
ГОЛОДОМОР: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПАМ’ЯТІ І БОЛЮ 

 

Голодомор 1932-1933-х років - один з 

найстрашніших злочинів проти людства. Тоді в 

державі з одним з найрозвиненіших в Європі 

агропромисловим комплексом люди мільйонами 

гинули від голоду.  

Голодомор – не історична минувшина, а глибока 

духовна і демографічна рана. Жертви голодомору 

обчислюються мільйонами. Ми маємо знати, що українська нація стала жертвою 

страшного злочину, створеного представниками радянської влади, який ніколи не 

повинен повторитись. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє населення України є 

нащадком тих, хто вижив в ті страшні часи. Але нас могло бути більше.  

5 ВАЖЛИВИХ ФАКТІВ ПРО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 

1. Голодомор в Україні тривав 17 місяців – з квітня 1932 року до листопада 

1933 року. За різними даними, загинуло від 4 до 7 млн людей, хоча деякі історики 

вказують про 10-11 млн загиблих. 

2. Навесні 1933 року, кажуть історики, в Україні помирало 17 людей 

щохвилини, 1 000 людей щогодини і майже 25 000 людей щодня. 

3. У документах Політбюро ЦК КП(б)У збереглося свідчення про те, як 

восени 1932 року організовувалися з України так звані «зелені ешелони» для 

забезпечення промислових центрів Росії продуктами харчування до жовтневих 

свят. З України вивозили вже не тільки посівний матеріал, але й, навіть, квашені 

огірки, капусту та помідори, напевно залишаючи людей приреченими на голодну 

смерть. 

4. За розпорядженнями уряду, заборонялась будь-яка торгівля в сільській 

місцевості, призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та 

каралося на 10 років ув'язнення та розстріл будь-яке використання хліба для оплати 

праці в районах, що не виконали хлібозаготівельних планів, запроваджувалася 



система натуральних штрафів, товарних репресій. Питома вага українського зерна 

в загальносоюзному обсязі хлібозаготівель сягала більше третини, а по окремих 

регіонах перевищувала планові завдання для Північного Кавказу, 

Центрально-Чорноземного регіону, Казахстану та Московської області разом 

узятих. 

5. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська області 

(теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). 

На них припадає 52,8% загиблих. Смертність населення тут перевищувала 

середній рівень у 8-9 і більше разів. 

 

 

 

 

 



Василів-Базюк Л. Й. У горі та сльозах наша 

доля... Геноциди в Україні. Історична повість. 

Чернівці: Букрек, 2010. 328 с. 

У своїй книзі авторка — наша краянка з Канади  

звертається до сумнозвісних в історії подій, які 

увесь цивілізований світ визнав геноцидом 

українського народу. В її розповіді простежуються 

разючі паралелі, якими позначено трагічні сторінки 

нашої історії — від давнини до сучасності. Зі 

сторінок твору постають мотиви щирого вболівання 

за нинішній і майбутній день рідної 

матері-Вітчизни та заклично звучить ідея 

непорушного єднання українців на нашій, на своїй землі. 

 

 

Національна книга памяті жертв 

Голодомору 1932-1933 років Україні. Київ: 

Видавництво імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с. 

Загальноукраїнський том книги пам'яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років є лише частиною 

масштабного загальноукраїнського видавничого 

проекту. У книзі узагальнено сучасний стан 

наукових досліджень з цієї проблеми. На основі 

архівних джерел та свідчень очевидців 

розкриваються причини, масштаби та наслідки 

Голодомору. Публікуються реєстр архівних 

документів, перелік населених пунктів, мешканці 

яких постраждали під час Голодомору. 



 

Клювак В. В., Куцинда В. І. Голгофа 

українського народу. Львів, 2008. 264 с. 

Запропонований збірник документів із фондів 

Державного архіву Львівської області, 

підготовлений Володимиром Клюваком, 

заступником директора архіву, членом 

Національної спілки журналістів України та Вя-

чеславом Куциндою, директором архіву, 

заслуженим працівником культури України, 

присвячений 75-й річниці страшної трагедії 

українського народу — Голодомору 1932—1933 

років. 

Перед читачем — друга спроба оприлюднення документів Державного  архіву 

Львівської області за 1932-1934 роки, які до здобуття Україною незалежності 

зберігались у спецсховищах. 

Основу збірника склали матеріали галицької преси, інформаційні та аналітичні 

записки польської поліції, спогади очевидців і жертв злочину, подібного якому 

світова історія не знає. З глибини десятиліть долинають голоси визначних 

релігійних, політичних, громадських діячів, журналістів, простих людей - 

українців та «чужинців». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Василів-Базюк Л. Й. П’ять колосків. 

Історична повість.Чернівці: Букрек, 2009.  320 с. 

Історична повість «П’ять колосків» написана на 

основі доступних матеріалів про добу панування 

комуністичного совєтського союзу, на чолі якого 

були жадні людської крові Ленін та Сталін. 

Героями книжки є реальні люди, які пережили 

голод і в своїх серцях пронесли полум’я правди, 

щоб розказати молодим поколінням, всім 

державам світу про те, що запланував наш сусід з 

півночі зробити з Українським Народом – Нацією 

та як звільняв наші землі для своїх москвинів. 

Від болю, сліз і терпіння народилися нові люди, герої України, які високо несуть 

наш прапор та досі перемагають залишки московської тиранії і жахливої неправди, 

що голодомору-геноциду не було... 

 

 

Колективізація і голод на Україні, 

1929-1933. Упоряд. Г. М. Михайличенко та 

ін. Київ: Наукова думка, 1992. 736 с. 

У збірнику документів і матеріалів висвіт-

люються процеси, що відбувалися в 

українському селі в ході здійснення 

насильницькими методами суцільної 

колективізації і призвели до голодомору 

1932-1933 рр. 

Для істориків, викладачів і студентів вузів, 

краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією 

народу України. 



 

Василь Кадун. Спогади про Оцитель. 

Бородянка.: Видавництво ДажБог», 2009. 208 

с. 

Посеред Київського Полісся, між Тетеревом та 

Дніпром, на лівому березі Здвижу лежить 

невелике село Соснівка – в недалекому 

минулому велелюдний Оцитель. Оточений 

величними сосновими борами та непрохідними 

болотами, Оцитель ховає в собі давню та цікаву 

історію. 

Про славних і героїчних земляків, про трагічні 

сторінки життя своєї родини розповідає у 

спогадах Василь Пантелеймонович Кадун. Незважаючи на тяжкі випробування, які 

випали на його долю, автор зберіг любов до рідної землі, до її працелюбних людей. 

Сторінки цієї книги пронизані вірою у щасливе майбутнє Оцительського краю. 

 

 Голод 1933 року в Україні. /упор. Ю. Семенко. 

Дніпропетровськ-Мюнхен, 1998. 224 с. 

Свідчення про винищування Москвою 

українського селянства. 

 

 

 

 



Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська 

колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 

1993. 384 с. 

Перед читачем — перший повний український 

переклад відомого на Заході дослідження одного 

з найтрагічніших періодів нашої історії. 

Спираючись на документальні джерела, автор 

розкриває жахливі картини колективізації та 

голодомору 1929—1933 рр., залишаючи за собою 

право на особистий погляд на висвітлювані події. 

 

 

 

ЯСКРАВІ СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНОЇ ТА 

ТРАГІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (забуті або 

замовчувані)./ Упорядник Степан Трохимчук. 

Львів: Всеукраїнське об’єднання ветеранів,  

2010.  88 с.  

Збірник історичних матеріалів є додатком до 

Ветеранського вісника № 9. В ньому зібрані 

спогади або нариси свідків деяких історичних 

подій або розповіді про них вчених, журналістів 

або громадських діячів. Матеріали збірника 

дають можливість учням, студентам, їх 

викладачам та всім небайдужим зрозуміти і 

правильно оцінити яскраві сторінки української історії, які в минулому або 

замовчувались або трактувалися з позицій наших ворогів. 



 

Микола Холодій.  Шляхи долі (спогади 

ровесника епохи).  Донецьк: Східний ви-

давничий дім, 2007. 68 с. 

Спогади свідка і учасника знакових подій 

української історії минулого століття охоплюють 

період з початку Першої світової війни до 1950-х 

років. З великою достовірністю і небайдужістю 

автор описує епоху, ровесником якої він став, 

риси і характери людей, з якими його зводила 

доля, “події і бої місцевого значення”, які зараз 

мають вирішальний вплив на розуміння багатьох 

моральних, соціальних і політичних реалій 

сьогодення. 

 

Кому був вигідний голодомор? Київ: 

МАУП, 2004.  64 с.  

У збірнику статей українських політиків та 

науковців йдеться про передумови виникнення 

голодомору в Україні. На багатому фактичному 

матеріалі досліджуються обставини, причини 

називаються винуватці цих трагічних подій та їх 

наслідки. 

Наголошується також на тому, що вберегло 

українство від знищення. 

 

 



Мороз О. Г., Злупко С. М. Українське 

селянство у першій половині ХХ століття 

(Трагедія і героїзм). Львів: Універсум, 1997. 

165 с. 

У книзі на основі статистичних джерел, офіційних  

документів, спогадів, публіцистики і результатів 

наукових досліджень розкривається трагедія 

українського і селянства в першій половині XX ст. 

з особливим акцентом на його нищенні в 

тоталітарну добу, протягом якої відбулися три 

голодомори, постійні репресії та депортацій 

Книга розрахована на фахівців і широке коло читачів, на всіх тих, які цікавляться 

долею найжертовнішої української верстви. 

 

 

Зеденюк О. З пережитого... Спогади / 

Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Інститут літературознавчих 

студій, Наукова бібліотека. Львів, 2003 (Серія 

“Мемуари і документи". Випуск 3). 

Автор, Олесь Зеленюк, учасник визвольної 

боротьби ОУН і УПА, лікар за професією, згадує 

про події 30-90 рр. XX ст.: голодомор 1932-33 р., 

бойові дії УПА на Західній Україні, ув’язнення в 

концтаборах ҐУЛАҐу. 



 

         Михальченко Л. Ф. Лихоліття села 

Новоселиця. Київ: «КМ Академія», 2003. 36 с. 

Найчорніші сторінки історії села Новоселиці – 

одного із тисяч українських сіл, якими пройшлася 

радянська коса голоду 1932-1933 років, записані 

вчителем Л. Ф. Михальченком, є документальним 

пам’ятником його землякам, родичам, 

односельчанам – відомим і невідомим мученикам, 

що загинули страшною смертю. 

 

 

 

Голод 1932-1933 років на Україні: очима 

істориків, мовою документів /упор. Р. Пиріг. 

Київ: Політвидав України, 1990. 605 с. 

Збірник присвячений одній з найбільш 

драматичних і «закритих» сторінок історії 

українського народу — голодові 1932-1933 рр. 

Вперше обнародувані унікальні, щойно 

розсекречені архівні матеріали, які відбирають 

справжні причини, хронологічний перебіг та 

наслідки трагедії. 

У статтях вчених висвітлюються 

соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської 

політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньою причиною 

продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду. 

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією. 



Самійленко І. Соціо-політичне тло 

голодового геноциду в Україні (Комунізм - 

смертельний ворог села): історичний нарис. 

Київ: Видавничий центр «Просвіта», 1998.  

40 с. 

Науково-історичний нарис дослідника Івана 

Самійленка, який проживає у США, про причини 

та наслідки голодомору 1932- 1933 років в 

Україні. Автор зупиняється також окремо на 

історії вивчення цієї нашої трагедії в Конгресі 

США, дає інформацію про перші результати 

досліджень в незалежній Україні, висловлює 

прикрий жаль щодо фактичного замовчування пам’яті про те страшне лихо в рік 

відзначення його 65-річч я в нашій країні. 

 

     Кульчицький С. Комунізм в Україні; перше 

десятиріччя (1919-1928).  Київ.: Основи, 1996. 

396 с. 

У книзі професора Станіслава Кульчицького 

аналізуються закономірності розвитку України у 

першому десятиріччі радянської влади. Автор 

зосереджує свою увагу на розгляді концепцій 

економічної та соціальної політики, досліджує 

спроби державної партії втілити у життя 

комуністичну доктрину, подаючи нестандартну 

інтерпретацію подій і причинно-наслідкових 

зв’язків між ними. 

Книжка зацікавить широке коло українських читачів.

 



 

Голод 1921-1923 років в Україні: 36 

документів і матеріалів / АН України, Ін-т 

історії України та ін. /за ред. С. В. 

Кульчицького. Київ: Наукова думка, 1993. 

240 с. 

Відібрані документи висвітлюють соціальні 

причини голоду 1921—1923 рр., які раніше 

замовчувались у вітчизняній історіографії,— 

хлібозаготівельну політику радянського уряду за 

часів воєнного комунізму. Матеріали збірника 

руйнують стереотипи про податковий характер 

цієї політики 1921/22 рр., розкривають 

катастрофічні наслідки продрозкладки для економіки і матеріального становища 

селянства й населення України взагалі. 

Для істориків, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться 

історією народу України. 

 

Даниленко В. М. та ін. Сталінізм на Україні: 

20—30-ті роки, Київ: Либідь, 1991. 344 с. 

У центрі уваги авторів — питання генезису й 

формування сталінізму, наслідки його впливу на 

економічну, ідеологічну та культурну сфери життя 

України. 

Для викладачів, науковців, студентів. 



Кульчицький С. В. Ціна «великого 

перелому». Київ: : Вид-во «Україна», 1991. 

431 с. 

       Книга розповідає про голод 1933 р. що 

загубив на Україні життя мільйонів людей. На 

конкретних фактах доведено що він був 

результатом злочинної діяльності надзвичайної 

хлібозаготівельної комісії під керівництвом 

сталінських посланців Молотова і Кагановича. 

 

 

 

 

Кульчицький С. В. 1933: трагедія голоду. Київ: 

Т-во «Знання» УРСР, 1989. 48 с 

У брошурі охарактеризовано здійснювану 

Сталіним у роки першої п'ятирічки 

соціально-економічну політику, складовою 

частиною якої стала суцільна колективізація 

селянських господарств, поступова деградація 

сільськогосподарського виробництва під впливом 

накладеної на колгоспи продрозкладки. Окремо 

виділено злочинницьку роботу надзвичайної 

хлібозаготівельної комісії під керівництвом 

Молотова, яка діяла на Україні в листопаді 1932 – 

лютому 1933 рр. Зроблено спробу оцінити масштаби  голоду і викликаних ним 

демографічних втрат. 

Розрахована на пропагандистський актив і широке коло читачів. 
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