
грудень 1932 р.

Таємна доповідна записка голови Сумської міськради Саратікова про загрозливе продовольче
становище колгоспів Сумського району, травень 1933 р. Приклад компартійного підходу до
питання допомоги голодуючим, яка визначалася
не потребою їхнього порятунку, а лише «для
забезпечення посівної кампанії».

Акт про обшук у селянина З.А. Жили і конфіскацію до 3,5
пудів жита, до 2 пудів квасолі та до 2 пудів сушених груш,
1 лютого 1933 р.

Українські землі у Голодоморі : Сіверщина і Полтавщина
Полтавщина і Чернігівщина у ХVII – XVIII століттях складали основу Української
козацької держави – Гетьманщини. Міцні козацькі традиції на цих землях зберігалися і на початку ХХ ст. Саме на Дніпровському Лівобережжі найбільшого розвитку
досягло хутірське господарство, що зародилося ще у козацькі часи. Заможні селянські фермерські господарства – хутори – складали основу сільської економіки Полтавщини і Чернігівщини. Тут комуністичний режим зустрічав відчайдушний
спротив колективізації. На 1932 рік на Полтавщині, яка на той час входила до складу
Харківської области, було колективізовано 70% селянських господарств, а на Чернігівщині – лише 47,3% господарств. Саме ця обставина стала причиною створення у жовтні 1932 р. окремої Чернігівської области у складі 36 “відсталіших районів
УССР”.
Вбивство голодом 1932–1933 рр. стало страшною катастрофою для нащадків козацької Гетьманщини. Голод охопив край ще навесні 1932 року. В архівах збереглися десятки
листів і звернень селян Полтавщини і Чернігівщини до чиновників із розпачливими проханнями порятувати від голодної смерти. Але звернення до компартійних функціонерів
були марними, бо ті, знаючи про масову смерть українських селян від голоду, лише сприяли його поширенню, виконуючи вказівки своїх господарів із Кремля.
Восени 1932 року ситуація лише погіршилась. Масові обшуки і конфіскації, жорстокі
репресії проти непокірних, занесення сіл і районів на «чорні дошки» наганяли жах на українське село.
У результаті цих злочинних дій совєцької окупаційної адміністрації 1933 року край охопив
голодний мор. Вимирали цілі хутори і села. За дослідженнями краєзнавців, на Полтавщині
у роки Голодомору зникло понад 500 малих населених пунктів.
Голодна смерть не оминала і міста. В особливо жахливому стані були невеликі міста і
містечка, де ситуація не відрізнялась від сіл. На вулицях міст щодня підбирали десятки і
сотні померлих. Наприкінці березня 1933 року в Полтаві за одну добу було підібрано 1 043
трупи.
Загалом Полтавщина, за підрахунками істориків П.Єрмака та М.Якименка, 1926–1939
рр. втратила до 1 млн. людських життів. Більшість із цих втрат припадає на 1932–1933
роки. За час Голодомору населення таких районів як Нехворощанський, Решетилівський,
Великокринківський зменшилося майже на половину.
Втрати Чернігівської области від Голодомору в її тодішніх межах, за деякими оцінками,
сягають 360 тис осіб.
Катастрофічним 1933 рік став і для шкіл краю: не стало ні школярів, ні вчителів. Зокрема,
на Чернігівщині на початку вересня 1933 р. до школи не прийшли: в Остерському районі
Чернігівської области – 52%, Варвинському – 70%, Березнянському – 77%, Коропському
– 74%, Малодівицькому – 54% школярів. У школах Варвинського, Березнянського, МалоДівицького та Менського районів бракувало 93–98% педагогів.

Публікація в газеті “Більшовик Полтавщини” Постанови колегії ГПУ УССР від 12 січня 1933 р. про ув’язнення в концтаборах на
різні терміни за “саботаж хлібозаготівель”
мешканців Полтавщини

Зі спогадів Ганни Констянтинівни
Гончар

Доповідна записка про оперативні заходи ГПУ в
Чернігівській області, лютий 1933 р.

Перша сторінка і друкована копія листа Миколи Реви,
жителя с. Хильківка Покровсько-Богородчанського району
Полтавської області адресованого ЦК ВКП(б) і особисто Сталіну,
у якому селянин докладно розповів про голод 1933 р. За цей
крок М.Реву було засуджено до 6 років позбавлення волі

Доповідна записка про повернення і арешти селян
Чернігівської области, які намагалися втекти від голоду
до Москви та Білорусі, січень 1933 р. Даний документ
є яскравим прикладом ставлення совєцької влади до
селян як до кріпаків.

Пам’ятник жертвам голодоморів в м. Мена
Чернігівської області.
Встановлений у 2007 р.

1916 р.н., с. Заруддя, Кременчуцького
району, Полтавської области
«Пізньої осені 1932 року у селі почалися подвірні
„труси”. Забирали все. Мама на даху у хаті заховала торбинку із кавунцями – і те знайшли і забрали.
При найменшому обуренні односельчан активіст
Пилип Неїченко називав їх „куркульськими прихвостнями”, „ворогами народу”.

Сім’я фотографа Миколи Боканя із м. Батурина
Чернігівської области за обіднім столом, 1933 р.

Могила Костянтина Боканя, сина М.Боканя. На могилі напис: «Помер 30-го червня 1933 року на полі
від непосильної праці в колгоспі й недоїдання»

… У мене були пухлі ноги, важко пересувалася.
Не завжди я могла ходити на роботу. Одного дня я
не змогла вийти на роботу – знесиліла, нестерпно
мучив голод. Пухлими ногами, вибиваючись із останніх сил, я доплентала до колгоспної їдальні, де
колгоспникам варили соєвий суп, затірку. В обід
приходили сюди знесилені і голодні колгоспники
з глечиками і горщиками і ставали довгою чергою
за своїм пайком. Я теж стала у довгу чергу. Тут
же чатував колгоспний активіст Пилип Неїченко.
Помітив мене, спеціально дочекав доки дійде до
мене черга, щоб зробити мені боляче: з люттю вихопив у мене глечика, розбив його вщент, викрикуючи: „Ледарям немає тут місця!”, гострі черепки
увіп’ялись у мої пухлі ноги, почала плющити вода.
До цього часу у мене на нозі шрам, відтоді нагадує
про Пилипа-люципера у той немилосердний час».
Свідчення записала д. і. н., проф. Ганна Капустян,

Пам’ятник жертвам
Голодомору 1932–1933
років у м. Лохвиця
Полтавської области.
Встановлено 2009 р.

“Чорна дошка” в газеті
“Більшовик Полтавщини”,
12 вересня 1932 р.

Пам’ятний знак Жертвам Голодомору в Ніжині

Копія листа мешканця м. Казань, члена ВКП(б), до редакції
газети “Економічне життя” про жахливі враження від перебування в Глобинському районі сучасної Полтавської области наприкінці 1932 р.

Постанова б’юро Харківського обкому КП(б)У про організацію
репресій у селах Лютеньки і Кам’яні Потоки на Полтавщині, що
були занесені на всеукраїнську «чорну дошку».

Українські землі у Голодоморі : Поділля
( Вінницька і Хмельницька області )
Поділля в роки Національної революції 1917–1921 років було основною опорою Української Народної Республіки. Саме на Поділлі большевицькі окупанти зустріли найзапекліший
і найтриваліший опір українського селянства. До середини 1920-х років на Поділлі діяли
повстанські загони Я.Гальчевського.
Наприкінці 1920 – на початку 1930-х років Поділля стало центром опору насильній колективізації. Лише з 20 лютого до 2 квітня 1930 р. у тодішній Тульчинській окрузі органи ГПУ зафіксували 146, а в Шепетівській – 251 масовий селянський виступ. Відомий комуністичний функціонер
Г.Орджонікідзе, який у цей час перебував в Україні з метою упокорення повсталих селян, у своїх
записах констатував: «У Тульчинському, Шепетівському і Могилівському [повітах — ред.] справжнє повстання селян. Повстання придушено збройною силою, пустивши в хід кулемети, і, в деяких
місцях, гармати. Вбитих, розстріляних и поранених кілька сотень».
Тільки шляхом насильства, зламавши опір селянства за допомогою військових частин ГПУ,
репресивних заходів, розкуркулення та депортацій, в умовах посилення голоду совєцький режим
зумів загнати більшість селян Поділля у колгоспи. Станом на 1 січня 1932 р. середній відсоток
колективізованих господарств краю становив понад 60%. У низці районів ступінь колективізації
перевищував 80% селянських господарств.
У той же час, за висновками істориків, 1930-1933 рр. на Поділлі було розкуркулено понад 30
тисяч сімей. З них близько 15 тисяч – депортовано на північ СССР.
Насильницька колективізація та надмірні хлібозаготівлі призвели до катастрофічного погіршення становища недавно заможних подолян. Повідомлення про пряму загрозу голодної смерти зустрічаються вже восени 1931 – початку 1932 року. А в першій половині 1932 року в подільському
селі лютував справжній голод. Близько третини населення не мало жодних засобів до існування,
майже 10% селян пухли з голоду.
Навесні 1932 року доведені до відчаю селяни знову вдаються до відчайдушних спроб протесту.
Поділлям прокочується хвиля «волинок» – масових протестів, розгромів колгоспів і спиртзаводів,
де зберігали забране у селян зерно. У подільських селах поширювалися листівки із закликами до
опору комуністичним окупантам.
1932 року набувають масового характеру виходи з колгоспів. У тодішній Вінницькій області лише
у червні 1932 р. було подано близько 6 тисяч заяв про вихід із колгоспів. У липні 1932 р. таких заяв
було вже понад 12 700. Селяни нерідко подавали колективні заявки про вихід.
У відповідь окупаційний режим восени 1932 року перейшов до вбивства голодом, що розпочалося зі встановлення нереальних планів хлібозаготівель, заборони торгівлі, самостійного помолу
зерна.
У листопаді 1932 року в тодішній Вінницькій області було найактивніше застосовано режим
«чорних дощок», на які було повністю занесено 8 районів та десятки сільрад і колгоспів в инших
районах.
У результаті спланованого Кремлем тотального відбирання усіх продовольчих запасів Вінниччина на початку січня 1933 року виконала хлібозаготівельний план, але найвище керівництво окупаційного режиму і надалі закликало відбирати хліб в українських селян. Обшуки та реквізиції
останніх запасів харчів продовжились. Як наслідок, навесні 1933 року Поділля було охоплене голодом.

Постанова Вінницького обкому КП(б) і облвиконкому про посилення охорони врожаю від голодуючих краян у газеті «Більшовицька
правда», липень 1933 р.

Доповідна записка секретаря Вінницької обласної оздоровчої комісії
про голод в області, який окупаційний режим цинічно іменував «продовольчими труднощами», травень 1933 р.

Постанова Вінницького облвиконкому про занесення на «чорну дошку»
районів, сіл і колгоспів области, 19 листопада 1932 року.

Для порятунку від голодної смерти подоляни намагалися вирватись із комуністичного пекла за
річку Збруч. Але це вдавалося хіба одиницям чи десяткам. Тисячі з тих, хто намагався перейти
кордон, загинули від куль чи були затримані.
Голод на Поділлі не припинився навіть 1934 року. За неповними даними Вінницького обкому
КП(б)У, 1934 р. жертвами голоду на Поділлі стали майже 59 тис. осіб. А всього тодішня Вінницька
область, яка включала сучасні Вінниччину, Хмельниччину та окремі райони Житомирщини, втратила внаслідок Голодомору-геноциду 1932–1933 років, за різними оцінками, від 781,5 тис. до 1
млн. 127 тис. людських життів.
Голодомор забрав життя кожного п’ятого вінничанина.

Із свідчень Григорія Івановича Андрікевича, 1916 р.н. жителя села Садове Літинського р-ну Вінницької обл.
«Були такі случаї, що ходили ці люди бідні по селах. І до нас приходили. Просять, шо поможіть, дайте хоч кусочок хліба. Не було чим
людям помогти. Ну, там буває самі винесемо якоїсь такої не то суп, не то ... з цього бур`яну. І дасиш, а людина бідна моментально його
випивала, з`їдала. Не було чим людям пособити. А ми було, шо так дешо приховували. Ну, ховали. Бо такі комісії були сільські актівісти, шо ходили вишукували, вищупували, де шо є. І вимітали, навіть, з горщечків. Якщо просили-плакали, то казали, шо приказ вищого
начальства!.
… В 33-ім році, як до весни, вже мало ходили в школу діти. Вже навіть сам тако зрідка ходив. А як прийдеш, то чаю дають попити і пранічки давали. Навіть було тако, шо прийдеш – в школі п’ять ученіків. І кажуть вчителі, шо діти йдіть додому, бо таке врємя, шо вчитися вже
немає з ким.

Пам’ятний знак жертвам
Голодомору у Вінниці.
Встановлено 2008 р.

З зими 32-го і до літа 33-го року – це був самий тяжолий період Голодомору. Люди масово мерли. А тоді вначалі літа вже почали дозрівати хліба, то тоже вмирали, хто тако вже мав ці колоски дозрілі.
В началі літа 33-го року як почалися жнива, то дуже строго було. Боже збав було так як би рвати чи збирати колосся. Розстрілювати нє,
а із-за пустка садили і давали п’ять років тюрми. Сусідку з села (Кунів мама, - по-сільському говорили), п’ятеро дітей мала, така багатодітна мати, забрали і п’ять років дали женщіні…
По чій вині Голодомор…Розговори мєжду людьми були, шо це всьо команда з вищих органів. Вождя – Сталіна, Кагановича, Єжова, і там
його московських прислужників. Було вказаніє з Москви. Особенно Кагановича, помошніка Сталіна, і Єжова. Давали прикази сюди вже
на області. І виконували ці указанія свої вже актівісти мєсні. Коли люди жалувалися, а вони кажуть – нам приказ з вищих органів і ми його
повинні виповняти. То як зараз кажуть, що не було голоду – ні, був, я лічно все пережив.
Свідчення записані онуком Юрієм Андрікевичем 22 листопада 2009 року.

Лист начальника Волочиського прикордонного загону секретареві Юринецького РПК про боротьбу із голодуючими селянами,
червень 1932 р.

Пам’ятник жертвам Голодомору в с. Губник
Гайсинського району
Вінницької области.

Пам’ятник жителям району жертвам Голодомору у м. Волочиськ Хмельницької области.
Встановлено 1993 р.

Записка начальника Волочиського прикордонного загону про затримання голодуючих селян, які зрізали колоски, червень 1933 р.

Українські землі у Голодоморі : Північне Причорномор’я
( Одеська, Миколаївська, Херсонська області )
Суттєвою особливістю Голодомору 1932–1933 рр. у південній Україні порівняно з більшістю регіонів України було те, що значна частина селянства не відновила своїх господарств
після Голодомору 1921–1923 рр. і голоду 1928 р. Останній став прологом Голодомору 1932–
1933 рр., першим результатом запровадження комуністичним режимом примусових хлібозаготівель.
У південній Україні найбільш інтенсивно здійснювали насильницьку колективізацію та розкуркулювання селянства. Комуністичний режим прагнув за всяку ціну колективізувати селянські
господарства основних зернових регіонів, передусім українського степу. Відповідно до партійних
рішень, 1931 року було заплановано здійснити «суцільну колективізацію вирішальних сільськогосподарських районів України (степ)». Одночасно відбувалося нищення заможних господарств.
За підрахунками дослідників, на півдні України в межах сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей було розкуркулено 41 323 селянських дворів.

Генічеська районна газета про приїзд у район голови СНК УССР
В.Чубаря, який дав вказівки «про прискорення хлібозаготівель»,
14 листопада 1932 р.

У результаті ініційованих компартійною владою непомірно завищених хлібозаготівель вже в січні
1932 року в окремих районах Півдня (зокрема, Новобузькому Миколаївщини, Нижньосірогозькому Херсонщини, Любашівському Одещини) розпочався голод.
Ситуація стала катастрофічною наприкінці 1932 року, коли тодішня Одеська область була визначена компартійними функціонерами «відстаючою у хлібозаготівлях». З метою активізації масового вилучення хліба в українських селян у грудні 1932 року поїздку Одеською областю здійснює
секретар ЦК ВКП(б) Л.Каганович спільно зі спецуповноваженим ГПУ в Україні В.Балицьким, які
дають вказівки до проведення обшуків і залякування селянства, здійснення масових депортацій.
За ініціятивою Л.Кагановича 27 грудня 1932 року Одеський обком КП(б)У ухвалює рішення про висилку з конфіскацією майна з Одеської області 500 сімей з 14 сіл та 500 одноосібних господарств
за організацію саботажу хлібозаготівель, а 13 січня 1933 року обком ставить питання про висилку
на північ із конфіскацією майна ще 700 господарств.
На всеукраїнську «чорну дошку» було занесено с. Святотроїцьке (сьогодні Любашівського району Одеської области) та с. Піски (сьогодні Баштанського району Миколаївської области). Як результат, у Пісках – селі з населенням менше 2 тис. жителів – комуністи заморили голодом 1 478
осіб. Загалом у краї на «чорні дошки» було занесено десятки колгоспів, сіл і районів.
Водночас у роки Голодомору з українських чорноморських морських портів продовжувався експорт хліба. Навіть навесні 1933 р., коли гинули причорноморські села, а на вулицях Одеси, Херсону, Миколаєва щодня десятками і сотнями помирали українці, з одеського та решти портів продовжували вивозили зерно за кордон, що неспростовно засвідчує штучність голоду в Україні.

У той час, коли мешканці краю масово вмирають з голоду,
секретаріят Миколаївського МПК призначає норми забезпечення сільських керівників повноцінним харчуванням,
травень 1933 р.

Записка Ю.Коцюбинського, члена ЦК КП(б)У, уповноваженого з
хлібозаготівель в Кривоозерському районі тодішньої Одеської
области, В.Чернявському, першому секретарю Вінницького
обкому ЦК КП(б)У, про хід хлібозаготівель на Кривоозерщині. 21
грудня 1932 р. Ю.Коцюбинський зазначає, що «з ним бригада» в
130 осіб, які, зокрема, займаються «збиранням розкраденого»,
фактично – обшуками і конфіскаціями

Пам’ятний знак жертвам
Голодомору в Миколаєві.
Встановлений у 1993 р.,
реконструйований у 2003 р.

11 березня 1933 року пароплав “Харків”, який ішов із вантажем 8 900 т. зерна з Одеси в Лондон,
затонув на підході до Босфору. Майже 9 тис. т. зерна опинились на морському дні того страшного
березня, коли інспірований комуністичним режимом голод нещадно винищував українські села.

Лист голови Березівського РВК Кириченка до Одеського
облвиконкому з проханням надати допомогу дитячим яслам в
районі, у яких перебувало близько 6 000 дітей, червень 1933 р.

У результаті злочинних дій комуністичного режиму населення краю весною 1933 року опинилось на порозі голодної смерти. Дещо легшим було становище тих територій південної України,
які мали вихід до морського узбережжя, лиманів, жителі яких рятувалися продуктами моря. Проте
представники компартійної влади часто відбирали у жителів узбережжя здобуте в морі.
За оцінкою А.М.Бахтіна, сумарні втрати Одеської, Миколаївської та Херсонської областей від
Голодомору 1932–1933 років становлять не менше 450–500 тис. громадян.

ЗІ спогадів ЗІНЧЕНКА ЛЕОНІДА ВАСИЛЬОВИЧА
1916 р.н., з села Новопавлівка Великоолександрівського району
Люди за своє життя переживали багато різних незгод, нещасть, лих. Та
найстрашніше лихо - це голод. На твоїх очах помирають чи пухнуть від голоду рідні, близькі, і ти нічим не можеш допомогти, бо ти й сам безпомічний. І
ось цей тяжкий голод був на моїй Батьківщині - Херсонщині.

Меморіяльний комплекс жертвам Голодомору в
смт. Комінтернівське Одеської области, споруджений
у 2007 р. Автори: художник Лариса Дем’янишина,
скульптор Клим Степанов, майстер художньої ковки
Іскієрдо Фраго Освальдо.
Конфісковане зерно, Херсонщина, осінь 1932 р.

Він стався тоді, коли врожай зернових був нормальний. Він був штучним.
Його організували під керівництвом “батька всіх народів” сталінські посіпаки за його безпосередньою вказівкою…
У нашій сім’ї було достатньо хліба. Зберігався він на горищі. Восени 1932
року було накладено податок для вивезення на елеватор на станцію Біла
Криниця. Здали. Пред’явили квитанцію на виконання хлібоздачі. Знову наклали податок. Знову завезли зерно на елеватор. Пред’явили квитанцію, що
виконали. Знову і знову, знову возили, поки на горищі нічого не стало. А податок знов наклали. Здавати було нічим. Тоді мого батька, Зінченка Василя Прокоповича, засудили за невиконання податку. Дали три роки тюрми. А
потім прийшла бригада - “червона мітла” - і повисипала з горшків, з глечиків,
мисок рештки зерна, що моя мама, Зінченко Наталка Григорівна, понасипала.
Нас залишили на голодну смерть…
Записав А. Л. Зінченко, доцент Вінницького педінституту

Відомість про застосування репресій до колгоспів
Новобузького району, занесених на чорну дошку,
грудень 1932 р.

Хрест пам’яти жертв Голодомору
в смт. Веселинове Миколаївської
області. Встановлений в 2006 р.

Довідка про демографічну ситуацію в Тягінській сільській
раді Херсонської области у квітні 1933 р. У селі
народилось 5, померло 92 особи.

Копія листівки із закликом до боротьби проти
комуністів, «які зробили голод», та фото її автора
І.Кравченка із архівно-слідчої справи. Херсонщина,
квітень 1932 р.

Українські землі у Голодоморі : Північна Україна
( Житомирська і Київська області )
1932 року території сучасних Житомирської і Київської областей були включені до складу тодішньої Київської области.
Унаслідок примусової колективізації, здійснюваної комуністичним режимом, голод в окремих районах Житомирщини і Київщини мав місце уже 1931 року. Взимку – навесні 1932
року в південній частині краю, зокрема в Тетіївському, Богуславському, Рокитнянському
районах зафіксовано масову смертність від голоду.
Восени 1932 року на Київщині і Житомирщині маховик убивства українських селян голодом було
запущено на повну силу. Уповноваженим ЦК КП(б)У із хлібозаготівель на Київщині був призначений голова Центральної контрольної комісії КП(б)У В.Затонський, який особисто вимагав занесення сіл краю на чорні дошки, що фактично прирікало мешканців цих сіл на голодну смерть.
Уже на початок грудня 1932 року на Київщині на чорні дошки було занесено 134 села.
Совєцькі репресивні органи особливу увагу звертали саме на Київщину, яка була одним із центрів
антикомуністичного повстанського руху на початку 1920-х років. Вочевидь, кати з ОГПУ боялися
(напевно, небезпідставно), що і 1933 року Київщина стане центром антикомуністичного підпільного руху і підготовки повстання проти совєцьких окупантів. У селах Київської области з листопада
1932 до 25 січня 1933 року заарештовано 4 815 осіб. Масовим терором окупаційна комуністична
влада намагалася вберегтися від народного гніву.
У січні 1933 року з сіл Київської области вивезли усі запаси зерна, за рахунок чого місцева окупаційна адміністрація виконала свідомо завищений хлібозаготівельний план. Але це не задовольнило комуністичний режим. Визиск, обшуки і відбирання совєцькими окупантами останніх крихт
хліба у голодних українських селян продовжилося в січні і лютому 1933 року.
У результаті злочинних дій комуністичного режиму весною 1933 року населення краю було поставлене на межу голодної смерти. Штучно створений голод охопив увесь край. Вже у березні 1933
року до «важких районів» (тобто таких, де найбільше лютував Голодомор), було віднесено 66
районів із 74, що на той час входили до складу Київської области.
Населення краю прагнуло знайти порятунок у містах. Але ще з весни 1932 року мешканців міст
і особливо містечок Київщини і Житомирщини почали знімати із продовольчого постачання, відтак
серед робітників і службовців Житомира, Бердичева, Білої Церкви, Києва, инших міст фіксувалися масові випадки опухання з голоду і смертности. Як бачимо, в той час, коли совєцький агітпроп
аж захлинався від дифірамбів на адресу “робітничому класу – гегемону революції”, робітники вмирали голодною смертю, на яку їх прирекла компартійна влада.
Одним із найбільш страхітливих наслідків вбивства українців штучним голодом стала трагедія
дітей, які втрачали батьків. Наприкінці весни 1933 року на Київщині зафіксовано понад 300 тис.
безпритульних дітей.
У багатьох населених пунктах краю викликаний масовим вилученням продовольства голод тривав і
1934 року. Зокрема, збереглися дані про опухання людей від голоду у січні – березні 1934 року в селах
Коростенського, Городницького, Олевського районів сучасної Житомирської области.
За підрахунками науковців, на Житомирщині втрати від Голодомору становили 15–20% від загальної кількости населення области на той час.
Втрати Київщини в її нинішніх межах унаслідок організованого владою вбивства голодом дослідники
оцінюють від 284,5 тис. до понад 500 тис. осіб, або до 31,8% усього тодішнього її населення.

Повідомлення Коростенського райвідділення ГПУ про
видачу колгоспникам авансу стоколосом – бур’яном
родини злакових, 1933 р.
Постанова ЦК КП(б)У «Про становище в Київській
області» із протоколу засідання ЦК КП(б)У 17 березня
1933 р. Ця постанова демонструє нечуваний цинізм
компартійного керівництва, яке, як випливає з
постанови, перекидає відповідальність за голод на
низові структури і для розв’язання проблеми голоду
передусім вимагає рішучих дій для боротьби з
«контрреволюційними чутками»

Стан зерносховищ м. Києва у проєкті постанови Київської
контрольної комісії КП(б)У у вересні 1933 р.

Інформаційний лист секретаря Любарського
райпарткому до обкому КП(б)У про голодування
і масову смертність від голоду в селах району,
15 березня 1933 р.

Найбільше 1933 року постраждали від Голодомору-геноциду Баришівськй, Білоцерківський, Бориспільський, Володарський, Фастівський, Таращанський, Тетіївский, Ружинський, Попільнянський, Рокитянский райони.

Телеграма уповноваженого ЦК КП(б)У із хлібозаготівель
в Київській області В.Затонського секретарю ЦК КП(б)У
С.Косіору із пропозицією занесення на чорну дошку
сіл Київщини
Динаміка голоду в Київській області
у березні-квітні 1933 р.
(за тогочасними офіційними даними)

Свято-Преображенський собор у Білій Церкві. У 1933 році був
перетворений на склад. У соборі і навіть на вулиці в мішках
замокали і пропадали тисячі тонн зерна, але по тих помираючих
з голоду, хто пробував добратись до рятівного хліба, охоронці
стріляли без попередження

Меморіял жертв Голодомору в
м.Вишгород Київської области.
Встановлено в 2008 р.
Автори: Б. Крилов та
О. Сидорук.

Пам’ятник жертвам
Голодомору в м. Житомир.
Встановлений у 2006 р.
Автори: скульптор
О. Костюк та архітектор
П. Перевозник.
Меморіял жертв Голодомору в
м.Бровари Київської області

Постанова президії Київської міськради про заготівлю
картоплі з вказівками посилення репресій для вилучення картоплі в селян приміської смуги,
31 жовтня 1932 р.

Українські землі у Голодоморі : центральна Україна
( Кіровоградська і Черкаська області )
Землі нинішніх Кіровоградської і Черкаської областей, що мали давні козацькі традиції, стали епіцентром убивства голодом протягом 1932–1933 років.
1933 року Черкащина входила до складу Київської области, а землі сучасної Кіровоградщини входили до складу Одеської, Київської і Дніпропетровської областей.
Першим кроком до нищення українського села стала насильницька колективізація, яку особливо
активно впроваджували на Черкащині і Кіровоградщині з їхніми родючими чорноземами. Залякування, штрафи, депортації непокірних призводили до того, що селяни змушені були віддавати свої землі
і майно до колгоспів. У результаті на середину літа 1931 року колективізацію, попри запеклий спротив українських селян, в межах сучасної Кіровоградської области фактично було завершено — 96,8%
землі було усуспільнено. Це стало першим кроком до голоду.
Унаслідок надмірних «заготівель» окупаційним режимом селянських врожаїв голод охопив край ще
наприкінці 1931 – початку 1932 років. Весною 1932 року в багатьох районах центральної України фіксували масову смертність від голоду. Найбільше потерпали від голоду Зінов’євський, Хмелівський,
Новомиргородський, Велико-Виськівський, Добровеличківський, Знам’янський, Новоархангельський
райони тодішньої Одеської, а сьогодні Кіровоградської области, а також Уманський, Бабанський, Монастирищенський, Христинівський, Жажківський, Шполянський сучасної Черкащини. Там лютував повальний голод з високою смертністю населення. В Умані уже в травні 1932 року щоденно підбирали
6–8 трупів померлих з голоду.
Нові хлібозаготівельні плани, які були прикриттям спланованого геноциду, стали смертним вироком
для мешканців краю. З осені 1932 року основним інструментом хлібозаготівель стає відкрите насильство. Обшуки, штрафи, арешти непокірних, блокади сіл, занесення їх на «чорні дошки» ставали щоденною реальністю, жахом для селян, у яких забирали останнє.
Посилення репресій і обшуків вимагали і «спецуповноважені» з Москви і Харкова. 24 грудня 1932
року до Новоукраїнського району прибув особисто один із головних організаторів Голодомору-геноциду – Л.Каганович, який відкрито наказував проводити масові обшуки.
Незважаючи на постійний владний терор, мешканці краю намагалися чинити опір комуністичним
окупантам: від поширення листівок до прямих відмов виконувати злочинні вказівки режиму.
Хоча хлібозаготівельна кампанія офіційно завершилась у січні 1933 року, обшуки і відбирання останніх крихт харчів у вмираючих від голоду селян тривали. У той час, як українці масово гинули від голоду,
комуністичні окупанти ешелонами вивозили хліб за кордон.
1933 р. компартійні органи і міліція жорстоко переслідували тих, хто пробував зрізати нестиглі колоски пшениці, ячменю, жита для порятунку від голодної смерти. Навіть тоді, коли були скошені та
обмолочені перші снопи нового врожаю, коли до зернозаготівельних пунктів потяглися перші валки з
зерном урожаю 1933 року, влада забороняла давати селянам хліб. Тих керівників, які порушували цю
заборону, віддавали під суд.

Пам’ятник жорнам в с. Вікторівка
Маньківського району Черкаської
области на вшанування пам’яти
жертв Голодомору 1932–1933 рр.
Автор – О.Коваленко. Пам’ятник
споруджено з понад 100 жорен.
Відбирання та нищення жорен
для того, аби не дати змоги селянам молоти зерно, було одним із
елементів злочинної політики комуністичного режиму
Список осіб, висланих із сіл Губівка та Сасівка
Зінов’євського району за зрив та протидію хлібозаготівлям,
в газеті “Соціалістичний наступ”, 4 січня 1933 р.

У результаті зумисного вбивства голодом центральна Україна зазнала величезних втрат. У багатьох
селах кількість померлих унаслідок Голодомору 1932–1933 років у кілька разів перевищує втрати в
Другій світовій війні. Так, на Черкащині, у селі Заліське Тальнівського району від голоду померли 1 100
осіб. А в роки війни загинули 152 людини. У селі Лебедин Шполянського району, відповідно, 1 665 і 700,
у селі Чорна Кам’янка Маньківського району – 800 і 200. У Сахнівці Корсунь-Шевченківського району
– 850 і 150 мешканців.

Директивний лист начальника політвідділу Помічнянської
МТС секретарям партосередків і парторганізаторам колгоспів про «злочин» голови колгоспу Івана Бойка, який
«вирішив нагодувати колгоспників», з вимогою посилити
боротьбу зі спротивом хлібозаготівельній
кампанії, 25 липня 1933 р.

Десятки сіл у краї вимерли повністю. У решті пусткою лишилася більшість хат.

Складені 1934 р. відомості
про демографічну ситуацію
1933 р. в Смілянському
районі Черкащини

Голод охопив і населення міст краю: Зінов’євськ (нині м. Кіровоград), Знам’янку, Олександрію, Умань,
Черкаси та инші. З грудня 1932 року всі службовці та кустарі були повністю позбавлені централізованого постачання хліба на картки. У містах в зиму 1932–1933 років припинилися виплати заробітних плат.
У підсумку, наприклад, на найбільшому заводі краю «Червона зірка» в Зінов’євську взимку 1933 року
серед робітників було від 20 до 45 відсотків опухлих з голоду.
Загалом втрати краю від Голодомору дослідники оцінюють сотнями тисяч людських життів. Так,
лише на Черкащині загинуло понад 300 тисяч людей.
В обезлюднілі райони теперішньої Кіровоградської области, зокрема у тодішній Велико-Висківський,
Знам’янський, Хмілівський, Новоукраїнський, Устинівський райони восени переселено понад 4 000 родин із північних і центральних районів Росії. У грудні в ці та инші райони було переселено понад 15
тисяч білоруських переселенців.
Пам’ятник на вшанування 725 односельців, що стали жертвами Голодомору в с. Плешкані Золотоніського району Черкаської области

Меморіяльна дошка, встановлена вдячними нащадками голові колгоспу Якову Дроботу, який врятував односельців від голодної смерти в с. Великий Кут Драбівського району Черкаської области.
Встановлено 2008 р.

Телефонограма голови Смілянського
райвиконкому і районного уповноваженого головам сільрад району з
вимогою вивезення в 3-денний термін
хліба та застосування репресій до тих,
хто «ухиляється». У разі невиконання
вимога до судової відповідальности
притягнути голів сільрад, 1932 р.
Зінов’євська районна газета «Соціялістичний наступ» із
закликом до відбирання хліба, 20 лютого 1933 р.

Пам’ятний знак жертвам Голодомору
в м. Новомиргород
Кіровоградської области

Директивний лист секретаря Знам’янського РПК Нізова
секретарям партосередків та уповноваженим районних
партійних комітетів про застосування репресій під час проведення хлібозаготівельної кампанії, 25 листопада 1932 р.

“Чорні дошки” Зінов’євського району в
газеті “Соціалістичний наступ”,
9 січня 1933 р.

Хрест на вшанування пам’яти жертв голодоморів і політичних репресій в м. Знам’янка
Кіровоградської области

Українські землі у Голодоморі : Дніпропетровщина і Запоріжжя
Території сучасних Дніпропетровської і Запорізької областей у роки Голодомору входили до складу Дніпропетровської области, яка була створена 9 лютого 1932 р.
Голод прийшов на Дніпропетровщину ще взимку – навесні 1932 p., ставши жахливою
прелюдією Голодомору. Показово, що в офіційних документах це називали «продовольчими труднощами», що, однак, не впливало на зміст і наслідки самої трагедії. Причиною голодування українського села були надмірні хлібозаготівлі з урожаю попереднього року.
Після голодної весни проведення посів¬ної кампанії 1932 р. на Дніпропетровщині і Запоріжжі
розтяглося в часі, оскільки фізично слабкі селяни не могли ефектив¬но працювати в полі. До того
ж, хлібозаготівлі і голод 1932 р. призвели до масових виїздів із сіл колгоспників та одноосібників. У
результаті валові збори зерна у краї за 1932 р. порівняно з попереднім роком зменшились на 200
тис. т. Проте більшість селян, які пережили голодне лихоліття на Дніпропетровщині, заперечують,
що рік був неврожайним. Голоду могло би не бути.
Але восени 1932 р. проти мешканців краю було застосовано надзвичайно масштабні і жорстокі
репресії, за вказівкою компартійного керівництва у них було реквізовано хліб. З метою «підхльостування» регіональних керівників до безумовного виконання планових завдань із хлібо¬заготівель
окупаційна адміністрація споряджає на місця спецкомісії з над¬звичайними повноваженнями. Так,
наприкінці жовтня 1932 р. для забезпечення своїх злочинних вказівок Політбюро ЦК КП(б)У відрядило на Дніпропетровщину В.Чубаря і М.Скрипника, а за два місяці – С.Косіора і П.Постишева як
спеціяльно уповноважених із проведення хлібозаготівель.

Таємна постанова Мелітопольського РПК КП(б)У про
підготовку до виселення селян, що «саботують» хлібозаготівлі, 2 січня 1933 р.

Компартійні функціонери наказували забирати всі запаси зерна в українських селян, прирікаючи тих на голодну смерть. Уже на початку грудня на «чорні дошки» було занесено понад 200
сіл і колгоспів тодішньої Дніпропетровської области. А села Вербка Павлоградського і Гаврилівка
Межівського районів занесли на всеукраїнську «чорну дошку».

Меморіал пам’яті жертв Голодомору
1932 – 1933 років, м. Дніпропетровськ, 9 км Запорізького шосе.

У результаті території сучасних Дніпропетровської та Запорізької областей, із найродючішими
чорноземами, 1933 р. стали епіцентром Голодомору. За даними ЦК КП(б)У, вже у березні 1933
р. серед ин¬ших регіонів УССР Дніпропетровщина опинилась у найскрутнішому становищі. На
область припадало 60% усіх відомостей про кількість голодуючих і понад 70% зареєстрованих
смертей. Спланований окупаційною владою голод охопив усі райони тодішньої области. До «тяжких районів» було віднесено 21 район із 49. Причому в Високопільському, Нововасилівському,
Межівському, Якимівському, Павлоградському, Мелітопольському районах смертність від виснаження стала ма¬совою ще на початку лютого 1933 р.
Для краю, як і в цілому для України, наслідки організованого Кремлем убивства голодом протягом 1932–1933 pp. були жахливими. Дотепер точну цифру втрат населення
краю за ті роки не встановлено. Однак навіть приблизні підрахунки жахають: загальні
втрати мешканців краю від голоду і пов’язаних із ним хвороб 1932–1933 pp. можуть
становити близько 659-833 тис. осіб лише загиблими, не кажучи про мільйони українців, чиї долі було покалічено внаслідок злочинних дій комуністичного режиму.

Типовий приклад совєцького агітпропу часів Голодомору. Газета «Червоне Запоріжжя» із
матеріялами про «чорні дошки» та про вимогу покарання за «саботаж» хлібозаготівель,
26 листопада 1932 р.

«Чорні дошки» Дніпропетровщини
в газеті «Зоря», 1 січня 1933 р.

Частівки про причини голоду,
які завідувач Копанівської
7-річної школи Цабенко
читав учням, 1932 р.

Пам’ятний знак жертвам Голодомору,
с. Покровське Нікопольського
району Дніпропетровської области.

Список районів Дніпропетровської области, найбільш
уражених голодом, березень 1933 р.

Пам’ятник жертвам Голодомору 1932 – 1933 рр.
у м. Запоріжжя.

Пам’ятник жертвам Голодомору
в с. Костянтинівка
Мелітопольського району
Запорізької області

Рішення б’юра Дніпропетровського обкому КП(б)У
про занесення на «чорну дошку» колгоспів области,
23 грудня 1932 р.

СпецповідомленняДніпропетровськоїобласноїпрокуратури
про появу 9 травня 1933 р. в селі Катеринівка Покровського
району листівки із закликом до боротьби із комуністичним
режимом

Інструкція Мелітопольського РПК КП(б)У та Мелітопольського РВК Костянтинівському міжколгоспному осередку,
сільраді та уповноваженим РПК про репресивні заходи
для прискорення хлібозаготівлі, 21 січня 1933 р.

Українські землі у Голодоморі : Донеччина
( Донецька і Луганська області )
Більшість території сучасних Донецької і Луганської областей 1932 року було включено
до складу новоствореної Донецької области, а саме промислові райони Донбасу та 18
сільських районів, що мали забезпечувати область власною продовольчою базою.
На Донеччині прискореними темпами здійснювали насильницьку колективізацію сільського господарства. Вже влітку 1931 року округи сучасної Луганщини відрапортували, що колективізацію
в основному завершено, усуспільнено 84% селянських господарств. У частині районів показники
були ще вищими, наприклад, у Сватівському районі до колгоспів було загнано 98% господарств.
Комуністичне вбивство голодом 1932–1933 роках не оминуло і Донецький край.
У сільських районах Донеччини і Луганщини ситуація загалом не відрізнялась від загальноукраїнської. Нещадний терор, обшуки, відбирання останніх запасів їжі – такими були методи реалізації большевицького терору голодом.
Основою розгортання переслідувань була сумнозвісна постанова «про 5 колосків» від 7 серпня 1932 р. На Донбасі до 1 квітня 1933 р. згідно з цією постановою було засуджено 9 286 осіб.
Приблизно кожен тридцятий заарештований був засуджений до розстрілу, кожен восьмий – до
позбавлення волі на 10 років, кожен п’ятий – до ув’язнення на строк від 5 до 10 років.
Для посилення репресій і вилучення продовольчих запасів у грудні 1932 р. на Донбас прибув
Г.Петровський, який виконував обов’язки уповноваженого із хлібозаготівель. Але незважаючи на
всі репресії, на 1 січня 1933 р. в Донецькій області нереально завищені плани хлібозаготівель було
виконано лише на 76%. І це при тому, що на кінець січня 1933 року в області було вилучено увесь
насіннєвий, фуражний і продовольчий фонди. Утім, компартійні функціонери на це не зважали.
Вони стверджували, що Донбас не виконав план «не лише по колгоспах, а й по радгоспах і по
одноосібниках». Заготівля тривала у той час, коли селяни вже стали вимирати від голоду цілими
селами. Ця заготівля набула рис відвертого бандитизму, бо відбирали вже не лише зерно, а й геть
усе їстівне. Ці жалюгідні крихти ні в які хлібоздачі вже не відправляли, а привласнювали грабіжники, на яких у селах фактично перетворилися комуністичні активісти разом із чиновниками.

Пошук хліба в одному із сіл Гришинського
району Донецької области.
Фото М. Желєзняка, 1930-ті роки

Доставка майна розкуркулених селян
на бригадний двір. с. Удачне
Гришинського району Донецької обл.
Фото М. Желєзняка, 1932 р.

Убивство голодом 1933 року відбилося на промисловому розвитку краю. У голодоморний перший квартал 1933 року упав рівень видобутку вугілля, що викликало нервову реакцію в Москві та
приїзд на Донеччину в квітні 1933 р. Л.Кагановича для вжиття заходів.
За оцінками дослідників, жертвами керованого большевицькою Москвою вбивства голодом на
території сучасних Донецької та Луганської областей стали понад 100 тис. осіб. Найбільше постраждали райони Старобільської округи, 90% населення якої були українці. Вони стали епіцентром
Голодомору в Донбасі. Найбільш страхітливими наслідки Голодомору були у Верхньотеплівському, Новопсковському, Старобільському, Біловодському та Рубіжанському районах сучасної Луганської области. Голод в окремих районах продовжувався і 1934 року.
У результаті масової смертности в селах 1933 року на Донбасі нікому було збирати врожай, а
тому збирати урожай компартійне керівництво зігнало у колгоспи і радгоспи Донбасу 64 500 промислових робітників. Так, у Маріупольському районі з усіх працюючих у колгоспах того року 40%
становили прислані робітники.
Восени 1933 року голова СНК СССР В.Молотов і секретар ЦК ВКП(б) Л.Каганович розпорядилися вцілілі будинки, у яких повністю вимерли сім’ї, приготувати до прийому переселенців. Було
наказано такі будинки відремонтувати, почистити колодязі, привести в належний вигляд надвірні
будівлі, завезти 2-місячний запас палива. У Донбас прибуло 44 ешелони жителів Іванівської области РСФСР. На кожну сім’ю переселенців було видано не менше ніж по 100 кілограмів зерна й
фураж для худоби. Сім’ї російських переселенців, які прибули на Донбас в ході реалізації Кремлем
його колоніяльної та асиміляційної політики, забезпечували овочами й фруктами. Переселення
продовжувалися і в наступні роки. Цілеспрямоване та системне переселення росіян у спустошені
Голодомором українські села Донбасу суттєво знизило частку українців у цьому регіоні та було
однією із важливих складових планомірної політики русифікації східної України, яку здійснював
Кремль. Етнокультурні наслідки Голодомору нині є найбільш відчутними саме на теренах Донбасу.

Національний склад репресованих на Донеччині
у 1932–1933 роках

Пам’ятний знак жертвам
Голодомору у м. Луганськ.
Встановлено 2008 р.

Розкуркулювачі і розкуркулені з
відібраним майном, c. Удачне
Гришинського району Донецької
области. Фото М. Желєзняка, 1930-ті рр.
Пам’ятник жертвам
голодоморів і політичних
репресій в м. Маріуполь
Донецької области.
Встановлено 2004 р.
Автори – В. Земляний,
С. Руденко, Ю. Сагіров,
К. Акуленко, А. Пінчуков.

Каплиця пам’яти
жертв Голодомору.
м. Сєвєродонецьк.
Споруджено 2008 р.

Доповідна записка секретаря Ново-Псковського РПК
Полстяного про важку ситуацію в районі і масові випадки
опухання з голоду селян, 3 березня 1933 р.

Доповідна записка профспілкової ради Південних залізниць про
обшуки в м. Дебальцеве, 1933 р. У документі йдеться про масові
системні обшуки для вилучення продуктів харчування не лише в
сільського населення, а й у залізничників, робітників,
вчителів, лікарів

Активісти с. Удачне
Гришинського
району Донецької
области з
конфіскованими
колосками біля
сільради. 1932 р.

Лист секретаря Рубіжанського РПК Варшавського
секретареві Донецького обкому КП(б)У Вайнову про
виключення з партії і звільнення з посади помічниці
прокурора району Яличевої за розмови про голод, березень
1933 р. Цей документ є яскравим прикладом реакції режиму
на поширення правди про Голодомор

Таємна вказівка секретарям сільських партійних організацій
Луганського МПК про «закріплення» селян і недопущення
виїздів із сіл, Луганськ, 1933 р.

Доповідна записка секретаря Новоайдарського РПК
Торби та уповноваженого обкому партії Верминського
секретареві Донецького обкому КП(б)У Акулову про
поширення голоду в районі, 22 лютого 1933 р.

Українські землі у Голодоморі : Кубань
Від мирного заселення кубанських теренів 1793 року і аж до страхітливих подій 1932–
1933 років на Кубані переважали етнічні українці – нащадки запорожців та вихідців з колишньої Гетьманщини (Чернігівської й Полтавської губерній).

Українізація і Голодомор на Північному Кавказі

Чорноморське козацьке населення Кубані відчувало свій тісний зв’язок із Україною, що
особливо проявилось у роки Української Національної революції 1917–1921 років. 16 лютого 1918 року Законодавча Рада Кубані проголосила самостійну Кубанську Народну Республіку, а за кілька днів по тому було ухвалено рішення про прилучення Кубані на федеративних засадах до України.
Кубанське українство і, зокрема, Чорноморське козацтво чинило активний спротив комуністичному режимові. До 1925 р. на Кубані зберігався досить потужний повстанський рух. Українська
Національна революція 1917–1921 років сприяла зростанню національної свідомости українців
Кубані. Під час Всесоюзного перепису 1926 року більшість населення Кубані назвалися «українцями». Загалом у Північно-Кавказькому краї проживало 3,107 млн. українців.
Саме тому серед українського населення Північно-Кавказького краю українізація зустріла якнайширшу підтримку, що викликало страх окупаційної совєцької влади перед відродженням українства на Кубані. Проте вже 1932 року комуністичний режим українізацію зупинив, а українці
Кубані фактично були приречені Кремлем на репресії та голодну смерть.
Наприкінці 1932 року до Північно-Кавказького краю направлено хлібозаготівельну комісію на
чолі із Л.Кагановичем, розгорнуто масові репресії та депортації. Епіцентром владного терору стають українські райони Кубані, щодо яких компартійні функціонери застосовували спеціяльно винайдений термін – «Кубанський саботаж».
4 листопада 1932 року в Північно-Кавказькому краї запроваджують режим «чорних дощок»,
на які у листопаді 1932 – січні 1933 року занесено 2 донські (Мешківська і Боківська) та 13 кубанських станиць (Полтавська, Уманська, Старо-Дерев’янківська, Старо-Корсунська, НовоДерев’янківська, Старо-Щербинівська, Ново-Рождественська, Ведмедівська, Незамаївська, Ладозька, Теміргоївська, Урупська). Переважна більшість із них були українськими.

Пропагандистська
комуністична брошура про мотиви
виселення станиці
Полтавська.

Репресивні заходи, подібні занесенню на «чорні дошки», здійснювали і в масштабі районів,
переважна більшість яких були українськими або мали значну українську спільноту: Павловський (83,4%), Брюховецький (82,8%), Кущівський (77,9%), Слов’янський (69,2%), Невинномиський
(понад 50%), Лабінський (30,2%), Кропоткінський (26,8%), Новоолександрівський (до 25%), УстьЛабінський (23,2%) райони – заборонено будь-яку торгівлю; Канівський (84,5%), Краснодарський
(84%), Тимашевський (більш 75%), Єйський (65,3%), Коренівський (65%), Отрадненський (41,7%),
Тихорецький (37.8%), Новопокровський (26,5%), Армавірський (понад 25%), Курганінський (22%)
– наказано вивезти усі товари.
Станиці опинялись на порозі голодної смерти. Так, населення станиці Старо-Корсунська скоротилося з 14 000 до 1000 осіб, тобто на 93%.

зі спогадів Г. С. Померанца

14 грудня 1932 року Постановою ЦК ВКП(6) та СНК СССР «Про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі і в Західній області» було ліквідовано українські школи Кубані, посилено репресії
проти української інтелігенції, а також депортовано на північ СССР мешканців станиці Полтавська, яку вважали одним із центрів українського руху на Кубані.

Окупаційний совєцький режим продовжував масові депортації. У січні 1933 р. було ухвалено
рішення крайкому ВКП(б) про виселення всіх мешканців станиць Ведмедівська Тимашевського р-ну, Урупська Армавірського р-ну та Уманська Павловського р-ну. Упродовж січня 1933 р. з
Уманської, Ведмедівської, Ново-Рождественської, Платнирівської, Бейсугської та Пластунівської
було депортовано 63,5 тис. осіб.

У березні 1933 року практика занесення станиць, а також окремих колгоспів і навіть бригад
краю на «чорні дошки» продовжилась. У мешканців таких станиць і колгоспів тепер відбирали
навіть видану насіннєву і продовольчу допомогу.

Постанова Павлівського райкому ВКП(б) про боротьбу
із втечами селян зі станиць району, 24 січня 1933 р.

У результаті злочинних дій комуністичного режиму в Північно-Кавказькому краї загинуло, за
різними оцінками, від 600 тис. до більш ніж 1 млн. мешканців. За висновками кубанських дослідників, 80 відсотків смертей припало на україномовні райони.

Голодомор-геноцид кубанського українства, який був частиною Голодомору-геноциду української нації 1932–1933 років, масові депортації населення станиць, жорстокі репресії проти української наукової й творчої еліти супроводжувались і насильницькою асиміляцією українців краю, причому протягом 1930-х рр. російщення українців здійснювали в адміністративному порядку через
паспортизацію й вписування російської національности до офіційних документів.

Разом із тим, попри всі голодомори, депортації, репресії та асиміляцію, які здійснювали щодо
українців Кубані комуністичні окупанти, і нині на Північному Кавказі та на Кубані, проживає багато
українців (за найбільш скромними оцінками – не менше половини мешканців краю).

Постанова б’юра Північно-Кавказького крайкому ВКП(б), ухвалена спільно із комісією
Л.Кагановича, про посилення репресій проти
мешканців Кубані.

“...В 1953 году я начал работать учителем в станице
Шкуринской (бывшего кубанского казачьего войска), и
вот оказалось, что некоторые школьники 8-го класса не
говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть.
Кубанцы – потомки запорожцев, их родной язык – украинский, но за семь лет можно было чему-то выучиться... Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением
детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Допустим, Горкина. Мать ответила мне
на нелитературном, с какими-то областными чертами,
но бесспорно русском языке. С явным удовольствием
ответила, с улыбкой. “Так вы русская?” – “Да, мы из-под
Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду”. – “Отчего же не выучили дочку своему
родному языку?” – “Что вы, ей проходу не было! Били
смертным боем!”
Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей переселенцев балакать по-местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене – по зубам.
По-русски только на уроке, учителю. Запрет снимался
с 8-го класса. Ученики старших классов – отрезанный
ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к 10-му классу
мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с
1933-го (когда была отменена украинизация) до 1953-го
и продолжалась при мне, то есть до 1956-го. Дальше не
знаю.

Загалом, за оцінками Д.Білого, з 1929 по 1933 р. на Північному Кавказі через голодомор, депортації, каральні акції було знищено та примусово виселено близько 2 млн. 250 тис. осіб, з них 70%
українців, тобто втрати українського населення краю становлять понад 1 млн. 575 тис. осіб.

1933 року було репресовано студентів та викладацький склад україномовних відділень вищих навчальних закладів Кубані. Заборонено випуск 20 українських газет і журналів, припинено
радіомовлення українською, закрито всі україномовні школи регіону. Навесні і влітку 1933 р., за
відомостями кубанського дослідника В.К. Чумаченка, а також Я.Савки на задвірках станичних і
міських бібліотек Кубані спалювали україномовну літературу.

Протокол засідання б’юра Старомінського райкому ВКП(б) про непосильні плани хлібозаготівель,
2 серпня 1932 р.

про час його роботи вчителем на Кубані

27 грудня 1932 р. все населення Полтавської було зігнано у шість ешелонів і відправлено на
заслання до Уралу та в концентраційні табори. Всього з Полтавської було виселено 2 250 родин
(12 500 осіб).

За оцінками Д.Білого, 1929–1933 рр. з краю загалом депортовано до 300 тис. осіб. Знелюднілі
станиці заселяють вихідцями із центральних і північних районів Росії та Білоруси.

Постанова Тимашевського райкому
ВКП(б) про організацію в районі «буксирних» бригад, 26 листопада 1932 р.

Козаки станиці Полтавська Кубанської области, 1918 рік.
Навесні 1918 року на загальному сході станичної громади постановили перевести на українську мову навчання педагогічну семінарію та всі школи станиці.

Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Организацию выбили бы в 19361939 годах или в 1944-м, во время ликвидации неблагонадежных, сотрудничавших с немцами. Нет, никакой
организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали...”

Постанова Павлівського райкому ВКП(б) про виселення
мешканців станиці Уманська,14 січня 1933 р.

Постанова Коренівського райкому ВКП(б) про розміщення переселенців у станицях району, з яких було
депортовано місцевих мешканців, лютий 1933 р.

Західна Україна і Голодомор
Вчинене комуністичним режимом вбивство голодом викликало гострий протест в
західній Україні, що на той час не входила до складу СССР.
Західні українці дієво відреагували на трагедію окупованої совєцькою Росією України 1932–1933 рр. Вони зробили все можливе для поширення правдивих відомостей про масову смертність від голоду, допомоги постраждалим та протесту проти
геноцидної політики комуністичного режиму.
Помітно посилилася інформаційна діяльність навесні 1933 року, коли в Галичину все
частіше пробирались, попри посилену охорону кордону, втікачі з-за Збруча. Поширені
ними розповіді про голод на теренах України, окупованих комуністичним режимом, викликали помітний розголос завдяки розміщенню їх у львівській періодиці.
Польська влада спочатку готова була повертали втікачів до СССР. Але у травні 1933 р.
посол Сейму Степан Баран домігся від тернопільського воєводи запевнення, що тих біженців, що вже перейшли кордон, назад повертати не будуть. Утікачів стали поселяти в
галицьких селах.
Особливе значення для привернення уваги до трагедії Наддніпрянщини мала відозва
єпископату Греко-католицької церкви на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким від 24
липня 1933 р., у якій репресивну політику Москви піддано гострій критиці.
1933 р. на українських землях, що перебували під владою Польщі, Румунії і Чехословаччини, було створено кілька комітетів, які опікувалися питанням порятунку голодуючих.
Найвідомішим із них став Український громадянський комітет рятунку України, керівником
якого обрали Дмитра Левицького.
Улітку-восени 1933 р. на території західної України відбулося сотні заходів протесту проти дій керівництва СССР, яке організувало голод для знищення українських селян. А 29
жовтня 1933 р. Український громадянський комітет рятунку України проголосив «Днем жалоби і протесту». У цей день українці, які проживали за межами Совєцького Союзу, масово виступили на підтримку голодуючих.
Митрополит Української
Греко-Католицької Церкви
Андрей Шептицький.

Західні українці активно долучилися до надання реальної допомоги постраждалим. Під
час заходів на підтримку потерпілих збирали кошти, які в індивідуальному порядку пересилали голодуючим. Деякі жителі західної України зуміли також переказати гроші й продукти своїм родичам і знайомим у Наддніпрянщині.

Звернення Українського громадянського комітету рятунку України
у газеті «Діло», 14 серпня 1933 р.

Ці заходи врятували життя тисяч постраждалих. Зрозуміло, що ці дії кардинально ситуації не поліпшили, якщо врахувати масштаби трагедії в Наддніпрянщині. Утім, навіть задля
порятунку від голодної смерти такої порівняно незначної кількости людей було варто мобілізувати зусилля на користь потерпілих.
Для привернення уваги світової громадськости до злочину Голодомору Організація Українських Націоналістів вдалася до відчайдушного кроку. 21 жовтня 1933 року член ОУН
Микола Лемик здійснив вдалий атентат у совєцькому консульстві у Львові. Цей замах, а
також наступний судовий процес над М.Лемиком, набув помітного внутрішнього і міжнародного розголосу. Українці, що проживали за межами СССР, сприйняли рішучі дії ОУН як
виправдану відповідь на злочини, що творилися за Збручем.

Відозва греко-католицького єпископату «Україна в передсмертних
судорогах» у львівській газеті «Свобода», липень 1933 р.

Перший випуск спеціяльного двохтижневика «За Україну», що виходив у
Львові в 1933 р. із картою охоплених голодом територій СССР

Таким чином, західні українці спільно виступили на захист голодуючих.
Голова Українського громадянського комітету рятунку України Д.Левицький під час виступу в польському Сеймі 3 листопада 1933 року наголосив: «У тій важкій хвилині весь український народ стоїть сконсолідований одним фронтом. Без огляду на класові
різниці і політичні переконання, без огляду на місце побуту і державну приналежність підносимо голосний протест перед цілим світом проти цього фізичного
винищування мільйонів нашого народу...»

Із спогадів Теодора Даниліва,
українського громадського діяча,
м. Бучач Тернопільської області:

«На весну 1933 р. майже ціле одне надзбручанське
село перейшло річку Збруч, втікаючи перед голодовою смертю, і перейшло на територію Західної
України. Мужчини, жінки, діти - голі, босі, простоволосі, як кажеться в народньому говорі. Частину їх
залишено в Чортківському повіті, а решту, душ так
з 70, які прийшли до Бучацького повіту, розміщено
по селах повіту і з поміччю місцевого населення
вони поволі загосподарювались. Людей тих я бачив і з ними говорив тоді. Коли у 1939 більшовицькі
війська перейшли Збруч і зайняли Західну Україну,
всіх тих людей більшовицькі власті вишукували і
арештували».
Джерело: Чорна тінь Голодомору над Тернопіллям.
– Тернопіль, 2003. – с. 103.
Будівля, у якій 1933 року було розташоване совєцьке
консульство у Львові

Фотографія Миколи Лемика
у тогочасній пресі

Ужгородська газета «Свобода»
про ситуацію у совєцькій Україні
за матеріялами американського
інформаційного агентства «International News Service»,
23 червня 1932 р.

Мукачівська газета «Земля
і воля» про становище
українців під совєцькою
владою і штучність голоду,
25 вересня 1934 р.
Стаття Степана Барана «З нашої трагедії за Збручем» в щоденній
львівській газеті «Діло» про Голодомор у Надніпрянській
Україні, 21 травня 1933 р.

Західна Україна і Голодомор

Листівка Комітету рятунку України.
Тернопільщина, жовтень 1933 року

Видання «За Україну» з матеріялами про проведення «Дня жалоби», 29 жовтня 1933 р.

Оголошення про панахиди та протестаційне
віче проти злочинів комуністичного режиму в
м. Чернівці, 28 серпня 1933 р.

Газета «Свобода» про «День жалоби і протесту»,
жовтень, 1933 р.

Стаття Андрія
Жука «Рятункова
акція для
Великої України»
про діяльність
комітетів
рятунку
України у
виданні
«За Україну»,
1 листопада
1933 р.

Акції протесту в Галичині проти вчиненого комуністичним режимом в
Надніпрянській Україні злочину Голодомору у 1933 р.

Воєводство Кількість акцій протесту

Львівське
воєводство
Станіславське
воєводство
Тернопільське
воєводство
Волинське
воєводство

106
92
125

Публікації в газеті «Діло» про заходи
у «День жалоби і протесту»

67
Листи від голодуючих із Наддніпрянської України, опубліковані у львівському
двохтижневику «За Україну», 1 листопада 1933 р.

Дмитро Левицький, голова
Українського громадянського
комітету рятунку України

Голодомор в Україні і захід
Трагедія України 1932–1933 років дістала неоднозначну оцінку з боку Заходу. Смерть
мільйонів людей від голоду не привернула достатньої уваги світової громадськости. Пасивна позиція Заходу була зумовлена кількома причинами.
По-перше, Сталін і його оточення зробили все можливе для приховання правди про злочин в
Україні, окупованій совєцькою Росією: посилили контроль на кордоні; населення, що проживало на території, охопленій голодом, було ізольовано від контактів з иншими регіонами; запроваджено заборону закордонним відвідувачам здійснювати подорожі територіями, охопленими
голодом.
По-друге, більшість дипломатів чи журналістів, які мали вдосталь достовірних відомостей,
мовчали, зважаючи на тогочасну політичну ситуацію. 1933 року до влади в Німеччині прийшов
Адольф Гітлер і країни Заходу пішли на зближення зі Сталіним, щоби зупинити поширення нацизму, тож, заплющували очі на злочини комуністичного режиму.
По-третє, комуністичний режим активно заперечував геноцид українців голодом, опираючись
при цьому на своїх прихильників за кордоном. Найбільш відомим рупором Москви, який особисто зустрічався зі Сталіним і виступив на захист СССР, був репортер Уолтер Дюранті.
Попри це, знаходилися чесні закордонні діячі, які намагалися донести правду про Голодомор і
порятувати постраждалих. Увагу світового товариства до трагедії України привернув валійський
журналіст Ґарет Джонс, який з березня 1933 року розміщав публікації про продовольчу катастрофу в СССР.
Західні політичні та громадські діячі, які відреагували на Голодомор, зробили це значною
мірою завдяки активності українців, що проживали за межами СССР. Віденський кардинал Теодор Інніцер закликав міжнародні гуманітарні установи, насамперед Червоний Хрест, вжити
всіх можливих заходів для допомоги постраждалим. Інніцер вказав на відповідальність Заходу
в питанні порятунку голодуючих: «Довше мовчати про те, се значить збільшувати невиносимо
відповідальність цивілізованого світа у масовій смерті в СРСР, нести вину за те, що в тім часі,
коли цілі частини світа нищать надмір збіжжя та харчів, то населення в СРСР гине голодовою
смертю, при чому приходить до вбивання дітей і до людоїдства».
У жовтні 1933 року за ініціятиви кардинала у Відні було створено спеціяльний комітет для
надання допомоги жителям України. Наприкінці року завдяки його старанням у столиці Австрії
відбулася міжнародна конференція, на якій розглядали питання про голод в СССР. Активність
Інніцера викликала занепокоєння Москви, представники якої публічно виступили проти його
діяльности.
Серед визначних політиків, які багато зробили для донесення правди про Голодомор, –
прем’єр-міністр Норвегії, тогочасний президент Ради Ліги Націй Йоган Людвіґ Мовінкель. Він,
усупереч несприятливим міжнародним обставинам, домігся винесення питання про трагедію в
Україні на розгляд Ліги Націй. Мовінкель зробив усе, щоби справжня інформація про продовольчу катастрофу прозвучала в Лізі Націй. На засіданні 29 вересня 1933 р., в якому взяли участь
представники 14 держав, було обговорено ситуацію в Україні. Норвезький політик чотири рази
виступав з промовами, закликаючи зробити все можливе для допомоги потерпілим. Проте більшість учасників засідання не хотіли ухвалювати принципового рішення. З формальних причин
вони передали питання підтримки голодуючим до Міжнародного товариства Червоного Хреста,
яке не змогло надати реальної допомоги.
Водночас, деякі західні політики виступили на захист СССР. Лідер радикальної партії Франції
Едуард Ерріо (у міжвоєнні роки був прем’єр-міністром Франції), який наприкінці серпня – на початку вересня 1933 року відвідав СССР, після того виступив з публічними заявами про відсутність голоду в окупованій комуністичним режимом Україні.

Стаття Гаррета Джоунса про голод у
Совєтському Союзі, 31 березня 1933 року

Матеріали про Голодомор у газеті “Chicago American”, 1935 р.

Австрійська щоденна газета «Reichs Post» із статтею «Масова смерть
крокує Росією», 16 липня 1933 р. У статті йдеться про найбільшу
голодову катастрофу Европи і про загибель 10 мільйонів людей за
останні півроку в Україні, на Поволжі на Північному Кавказі
Українська делегація на Віденській міжнародній Конференції у справі голоду в
Україні, 6–17 грудня 1933 р.

Таким чином, демократичний Захід не виробив єдиної позиції в ставленні до Голодомору в
Україні. Офіційні державні органи здебільшого проігнорували трагедію, хоча через своїх дипломатів мали достатньо інформації. Саме 1933 року США встановили дипломатичні відносини з СССР. Позиція поодиноких представників Заходу не могла
кардинально змінити ситуації, тим більше, що один із них, Ґарет
Джонс, який багато зробив для донесення правди про Голодомор, невдовзі, ймовірно через діяльність совєцьких спецслужб,
загинув.

Віденська міжнародна Конференція у справі
голоду в Україні, 6–17 грудня 1933 р.

Провина Заходу, що зробив недостатньо для допомоги голодуючим, спонукала иншого знаного правдошукача, американського вченого Джеймса Мейса, присвятити своє життя поширенню інформації про українську трагедію. Історик, який очолював
дослідницьку групу спеціяльної комісії при Конґресі США, що в
1980-ті роки аналізувала події 1932–1933 років, заявив: «Мені хочеться хоч якоюсь мірою спокутувати величезну провину
західної науки перед українською наукою і американського
народу перед українським народом».
Джеймс Мейс, визначний американський дослідник Голодомору
1932 – 1933 років в Україні

Московська газета «Правда», 20 липня 1933 р. Недолуга спроба
комуністичної пропаганди заперечити статтю в газеті «Reichs Post»
Йоган Людвіг Мовінкель,
президент Ради
Ліги Націй

Штаб-квартира Секретаріату Ліги Націй
у м. Женева, Швейцарія.

Фотографія Едуарда Ерріо
в тогочасній західноукраїнській пресі

Теодор Інніцер, кардинал,
архієпископ Відня, у 1933
р. організатор міжнародної
допомоги дляолодуючого
населення в УССР

Засудження злочину геноциду
22 травня 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за
фактом вчинення геноциду в Україні 1932–1933 років за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 («Геноцид») Кримінального кодексу України, з метою розслідування обставин масового вбивства голодом українських селян.
Слідством допитано 1890 свідків, проведено 24 судові експертизи, у тому числі медичні,
психологічну, науково-демографічну та комплексну, історико-правову.
До справи долучено 5 000 архівних документів, установлено 857 масових поховань
жертв геноциду.
Загалом обсяг кримінальної справи становить 330 томів.
У січні 2010 року Апеляційний суд Києва розглянув цю кримінальну справу і констатував
факт геноциду в Україні 1932–1933 років.
Своєю постановою від 13 січня 2010 року суд визнав організаторами вчинення тяжкого злочину геноциду Й.Сталіна, В.Молотова, Л.Кагановича, П.Постишева, С.Косіора,
В.Чубаря і М.Хатаєвича. У зв’язку з тим, що ці особи померли, суд закрив кримінальну
справу відповідно до пункту 8 частини 1 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу
України, тобто на підставах, що не реабілітують. Таким чином, досудове слідство і суд
встановили, що згадані особи умисно організували геноцид українського народу.

ІСТОРИКО-ПРАВОВА
ЕКСПЕРТИЗА

Постанова апеляційного суду м. Києва

Україна пам’ятає, світ визнає !
Комуністичний тоталітарний режим всіма силами намагався позбавити українців
пам’яті про Національну Трагедію. Але незважаючи на усі заборони і нищення пам’ять
про страхітливий злочин, здійснений окупаційним комуністичним режимом,збереглась.
Вона передавалась від покоління до покоління.
Пам’ять про вбивство голодом зберігала й українська діаспора, яка з 1953 року почала ставити питання про оцінку злочину, здійсненого комуністичною окупаційною адміністрацією за
безпосередніми вказівками з Кремля як геноциду.
У 1983 році з ініціативи української діаспори створена Комісія Конгресу США, яка, опрацювавши увесь доступний джерельний матеріал, опитавши десятки свідків, дійшла до висновку
про зумисний геноцидний характер Голоду.
Після здобуття незалежності Україна пройшла тривалий шлях відновлення національної
пам’яті про Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид.
У вересні 1993 р., у 60-і роковини Трагедії, пам’ять жертв Голодомору в Україні вшанували
на державному рівні.
У 1998 році за ініціативою громадськості Указом Президента Л.Кучми встановлено День
пам’яті жертв голодоморів, який відзначається щороку у четверту суботу листопада.
24 листопада 2002 року Л.Кучма у своєму Зверненні до українського народу визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу, та закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор як геноцид українського народу та злочин проти людства.
У 2003 році Верховна Рада України у Постанові та у зверненні до українського народу визнала Голодомор актом геноциду.
Найважливішою віхою правової оцінки українською державою сталінського вбивства голодом стало ухвалення 28 листопада 2006 року Закону «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», яким Голодомор визнано геноцидом українського народу.
У 2008 році видано Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні
загальним обсягом понад 22 тисячі сторінок та споруджено Меморіал пам’яті жертв голодоморів.
У 2010 році Апеляційний суд м. Києва постановою за порушеною Службою безпеки України
справою визнав Голодомор 1932 – 1933 років актом геноциду.
Оцінки Голодомору 1932 – 1933 років в Україні як геноциду, ґрунтуються на великій кількості
наукових досліджень, сотнях тисяч архівних документів та спогадів тих, хто вижив під час
Голодомору. Бібліографія праць присвячених вбивству голодом у 1932 – 1933 років в Україні
налічує понад 15 тисяч позицій. Записано понад 200 тис. свідчень очевидців. В містах і селах
України споруджено понад 6000 пам’ятників та меморіалів на вшанування пам’яті жертв геноциду.
Водночас продовжуються спроби заперечити геноцидний, антиукраїнських характер
вбивства голодом у 1932 – 1933 роках з боку тих сил, що відчувають свою спадкоємність із
сталінським режимом.
Але незважаючи на ці зусилля моральних і політичних спадкоємців організаторів геноциду,
міжнародна спільнота, дізнаючись правду про вбивство голодом в Україні у 1932 – 1933 роках,
визнає Голодомор злочином проти людяності, геноцидом українського народу, та вшановує
пам’ять його жертв.
Відповідні нормативні акти прийняли понад 20 країн світу: Австралія (2003 рік),
Андорра (2009), Аргентина (2007), Ватикан (2001), Грузія (2005), Еквадор (2007), Естонія (1993), Іспанія (2007), Канада (2003), Колумбія (2007), Латвія (2008), Литва (2005),
Мексика (2008), Парагвай (2007), Перу (2007), Польща (2006), Словаччина (2007 рік), США
(2003), Угорщина (2003), Чехія (2007), Чилі (2007). Ще у низці країн Голодомор геноцидом визнано громадами на регіональному та місцевому рівнях.

Визнання Голодомору державами світу.

Програма захисту українців
Розділ VI. Історична справедливість. Тяглість державотворення
та подолання наслідків окупації
Визнати факт окупації України большевицькою Росією 1918–91
рр., наслідком чого став безпрецедентний геноцид українців.
Добитися від Верховної Ради України, ООН, Європарламенту,
парламентів країн світу визнання геноциду українців у ХХ ст., в результаті якого знищено 20,5 млн. українців, злочином проти людства
(терор і пограбування мирного населення під час війни большевицької Росії проти УНР 1918–21 рр.; розкуркулення та насильницька
колективізація; штучні голодомори 1921, 1932–33, 1947 років; кілька
хвиль фізичного знищення української еліти у 1920–30–40 та 1970х роках; фізичне знищення мирного населення у воєнний період;
примусове вивезення українців на чужину; операція “Вісла”; мордування у в’язницях та знущання методами каральної психіатрії з
українських патріотів аж до розпаду совєцької імперії; пограбування
народного господарства, історичних та культурних цінностей; пограбування та нищення українських церков; переслідування за національною та релігійною ознаками; планомірне нищення української
культури та мови, тотальна русифікація).
Поновити кримінальну справу за фактом Голодомору 1932–33
рр., який визнано державою геноцидом українського народу, тобто
злочином, до якого не застосовуються терміни давності. Здійснити
публічний судовий процес над комунізмом. Добитись у судовому

23 жовтня 2008 року Європейський парламент визнав Голодомор в Україні злочином проти людства і висловив співчуття українському народу.

Указ Президента Л. Кучми про День пам’яти жертв голодоморів.

Володимир Путін, президент Росії,
заперечує геноцидну суть Голодомору: «Мы не поднимаем из
прошлого проблемы надуманного
характера, типа Голодомора»
Володимир Путін,
З інтерв’ю телеканалу «Вести», 2008 р.

Прикладом
антиголодоморної істерії є включення
в Росії до Федерального
списку екстремістських матеріалів українських наукових і науково-популярних
видань з теми Голодомору
та політичних репресій.
Причому у списку в прізвищах українських авторів
граматичні помилки, наприклад, Морочко заміть
Марочко.

порядку заборони комуністичної ідеології як людиноненависницької
і такої, що завдала невиправної шкоди українському народові.
Запровадити сувору кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору як геноциду української нації.
Ліквідувати і заборонити використання знущальних щодо українців імперсько-большевицьких символів, відзначень дат, пам’ятників
та назв на честь катів України. Заборонити встановлення на території України будь-яких імперських пам’ятників та символів, які прославляють історію держав-окупантів.

Ухвала Сенату Республіки Польща у справі роковин
Великого Голоду в Україні, 16 березня 2006 року

Створити спеціальну слідчу структуру для розшуку злочинців, які
нищили українську націю і після виявлення притягати їх до кримінальної відповідальності.
Вимагати від Москви офіційного визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Добитися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих
та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР.
Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
Розробити та запровадити державну просвітницьку програму
“Правда про геноцид українців”. Запровадити окрему навчальну
дисципліну “Історія геноциду українців у ХХ ст.” в усіх навчальних
закладах.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933
років в Україні, включає загальнонаціональний та 18
обласних томів у 21 книзі. У томах книги зафіксовано дані
про понад 14,5 тис. населених пунктів що постраждали
від Голодомору, імена біля 190 тис. мешканців України що
померли у голодоморні 1932 – 1933 роки.

Пам’ятний знак жертвам Голодомору.
м. Київ, Михайлівська площа. Встановлений
у 1993 р. Автори — скульптор Василь Перевальський, архітектор Микола Кислий.

Закон України про Голодомор.

Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Відкритий 22 листопада 2008 р.

Запаліть свічу пам’яті !
Є на нашій землі давній-давній звичай: у
пам’ять про померлу людину запалюють свічку.

Молитва Блаженнішого Любомира за жертв Голодомору

І на вшанування пам’яті мільйонів вбитих
голодом, українці у всьому світі у четверту
суботу листопада запалюють свічки. На могилах безневинних жертв, біля меморіалів і
пам’ятних хрестів, на центральних площах
міст і на підвіконнях осель загоряються вогники пам’яті та віри.

Господи Боже наш! Ми сходимося в цей день, щоб вшанувати пам’ять рідних нам людей, яким
через голод відібрали Твій дар життя. Дуже мало можемо для них зробити – хіба згадати їх,
поручити їхні прискорбні душі Твоєму Милосердю та схилити голову перед їхнім терпінням.
Але просимо Тебе сьогодні, щоб ми могли почути те, що вони своєю жертвою хочуть нам засвідчити, а саме, що такі трагедії – народовбивства, геноциди та інші злочини проти людства, можуть ставатися. В минулому столітті їх було чимало, але цей наш чисельно усіх їх перевищив. Невинні жертви Голодомору голосять до нас, що як довго люди не схочуть слухати
Твоєї спасенної науки, буде спокуса тоталітарними і насильницькими засобами розв’язувати
справи людського життя. Ми прохаємо Тебе сьогодні для себе і для грядущих поколінь про дар
чуйності, щоб таку спокусу вчасно спостерегти, про відвагу її нап’ятнувати та про силу їй
протистояти, а понад усе прохаємо Тебе: наповни наші і всіх людей серця тими чеснотами і
благодатями, які потрібні, щоб та жахлива спокуса стала неможливою.

Цей вогник свічі у листопадовий вечір символізує нашу скорботу і пам’ять про мільйони
загублених життів. Але одночасно він є символом нашої віри у майбутнє.
Хай цей вогник буде знаком, що світло правди
зажди долає темряву несправедливості і зла.

Господи Боже! За заступництвом Пресвятої Богородиці та всіх святих, яких видала наша Українська Земля, помилуй нас!
Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

Із Патріаршого звернення до співвітчизників з нагоди Дня
пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років:
Переконаний, що головною причиною Голодомору стало войовниче безбожництво, яке у свідомості правителів і виконавців їхньої волі перевернуло розуміння добра і зла, надихнуло чинити
найжорстокіші злочини проти людяності в ім’я примарного «всенародного щастя».
Але немає нічого таємного, що не стало би явним. Правду неможливо приховати. Український
народ зберіг пам’ять про злочин, давши йому моральну оцінку, а Українська держава осудила
злочинців, давши їхнім діям оцінку юридичну. Тому той, хто намагається виправдати злочин
чи применшити масштаб трагедії Голодомору – вільно чи невільно стає на бік злочинців.
Сьогодні день пам’яті – день особливої молитви до Бога за упокій душ всіх, заморених голодом. У храмах, у місцях поховання та біля меморіалів, вдома – помолимось за жертв Голодомору-геноциду!
В пам’ять про них запалимо свічки – як знак того, що ми не забули.
І як символ того, що навіть маленький вогник розганяє велику темряву та вказує вірний шлях.
Замореним голодом – вічна пам’ять!
ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї
Руси-України, листопад 2010 р.

“Пам’ять про Голодомор – це наша зброя проти московського імперіялізму.
Україноненависники це добре усвідомлюють, намагаючись замовчати
правду. Мусимо не дати їм це зробити...”.
З виступу Голови Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олега Тягнибока
на Х Світовому конгресі українців
20 серпня 2013 р.
Використані фото: Р. Малка, М. Марківа, В. Удовиченка, В. Тиліщака, прес-служб ОО ВО «Свобода», та з мережі Інтернет.

Документально-наукова виставка

ВБИВСТВО ГОЛОДОМ – ГЕНОЦИД!
до 80-их роковин Голодомору 1932 – 1933 років в Україні
створена з ініціятиви Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

Автор ідеї – Володимир Тиліщак
Дизайн – Михайло Бондар
Літературна редакція – Максим Молоцький
У підготовці виставки взяли участь:
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Сергій Бінцаровський (Вінниця)
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Антон Ведула (Черкаси)
Михайло Галущак (Львів)
Ірина Гармасій (Ужгород)

Олександр Даниленко (Київська область)
Віталій Дудник (Вінниця)
Олександр Залевський (Дніпродзержинськ)
Дмитро Занков (Дніпродзержинськ)
Сергій Злючий (Дніпродзержинськ)
д.і.н. Ганна Капустян (Кременчук)
Геннадій Козир (Кіровоград)
к.і.н. Андрій Козицький (Львів)
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Центрального державного архіву громадських об’єднань України;

Ігор Шляхетнюк (Київ)

Центрального державного архіву вищих органів влади України;

Олександр Юрченко (Київ)
Висловлюємо щиру подяку за
надані матеріяли:
д.і.н. Василеві Даниленку,
к.і.н. Геннадієві Махоріну,
Романові Малку, Валерієві Удовиченку,
Олександрові Ушинському.

Центрального державного архіву фонофотокінодокументів України;
Державного галузевого архіву Служби безпеки України (колекція
документів “Голодомор 1932–1933 рр. в Україні”: http://www.sbu.gov.
ua/sbu/control/uk/doccatalog/list?currDir=49780);
Державного архіву Вінницької области;

Державного архіву Закарпатської области;

Інтернет-сайту Адміністрації Президен-

Державного архіву Кіровоградської области

та України (http://www.president.gov.

(http://dakiro.kr-admin.gov.ua/exhibition.php);

ua/content/famine_photodocs_25.html);

Державного архіву Луганської области;
Державного архіву Хмельницької области;
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника;
Державного історико-культурного заповідника
“Межибіж” Київської міської організації

Полтавської обласної державної
адміністрації (http://www.adm-pl.gov.
ua/photo/32-33/archiv/index.html);
Черкаської обласної державної адміністрації (http://www.oda.ck.ua/index.

Державного архіву Дніпропетровської области;

«Меморіял» ім. В.Стуса;

php?article=254);

Державного архіву Житомирської области (http://www.archive.zt.ua/

Українського інституту національної пам’яти;

Управління у справах архівів Крас-

exhibitions/10.html);

Інтернет-сайту «Голодомор 1932–1933 рр. Хар-

Державного архіву Запорізької области;

нодарського краю РФ (http://www.
ківська область» (http://www.golodomor.kharkov.ua); kubanarchive.ru/golod/).

