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Пресреліз 

Відкриття місць пам’яті жертвам геноциду євреїв та ромів часів Другої 

світової війни 

У червні 2019 р. у рамках проекту «Захистимо пам’ять» відбудуться церемонії відкриття шістьох 

місць пам’яті із загалом 17-ти, що споруджені у 13-ти населених пунктах України.  

Разом з євреями та пацієнтами психіатричних лікарень роми були жертвами німецької політики 

тотального винищення в окупованій Україні у 1941-1944 рр. Геноцид ромів є забутим епізодом 

Другої світової війни. Як і в більшості інших європейських країн, пам'ять про ромів як жертв 

націонал-соціалізму в Україні не виходить за межі місцевих громад. Проект, що фінансується 

Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини з 2010 р., поставив собі за мету 

висвітлити забуті сторінки геноциду євреїв і ромів в Україні та захистити поховання жертв. 

18 червня 2019 р. у Київському академічному музично-драматичному циганському театрі «Романс» 

відбудеться пресконференція про проект. Після цього відбудуться церемонії відкриття трьох місць 

пам'яті, присвячених убитим ромам – у смт Іванопіль, с. Калинівка та с. Дівошин Житомирської 

області. Церемонії відкриття місць пам'яті відбудуться за участю директора Фонду «Меморіал 

убитим євреям Європи» Уве Ноймеркера, голови Центральної ради німецьких сінті та ромів Романі 

Розе, а також місцевих та регіональних громад, представників ромських організацій, у тому числі 

Київського циганського театру «Романс» та міжнародних гостей. 

 

20 червня за присутності нащадків тих, хто пережив Голокост, відбудеться відкриття інформаційних 

стел у с. Колодянка та смт Любар – на місцях масових убивств євреїв. 

У період з 16 по 20 вересня в дев'яти інших місцях проекту відбудуться церемонії відкриття 

одинадцяти місць пам'яті убитим євреям. 

Фотографії з церемоній відкриття та додаткова інформація для преси будуть доступні в розділі 

«Преса» на сайті проекту: https://www.erinnerungbewahren.de/uk/ 

З питань щодо церемоній прохання звертатися до співробітниці проекту Божени Козакевич 
(info@erinnerung-bewahren.de) 

 

 

 

 

https://www.erinnerungbewahren.de/uk/
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Огляд запланованих церемоній відкриття у червні та вересні 2019 р. у Житомирській та Вінницькій 

областях 

18 червня 8.30 -  Пресконференція в театрі «Романс» у Києві 
14.30 – 16.00 Церемонія відкриття інформаційної стели в Іванополі 

19 червня 10.30 – Церемонія відкриття місця пам'яті в Калинівці 
15.00 – 17.00 – Церемонія відкриття місця пам'яті в Дівошині 

20 червня 10.00 – 11.00 – Церемонія відкриття інформаційної стели в Колодянці 
15.00 – 17.00 – Церемонія відкриття двох інформаційних стел у Любарі 

16 вересня Відкриття виставки під відкритим небом у Бердичеві 
Церемонія відкриття місця пам'яті в Хажині 

17 вересня Церемонія відкриття місця пам'яті в Барашах  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Самгородку 

18 вересня Церемонія відкриття місця пам'яті в Чукові  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Липовці 

19 вересня  Церемонія відкриття місця пам'яті в Плискові  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Вахнівці 
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Programm der Pressekonferenz zur Einweihung von Gedenkstätten für ermordete Roma in der Ukraine 

im Rahmen des Projektes »Erinnerung bewahren« 

Програма пресконференції, присвяченої відкриттю меморіалів на місцях убивств ромів в Україні в 

рамках проекту«Захистимо пам'ять»  

Dienstag, 18. Juni 2019 
Вівторок, 18 червня 2019 

 

8.30 – 9.00   Registrierung / Реєстрація (Theater »Romans«, Prospekt Peremogi, 38, Kiew) 
9.00 – 10.00   Pressekonferenz / Пресконференція 
 
Eröffnung der Pressekonferenz und Vorstellung der Gäste – Mykhaylo Tyaglyy, Historiker des Ukrainischen 
Zentrums für Holocaust-Studien in Kiew 
Відкриття пресконференції та представлення гостей – Михайло Тяглий, Історик, Український центр 
вивчення історії Голокосту 
 
Begrüßung – Dr. Ernst Reichel, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in der Ukraine 
Вітальні слова – д-р Ернст Райхель, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні 
 
Grußwort – Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma 
Вітальні слова – Романі Розе, голова Центральної Ради німецьких сінті та ромів 
 
Vorstellung des Projektes »Erinnerung bewahren« – Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas  
Презентація проекту «Захистимо пам'ять» – Уве Ноймеркер, директор Фонду «Меморіал убитим євреям 
Європи» 
 
Ansprache. Erinnerungsarbeit im Theater - Igor Krykunov, Direktor des Roma-Theaters »Romans«  
Привітання гостей. Діяльність театру з вшанування пам’яті ромських жертв – Ігор Крикунов, директор 
Академічного циганського театру «Романс» 
 
Historischer Rahmen: Vernichtung der Roma in der Ukraine während der deutschen Besatzung. Gedenken an die 
Opfer heute – Mykhaylo Tyaglyy 
Історичний вимір: Масові вбивства ромів в Україні під час німецької окупації. Пам‘ять про жертв сьогодні 
– Михайло Тяглий 
 
Gewalt gegen die Roma in der heutigen Ukraine und Wege zur Bekämpfung des Antiziganismus – Zola Kondur, 
Vizepräsidentin des Vereins der Roma-Frauen »Chirikli« 
Насильство щодо ромів в сучасній Україні та шляхи боротьби з ромофобією – Зола Кондур, віце-
президент Асоціації ромських жінок «Чиріклі» 
 
Aktuelle Herausforderungen bei der Inklusion der Roma in der Ukraine – Volodymyr Yakovenko, Koordinator des 
Sekretariats der Zwischenbehördlichen Arbeitsgruppe zur Umsetzung der »Roma-Strategie in der Ukraine« 
Сучасні виклики щодо включення ромів в українське суспільство – Володимир Яковенко, координатор 
Секретаріату Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації «Ромської стратегії в Україні» 
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Проект »Захистимо пам'ять« 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

Карта місць проекту »Захистимо пам'ять« 

 

Історичне підґрунтя  

У період німецької окупації 1941–1944 років на території сучасної України під час масових розстрілів 

було вбито понад мільйон єврейських дітей, жінок та чоловіків. Їх поховали у численних могилах. 

Міжнародний проект »Захистимо пам’ять« має на меті облаштування забутих масових поховань 

євреїв та ромів, а також створення поруч з ними місць пам’яті та інформації, для того, аби зберегти 

пам’ять про жертв для сьогодення та майбутнього. Фінансування проекту надане Міністерством 

закордоних справ Німеччини. 

 

На території сучасної України знаходяться близько 2000 місць масових розстрілів. У віддалених 

ярах, лісах, посеред полів, у колишніх протитанкових ровах чи піщаних кар’єрах загони Вермахту, 

CC та поліція – за участі місцевого населення – знищували цілі єврейські громади, нерідко 

впродовж кількох днів.  
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Після війни багато з цих місць вбивств канули в небуття. Для небагатьох, кому вдалося вижити, 

вшанування пам’яті вбитих членів родини, друзів та знайомих було можливим лише у вузькому колі. 

Офіційна радянська історіографія відмовлялася визнати євреїв як окрему групу жертв Другої 

світової війни. Коли за ініціативи євреїв, що вижили і повернулись, встановлювалися скромні 

пам’ятні обеліски, вони мусили бути присвячені »мирним радянським громадянам« . 

 

Лише в 1990-х роках, у незалежній Україні, в багатьох місцях були встановлені пам’ятні обеліски, 

що вказували на єврейське походження жертв. Однак сотні масових поховань залишаються до 

сьогодні непозначеними, незахищеними та занедбаними. Ці землі використовуються у сільському 

господарстві або забудовуються. Сліди осквернення могил справляють гнітюче враження. Велика 

кількість масових поховань не є гідними місцями скорботи та пам’яті про стерте з лиця землі 

єврейське життя.  

 

Робота над проектом 

Проект »Захистимо пам’ять« поєднує в собі заходи щодо архітектурного захисту та гідного 

облаштування масових поховань з історичною та педагогічною роботою. Комплексність проекту 

відображається в таких напрямках та основних принципах діяльності: 

 

Точне місцезнаходження та межі поховань у місцях проекту визначаються за допомогою 

неінвазивних методів з метою дотримання релігійних приписів юдаїзму (Галахи) та збереження 

спокою померлих. Проведення робіт (археологічних досліджень та подальшого будівництва) 

супроводжують представники Комітету у справах збереження єврейських цвинтарів у Європі, які 

також слідкують за дотриманням Галахи. Представники місцевих єврейських общин також 

долучаються до роботи над проектом. 

 

Масові поховання необхідно захистити архітектурними конструкціями  і облаштувати як гідні місця 

пам’яті та інформації. За допомогою архітекторів з цією метою здійснюється пошук економних та 

тривалих рішень. Наявні пам’ятні знаки зберігаються та інтегруються у нові місця пам’яті. Особливі 

труднощі виникають при захисті масових поховань, що оскверняються. 

  

Місцезнаходження масових поховань, кількість жертв, долі окремих із них та тих, кому вдалося 

вижити, перебіг злочину та інформація про задіяних злочинців визначається за допомогою 

обширних ретельних історичних досліджень. Історія єврейських громад та їхнього знищення в часи 

Голокосту презентується кількома мовами на інформаційних стелах. Результати історичної роботи 
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використовуються в освітній програмі, яка проводиться із місцевими школами, а також зі 

студентами в проекті по усній історії. Освітня програма має на меті заохочення вчителів, учнів та 

студентів до самостійного вивчення місцевої історії та залучення їх до роботи над новими місцями 

пам’яті. 

Партнери 

Проект підтримується Міністерством закордонних справ Німеччини та здійснюється за активної 

участі міжнародних та українських партнерів. Тісна співпраця відбувається з Українським центром 

вивчення історії Голокосту. У місцях дії проекту до нього залучаються місцеві та обласні 

адміністрації, єврейські громади та школи. Серед них –  єврейська громада Бердичева, єврейські 

громади Вінниці та Житомира, Спілка єврейської мови та культури, а також єврейська громада 

Брацлава.  

 

До важливих міжнародних та німецьких партнерів належать: Комітет у справах збереження 

єврейських цвинтарів у Європі, Конгрес європейських рабинів, Яхад-Ін Унум, Центр археології 

Стаффордширського університету. 

 

У Берліні робота команди проекту здійснюється за підтримки координаційної групи, яка складається 

з представників Міністерства закордонних справ, Американського єврейського комітету у Берліні, 

Центральної ради євреїв у Німеччині та Центральної ради німецьких сінті та ромів. 

 

Історична діяльність проекту супроводжується радою істориків, до складу якої входять : д-р 

Анатолій Подольський та Михайло Тяглий (Український центр вивчення історії Голокосту), д-р 

Андрей Ангрік (Фонд підтримки науки та культури м. Гамбурга), проф. д-р Хаббо Кнох (Кельнський 

університет), д-р Томас Лутц (Фонд Топографія терору), Яна Мехельхофф-Гереці (Фонд Меморіал 

убитим євреям Європи, м. Берлін), проф. д-р Гюнтер Морш (Фонд Бранденбургські музеї-

меморіали, м. Берлін), д-р Кай Штруве (Університет Мартіна Лютера в Гале-Віттенберзі), д-р Андрій 

Уманський (Кельнський університет) і д-р Юліане Ветцель (Центр дослідження антисемітизму, м. 

Берлін). 

 

 

 

 

Жертви німецької окупації в Янушполі (з 1946 р. – Іванопіль) 
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Під час окупації, з липня 1941 р. до січня 1944 р., Янушпіль став місцем злочинів німців. У травні 

1942 р.німецькі підрозділи вбили на окраїні села понад 800 єврейських дітей, жінок і чоловіків із 

Янушполя та навколишніх сіл тому, що вони були євреями. Єврейське життя в Янушполі було 

знищено. Через декілька днів німецькі та місцеві поліцейські на території цукрового заводу 

розстріляли, за різними даними, від 40 до 80 ромів (переважно жінок і дітей, а також декілька 

старших чоловіків). У Янушполі також убили радянських військовополонених та справжніх і 

підозрюваних політичних противників окупаційного режиму.  

 

Убивство євреїв у Янушполі 

Упродовж століть у Янушполі жили українці, поляки, євреї та росіяни. Чисельність єврейського 

населення зросла з 32 осіб у 1765 р. до 1251 – у 1897 р. (24 % загальної кількості жителів). Із кінця 

XIX ст. тут діяли синагога та школа «Талмуд-Тора». Під час радянізації у 1920–1930-х рр. єврейські 

та християнські релігійні заклади закрили. У 1939 р. тут проживали 721 єврей.З німецькою 

окупацією Янушполя на початку липня 1941 р. почалися дискримінація, приниження та 

переслідування євреїв. 20 серпня 1941 р. айнзацгрупа С повідомила про розстріл 15 єврейських 

чоловіків. Більшість євреїв уже проживала у центрі населеного пункту або мусила туди 

переселитися. Було створено гетто, де євреї перебували під контролем районної поліції та 

виконували примусові роботи. Взимку 1941–1942 рр. євреї боролися з голодом. Чимало сімей були 

змушені жити разом у тісних приміщеннях. Дедалі більше євреїв із навколишніх населених пунктів 

утікали до Янушполя або їх змушували туди переселитися. У травні 1942 р. 80 єврейських чоловіків 

із Янушполя та околиць відвезли до робітничого табору на Лисій горі у Бердичеві, де більшість із 

них убили. 

 

Зранку 29 травня 1942 р. місцева поліція, жандармерія і підрозділ есесівців із Бердичева зігнали 

євреїв разом. Людей, які кричали і плакали, вивели з міста до території розсадника дерев. Там 

євреїв змусили роздягнутися і розстріляли малими групами. Лише небагатьом євреям Янушполя 

вдалося пережити війну. 

 

Убивства на території цукрового заводу 

Янушпіль був центром однойменного району, а під час німецької окупації підпорядковувався 

Бердичівському гебітскомісаріату. Із 30–40 місцевих поліцейських тут сформували районний 

поліційний підрозділ, що перебував у розпорядженні німецької жандармерії. Разом із службовцями 

німецької поліції безпеки та СД із Бердичева цей підрозділ брав участь у вбивствах на території 
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цукрового заводу. У березні 1942 р. у Янушполі та на його околицях вони схопили понад 20 

«радянських партійних активістів». На Великдень у квітні 1942 р. чоловіків відвели до цукрового 

заводу і розстріляли там на березі озера.У травні 1942 р. поліція разом із декількома німцями 

схопила групу кочових ромів – переважно жінок, дітей і старих чоловіків. Їхні 4–5 возів стояли на 

околиці села Молочки. Ромів відвели до Янушполя і кілька днів тримали у в’язниці. Невдовзі після 

убивства євреїв, на початку червня 1942 р. ромів, які плакали та кричали, відвели до цукрового 

заводу. Поруч із могилою «партійних активістів» викопали ще одну яму. Тут ромів змусили 

роздягнутися та розстріляли малими групами. Того ж дня розстріляли двох молодих 

військовополонених, а також сім’ю Звягельських – чоловіка неєврейського походження, його 

дружину-єврейку та сина. Чимало людей, що мешкали неподалік, та робітників цукрового бачили й 

чули те, що там відбувалося. 

 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

Деонізій Совінський біля могили ромів. У дитинстві він бачив, як ромів відвели до цукрового заводу й 
розстріляли на березі озера. У 1960-х рр. він був присутній на церемонії перепоховання ромів у парку. 

 

 

Справедливість і пам’ять 

У 1944–1945 рр. радянська Надзвичайна державна комісія розслідувала злочини німців. У 1947 і 

1948 рр. відбулися слідства щодо кількох колишніх районних поліцейських, які брали участь в 

арешті, охороні та вбивстві різних груп жертв. Деякі справи знову відкрили у 1980-х рр. 1987-го 

почалося розслідування діяльності колишнього поліцейського та перекладача німецького 

походження Ганса (Івана) Кампфа. У березні 1989 р. йому винесли смертний вирок.Після війни 
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навколо єврейського масового поховання спорудили дерев’яну огорожу. Починаючи з 1950-х рр. ті, 

кому вдалося вижити, намагалися спорудити пам’ятник загиблим родичам, але їм не давали 

дозволу. У вересні 1987 р. судово-медична комісія провела ексгумацію масового поховання у 

зв’язку з процесом Ганса Кампфа та нарахувала там 811 жертв. Після цього людські рештки 

повернули до могили, обгородивши її металевим парканом. Лише згодом, у квітні 1991 р. там було 

встановлено пам’ятний камінь. Останки убитих на території цукрового заводу перепоховали у 1960-

х рр. у парку перед заводом та провели церемонію вшанування пам’яті. Тут уже була могила 

радянських солдатів, які під час визволення місцевості отримали поранення та померли в 

Янушполі. Під час перепоховання члени сімей змогли ідентифікувати убитих «партійних активістів». 

Жертви-роми залишилися невпізнаними. Щоб про них не забули, у 2019 р. було встановлено цю 

інформаційну стелу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

Пам’ятний камінь на єврейському масовому похованні встановили у 1991 р. У написі російською мовою не 
згадано про єврейське походження жертв. 
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© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 
 

Церемонія відкриття інформаційної стели відбудеться 18 червня 2019 року.  
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Пам’ятник убитим ромам у с. Калинівка 
(до 1960 р. – Голиші, до 2016 р. – Жовтневе) 
 

У час німецької окупації України було вбито переважну більшість українських ромів – понад 12 тисяч 

дітей, жінок, чоловіків. Окрім того, в румунській зоні окупації між річками Дністер і Південний Буг 

(яка тоді мала назву Трансністрія) загинули понад 11 тисяч із приблизно 25 тисяч ромів, 

депортованих із румунських територій. 

 

Історичне підґрунтя 

Під час націонал-соціалізму, основу якого складала ідеологія расової дискримінації, різноманітні за 

культурними, мовними, релігійними та соціальними ознаками групи ромів Європи зазнали 

переслідувань. Утиски посилилися із початком війни проти Радянського Союзу влітку 1941 року. 

Політика знищення була спрямована проти єврейського населення і ромів – спочатку кочівних, а 

згодом і осілих. Їх розстрілювали та закопували в численних ямах. Чимало місць злочину після 

війни пішли у небуття. Імена більшості жертв – невідомі. На окупованих Німеччиною територіях, а 

також у державах-союзницях Третього райху було вбито – у таборах або на місцях – щонайменше 

250 тисяч ромів. 

 

Голиші під німецькою окупацією 

Історичні події у Голишах ілюструють, як втілювалася націонал-соціалістична політика 

переслідувань навіть у віддалених місцях. Уже у вересні 1941 року службовці місцевої поліції 

відвезли єврейку Шапіро і трьох її дітей до районного центру Олевськ, де їх, певно, вбили, а її 

власність поділили між собою. Восени 1942 року поліцейські затримали в селі невідомого єврея та 

вбили його на скотомогильнику. Згідно з даними Надзвичайної державної комісії, на околиці села 

Голиші (на хуторі Бацеве) вбили 32 ромів. За свідченнями місцевих жителів, ромів закрили в амбарі 

та підпалили. Тих, хто намагався втекти, розстрілювали. Серед убитих були й діти. Очевидно, роми 

ховалися на цьому віддаленому хуторі. Можливо, ця окрема акція знищення ромів передувала 

підпалу навколишніх сіл. У рамках придушення партизанського руху село Голиші підпалили 20 

липня, а остаточно його знищили 8 серпня 1943 року, при цьому вбили від 35 до 92 місцевих 

жителів. Іншим вдалося втекти до навколишніх лісів. Сусідній хутір Бацеве також згорів 20 липня 

1943 року, 14 мешканців загинули. 
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Правосуддя та пам’ять 

У травні 1944 року радянська Надзвичайна державна комісія почала розслідування німецьких 

злочинів у Олевському районі. Комісія встановила імена 35 вбитих жителів села Голиші, а також 

факт убивства 32 ромів. У 1945, 1947 та 1948 роках в Олевську винесли вироки трьом колишнім 

місцевим поліцейським. Однак убивство ромів предметом судового розгляду не було. Людські 

рештки засипали. Встановлений на місці злочину дерев’яний хрест згодом зруйнувався. Місце 

заросло. У рамках міжнародного проекту «Захистимо пам’ять» улітку 2019 року тут спорудили 

пам’ятний знак та iнформацiйну стелу пам’яті жертв-ромів. Цей меморіал сьогодні є символом не 

лише толерантності та поваги до національних і етнічних меншин, а й дискримінації ромів, що 

тривала століттями.  

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи, серпень 2016 р. 

Територія місця злочину після війни заросла. Проте старші жителі з околиць можуть показати це місце. 
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© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

Церемонія відкриття місця пам’яті відбудеться 19 червня 2019 року. 
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Меморіал убитим ромам у Дівошині 

 

У час німецької окупації України було вбито переважну більшість українських ромів – понад 12 тисяч 

дітей, жінок, чоловіків. Окрім того, в румунській зоні окупації між річками Дністер і Південний Буг 

(яка тоді мала назву Трансністрія) загинули понад 11 тисяч із приблизно 25 тисяч ромів, 

депортованих із румунських територій. 

 

Історичне підґрунтя 

Під час націонал-соціалізму, основу якого складала ідеологія расової дискримінації, різноманітні за 

культурними, мовними, релігійними та соціальними ознаками групи ромів Європи зазнали 

переслідувань. Утиски посилилися із початком війни проти Радянського Союзу влітку 1941 року. 

Політика знищення була спрямована проти єврейського населення і ромів – спочатку кочівних, а 

згодом і осілих. Їх розстрілювали та закопували в численних ямах. Чимало місць злочину після 

війни пішли у небуття. Імена більшості жертв – невідомі. На окупованих Німеччиною територіях, а 

також у державах-союзницях Третього райху було вбито – у таборах або на місцях – щонайменше 

250 тисяч ромів. 

 

Дівошин 

Улітку чи восени 1942 року на околиці села Дівошин було вбито близько 80 ромів. Сільський голова 

вигнав табір з білоруського села Козли. Німецька кавалерія зустріла цю групу ромів та звинуватила 

у партизанській діяльності. Згідно з показаннями свідків, у ромів відібрали коней і вози, їхню 

власність – шкіри та ковальські інструменти – привласнили сільські жителі. Німці загнали ромів до 

стайні. Наступного ранку чоловікам-ромам наказали поглибити наявний кар'єр для видобутку 

глини, де їх і розстріляли. Насамкінець зґвалтували жінок і розстріляли разом із дітьми. Деякі жителі 

села чули крики та постріли. Поруч із ямою розстріляли та поховали чотирьох партизанів, яких 

перепоховали після війни. 

 

Пам’ять 

У травні 1945 року радянська Надзвичайна державна комісія почала розслідування німецьких 

злочинів у Овруцькому районі. Однак убивство ромів у с. Дівошин не стало об’єктом розгляду 

радянського правосуддя. Казали, що після війни один ром знайшов це масове поховання і оплакав 

жертв. Для жителів Дівошина вбиті роми були чужинцями. У 1970-х роках пагорб розрівняли, а 

територію почали використовувати для сільськогосподарських потреб. К. Бондарчук із Покалева і 

керівник Київського Академічного музично-драматичного циганського театру «Романс» І. Крикунов 
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записали розповіді місцевих свідків і разом із краєзнавцем Я. Грищуком виступили з ініціативою 

щодо спорудження пам’ятника. У рамках міжнародного проекту «Захистимо пам’ять» 2019 року 

було висаджено «Ліс пам’яті» у тому місці, де, ймовірно, відбувся розстріл. 80 дерев символізують 

кількість жертв і мають захистити територію від сільськогосподарського використання. Нині цей 

меморіал є символом толерантності та поваги до національних і етнічних меншин, він нагадує про 

дискримінацію і соціальну неприязнь до ромів, що тривала століттями.  

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи, 2018 р. 
 

У 1970-х роках пагорб масового поховання зрівняли екскаваторами, знищивши всі його сліди. Яків Грищук 
показує ймовірне місце розташування масового поховання. 
 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи  
 

Архітектурний проект інформаційної стели, пам’ятного знаку і 80 дерев, посаджених у формі колеса, 
виконаний Тарасом Савкою. 
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© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

Церемонія відкриття місця пам’яті відбудеться 19 червня 2019 року. 
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Меморіал євреям Колодянки і околиць 

 

У 1941–1944 рр. понад 100 дітей, жінок і чоловіківіз Колодянки та навколишніх сіл було вбито тому, 

що вони були євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної 

України, загинули унаслідок керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського 

народу. В Європі під час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

Євреї Колодянки  

Єврейське життя в Колодянці можна простежити приблизно з 1778 р., коли тут уже проживали 

четверо євреїв. Хоча більшість євреїв у Російській імперії мешкала у містах, невеликі єврейські 

поселення були у багатьох селах у цій місцевості аж до ХХ ст. Після Першої світової війни Україна 

занурилася в період громадянської війни та іноземних вторгнень, що супроводжувалося масовими 

насильницькими діями проти євреїв. У населених пунктах неподалік Колодянки сталися 

погроми.Радянська політика щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим 

намагався схилити єврейське населення на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися 

від своїх привабливих пропозицій і поступок. Залишки приватного бізнесу було заборонено. 

Релігійне життя суворо обмежили. Сільські євреї, разом з українцями та іншими національними 

групами, постраждали від Голодомору. Напередодні Другої світової війни в Колодянці проживали 

близько 45 євреїв, що становили 3,5 відсотка місцевого населення. 

 

Голокост у Колодянці 

Німецькі війська захопили Колодянку на початку липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили 

перші антиєврейські заходи, зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю.У 

перший місяць окупації німецькі поліцейські затримали в селі вісьмох євреїв (чоловіків і одну жінку). 

Німці відвели їх до лісу поблизу містечка Дубрівка, катували до пізньої ночі, а наступного ранку 

розстріляли. Після цієї розправи в Колодянці залишилося близько 40 євреїв – один літній чоловік, 

жінки та діти. Серед них була і родина біженців із Новоград-Волинського.На початку серпня у 

Колодянці кілька тижнів дислокувався інший загін німецької поліції. Євреїв зібрали у двох будинках 

і змусили працювати. Німці часто принижували жінок.Близько 19 серпня німецькі поліцейські 

відібрали 16 єврейських жінок і підлітків. Їх відвезли на возах на це поле за залізничною станцією і 

розстріляли. Після цього вбивства деякі євреї намагалися втекти. Поліція спіймала всіх євреїв, 

окрім родини біженців. Решту євреїв розстріляли пізніше. П‘ятьом євреям із цього села вдалося 

втекти від поліції, однак їх спіймали у березні 1942 р. і відправили до гетто в містечку Ярунь. 

Четверо з них пережили німецьку окупацію. Загалом улітку 1941 р. на цьому полі було вбито понад 
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100 євреїв. Близько 30 євреїв були мешканцями Колодянки. Інші жертви походили з сіл Орепи і 

Курмань (нині – Тернівка). 

 

 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 
 

Ескіз інформаційної стели біля пам'ятного знаку в с. Колодянка. Церемонія відкриття інформаційної стели 
відбудеться 20 червня 2019 року. 
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Меморіал євреям Любара й околиць 

У 1941–1944 рр. щонайменше 2 000 дітей, жінокі чоловіків із Любара та Любарського району було 

вбитотому, що вони були євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території 

сучасної України, загинули унаслідок керованої нацистською Німеччиною політики знищення 

єврейського народу. У Європі під час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

Євреї Любара 

Євреї вперше з’явилися в Любарі у XV ст. У 1897 р. у містечку проживали 5435 євреїв, що становили 

понад 40 відсотків місцевого населення. У Любарі були головна синагога та кілька домів релігійного 

навчання. Євреї утримували лікарню та школу для бідних дітей, володіли місцевими маслоробнею 

і медоварнею. Багато з них займалися ремісництвом і торгівлею. Деякі працювали як поденники. 

Після Першої світової війни Україна занурилася в період громадянської війни та іноземних 

вторгнень, що супроводжувалося масовими насильницькими діями проти євреїв. У Любарі стався 

щонайменше один погром восени 1920 р., коли солдати Червоної армії вбили близько 60 і завдали 

поранень сотням євреїв. Містечко було майже повністю зруйновано.Радянська політика щодо 

національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити єврейське населення 

на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих пропозицій і 

поступок. Залишки приватного бізнесу було заборонено, синагоги закрито. Сотні євреїв Любара 

мігрували до великих міст. Євреї, які залишилися, разом з українцями та іншими національними 

групами постраждали від Голодомору. У 1939 р. місцева школа, де викладали мовою їдиш, стала 

російськомовною. З 1926 р. до 1939 р. кількість єврейського населення Любара зменшилася з 4146 

до 1857 осіб. 

Голокост у Любарі 

Німці захопили Любар 9 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили перші антиєврейські 

заходи, зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. Єврейську частину міста 

перетворили на гетто.  

Приблизно 8 серпня місцева поліція зібрала щонайменше 200 чоловіків-євреїв у будівлі школи, 

начебто для відправлення на роботу. Наступного ранку прибули німецькі поліцейські. Вони загнали 

євреїв у вантажівки і відвезли до гаю, що був неподалік від нинішньої лісопосадки. Євреїв змусили 

копати яму, а потім їх розстріляли. Наприкінці серпня місцева та німецька поліція захопили ще 200 

євреїв. Другу групу також розстріляли поблизу першого місця вбивства. Серед жертв було кілька 

жінок.  

Також в серпні німецька поліція за підтримки місцевих поліцейських провела два масові розстріли 

близько 400 євреїв, здебільшого чоловіків, на краю гаю на схід від Юрівки. 
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13 вересня німецькі й місцеві поліцейські ліквідували гетто і розстріляли майже 1200 євреїв у 

піщаному кар’єрі за 5,5 км на захід звідси, поблизу нинішнього с. Громада. Близько 250 єврейських 

робітників і селян утримували в колишньому монастирі, де до війни був сиротинець. Серед них 

були євреї, яких спіймали у їхніх схованках. Наприкінці жовтня цих євреїв також розстріляли у 

піщаному кар’єрі. 

У листопаді 1941 р. у Любарському районі відбувся ще один великий розстріл: понад 200 євреїв із 

с. Нова Чортория вбили у парку цього села. Упродовж періоду окупації німецька та місцева поліція 

відстежували євреїв, які переховувалися. Багатьох із них розстріляли на машинно-тракторній 

станції біля водяного млина в Любарі. Відомо лише про шістьох євреїв Любара, які пережили 

німецьку окупацію. 

 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 
 

Інформаційна стела біля с. Юрівка поставлена в кінці травня 2019 року. Церемонія відкриття 

інформаційної стели відбудеться 20 червня 2019 року. 
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інформаційної стели відбудеться 20 червня 2019 року. 
 


