
СВІЧКА   ПАМ'ЯТІ...
До   Дня  пам'яті  жертв

Голодомору в Україні
1932-33 рр.





Щорічно, в четверту суботу листопада 
в Україні відзначається День пам'яті 
жертв Голодомору.

Жахливим злочином проти народу став 
голод 1932 — 1933 років. Він живе у 
пам'яті очевидців, жагучим болем 
відгукується у їхніх серцях.

Пропонуємо Вашій увазі ознайомитися з 
матеріалами, де висвітлюються ті 
трагічні події в житті українського  
народу.



“О,  як  же  ти  не 
вмерла, Україна,
Бо скільки ж то 

зловісницька мета
Звела людей, приречених 

безвинно, -
Й ніхто за це ні в кого не 

спитав”









10  ФАКТІВ   ПРО   ГОЛОДОМОР

1. ГЕНОЦИД
2006 року Верховна Рада України офіційно визнала Голодомор 
1932-33 років геноцидом українського народу.
Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави.
Однак слова “геноцид” немає в документах ООН, ЮНЕСКО і 
ПАРЄ, присвячених Голодомору. У резолюції Європарламенту 
від 2008 року Голодомор названо “жахливим злочином проти 
народу України та людяності.” Документ також містить 
посилання на Конвенцію ООН про геноцид.

2. КІЛЬКІСТЬ   ЖЕРТВ
Цю кількість вираховують, порівнюючи смертність в охоплених 
голодом регіонах з нормальним рівнем смертності. Через брак 
достовірних демографічних даних того періоду чисельність втрат 
серед українців оцінюють дуже по-різному : від 1,8 до 7,5 і навіть 1- 
млн. Однак більшість фахівців нині сходяться на думці, що прямих 
жертв Голоду було 3-3,5 млн.
В Україні ведуть Єдиний реєстр жертв Голодомору.



“Не  вкраїнське  
слово, не наше -
Жахливий отой 

геноцид.
Минуле таке 

пропаще -
Як жити з набутком 

цим ?

Та   чую :  відлунюють   кроки
І   майбутнє   нас   зустріча.

Народ   безсмертний,  допоки
Пам'яті   світить  свіча”.





3. ГЕОРГАФІЯ   ГОЛОДУ
У 1932-33 роках масовий голод був також на Поволжі і Кубані, у Білорусі, на 
Південному Уралі, в Західному  Сибіру і Казахстані.
Найбільше українців загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, 
Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, 
Чернігівській, Одеській областях та в Молдові, яка тоді була у складі УРСР.
Близько 81% загиблих від голоду в Україні були українцями, 4,5% - росіянами, 
1,4% - євреями та 1,1% - поляками. Серед жертв було також багато білорусів, 
болгар  та угорців.

4. ДЕ  НЕ  БУЛО   ГОЛОДОМОРУ ?
За даними С. Кульчицького, восени 1932 року в Україні було майже 25 000 
колгоспів, яким влада висунула завищені плани хлібозаготівлі.
Попри це, 1500 колективних господарств зуміли виконати ці плани і не 
потрапили під каральні санкції, тому смертельного голоду на їхніх територіях 
не було.

5. ПЕРША   ЗГАДКА   В   ПРЕСІ
Першим про голод в СРСР повідомив англійський журналіст М. Магерідж у 
грудні 1933 року. У трьох статтях журналіст описав свої гнітючі враження від 
поїздок Україною і Кубанню, розповівши про голод серед селян.  



6. ОФІЦІЙНЕ   ВИЗНАННЯ
Саме слово “Голодомор” уперше з'явилося у друкованих працях українських 
емігрантів у Канаді та США в 1978 році.  У СРСР на той час історикам 
дозволяли лише говорити про “труднощі з продовольством”, але не про голод.
Із вуст партійного високопосадовця слово “Голодомор” вперше прозвучало в 
грудні 1987 року.
Коли про цю тему почали дискутувати дедалі відвертіше, у 1990 році в Україні 
дозволили публікацію книжки “Голод 1932-33 рр. в Україні : очима істориків, 
мовою документів”.
У 2006 році СБУ розсекретила понад 5 тисяч сторінок державних архівів про 
Голодомор.

7. НАТУРАЛЬНІ   ШТРАФИ
У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і боргували зерно, 
конфіскували будь-яке інше продовольство. Воно не зараховувалося як сплата 
боргу і було лише каральним заходом. Політика натуральних штрафів мала 
змусити селян здати державі начебто приховане від неї зерно, якого насправді 
не було. Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало і 
картоплю, однак згодом вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання.



8. ЗАКОН   ПРО  “П'ЯТЬ   КОЛОСКІВ”
У серпні 1932 року під  приводом того, що розкуркулені селяни та “інші 
антисоціальні елементи” розкрадають вантажі з товарних потягів та колгоспне 
і кооперативне майно, Сталін запропонував  новий репресивний закон про охорону 
державного майна.
Закон передбачав за такі порушення розстріл із конфіскацією майна, а за 
пом'якшуючих обставин — 10 років ув'язнення.
За цим документом закріпилася назва - “закон про п'ять колосків”.

9. ЧОРНІ   ДОШКИ
У 1920-30-х роках газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів, 
підприємств чи навіть окремих осіб, які потрапили на ці “чорні дошки”, 
накладали різноманітні штрафи і санкції.

10. КАНІБАЛІЗМ
Свідки Голодомору розповідають про випадки, коли доведені до відчаю селяни їли 
тіла своїх чи сусідських померлих дітей



Голодомор на території Донбасу нічим не відрізнявся від 
інших. Він був запущений в Україну одними і тими руками.

За даними архіву, в пік голоду, лютий-березень 1933-го, у 
Донецькій області голод панував у 29 районах, 83 населених 

пунктах. Голодували приблизно тисяча п'ятсот сімдесят три 
сім'ї, а враховуючи, що більшість сімей були багатодітними, це 

число можна сміливо помножити на п'ять. Смертність 
населення Донбасу перевищила середній рівень 3-4 рази.



“Прошу,   у   серці   запаліть
Скорботи   полум'я   священне

Та   крізь   століття   пронесіть
Сльозу   безвинно  убієнних !”

Н. Тривайло





КІНЕЦЬ   1933  РОКУ

УКРАЇНА
ВИМОРЕНА   ШТУЧНИМ

ГОЛОДОМОРОМ

УКРАЇНА
ВТРАТИЛА   НАЦІОНАЛЬНУ   ЕЛІТУ

УКРАЇНА
СТОЇТЬ   НА   РУЇНАХ   ХРАМІВ

УКРАЇНА
ПОЗБУЛАСЯ   ВСІХ   РОДИННИХ

ЦІННОСТЕЙ

УКРАЇНА
НА   ДЕСЯТИЛІТТЯ   ПОЗБАВЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОГО,   ПОЛІТИЧНОГО

ТА   ГРОМАДСЬКОГО   ЖИТТЯ



СВІТ    ВИЗНАЄ

1  листопада  2007 р. 34-а сесія Генеральної конференції 
ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно 

прийняла Резолюцію про “ВШАНУВАННЯ   ПАМ'ЯТІ   ЖЕРТВ   
ГОЛОДОМОРУ   В   УКРАЇНІ”.

7 листопада  2003 року була розповсюджена спільна Заява 
делегації держав-членів ООН, щодо до 70-ї річниці Голодомору в 

Україні 1932-33 рр.
30 листопада 2007 року завершилося 15-е засідання Ради 

Міністрів ОБСЄ у Мадриді, на якому з ініціативи  України була 
оприлюднена спільна заява “Про 75-ту річницю Голодомору 

1932-33 рр. В Україні”.
3 липня 2008 року на 17-й щорічній сесії Парламентської 

асамблеї ОБСЄ ухвалена резолюція “Про Голодомор 1932-33 рр. в 
Україні”

24 листопада 2007 року на сесії Балтійської Асамблеї прийнято 
Заяву “Про пам'ять жертв геноциду та політичних репресій в 

Україні в 1932-33 рр.”.
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