
ГОЛОД 33-го-БІЛЬ ДУШІ ТА ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ 

Знов прокинулись ранки холодні. 

Дощ хрестами в сніжинках застиг. 

Поминаючи мертвих сьогодні, 

Ми рятуєм майбутнє живих. 

 

 

 

В Україні щорічно в четверту суботу листопада, згідно з Указом Президента 

України, відзначається День пам’яті жертв Голодоморів. 

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.  

У цей день традиційно громадяни нашої країни відвідують поминальне 

богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до 

пам’ятників жертвам голодоморів в Україні.  

 

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. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1310/98
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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. 

 

КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАННЯ: 

1. Електронний архів Голодомору: зведений реєстр архівних 

документів:http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/ 

2. Спеціальний проект сайту ―Історична правда‖ – ―Голодомор 

1932-1933‖: http://www.istpravda.com.ua/themes/holodomor/ 

3. Сайт Голодомор 1932-1933 Харківська 

область: http://www.golodomor.kharkov.ua/ 

4. Голодомор 1932 – 1933 рр. Опис колекції документів ГДА Служби безпеки 

України на офіційному сайті 

СБУ:  http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=49757&cat_id=530

76 

5. Розділ офіційного сайту Державного комітету архівів 

України: http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/ 

6. Сайт Українського інституту національної 

пам’яті:https://old.uinp.gov.ua/holodomor-commemoration-news 

7. Український науковий інститут Гарвардського університету. Проект. Мапа. 

Великий 

голод:  http://gis.huri.harvard.edu/the-great-famine/about-the-great-famine-project.html 

8. Спеціальний розділ офіційного веб-порталу Державного комітету архівів 

України, присвячений 

Голодомору:  http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/index.php 

9. Пам’ятники жертвам Голодомору в 

Україні: http://www.holodomor-monuments.org 
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10. Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні в Києві 

: http://www.memorialholodomors.org.ua 

11. Голодомор 1932 – 1933 рр. Харківська область 

: http://www.golodomor.kharkov.ua/ 

12. Веб–сайт Геноцид Голодом: 

http://www.holodomoreducation.org/index.php/id/158/lang/ua 

13. Енциклопедія голодомору 1932-1933 років в 

Україні: http://www.history.org.ua/?discussion&nazva=_enhld_ 

 

ПЕРЕЛІК ХУДОЖНІХ І ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ  

ПРО ГОЛОДОМОР: 

Художні фільми: 

1. ―Голод-33‖, за мотивами роману Василя Барки ―Жовтий князь‖, реж. О.Янчук, 

1991, кіностудія імені О.Довженка, Україна. 

2. ―Поводир‖, реж. О.Санін, 2014, студія ―Prontofilm‖, Україна. 

3. ―Маленьке життя‖, реж. О.Жовна, 2008, кінокомпанія ―Група компаній 

Фокстрот‖, Україна. 

Документальні фільми: 

1. ―Жнива розпачу‖, реж. С.Новицький, Ю.Луговий, 1984, Канада. 

2. ―Під знаком біди‖, реж. К.Крайній, 1990, ―Київнаукфільм‖, Україна. 

3. ―Українська ніч 33-го‖, у 4 частинах (―Страх‖, ―Жах‖, ―Гільйотина‖, ―Справа 

Грушевського‖), реж. В.Георгієнко, 1994–1998, ―Укртелефільм‖, Україна, 

4. ―Час темряви‖, реж. С.Дудка, 2003, ―Укртелефільм‖, Україна. 

5. ―33-й. Свідчення очевидців‖,  реж. М.Лактіонов-Стезенко, 1989, Українська 

студія хронікально-документальних фільмів, Об’єднання ―Імпульс‖, Україна. 

6. ―Голодомор. Україна, ХХ століття: Технологія геноциду‖, реж. В.Дерюгін, 

2005, Фонд ―Україна 3000‖, НТКУ, Україна. 

7. ―Свіча Джеймса Ернеста Мейса‖, реж. Н.Сущева, 2008, агенція ―Стожари‖, 

Україна. 

8. ―Хлібна гільйотина‖, реж. І.Кобрин, 2008, студія ―Телеком‖, Україна. 

9. ―Живі‖, реж. С.Буковський, 2008, кіностудія ―Листопад фільм‖, Україна. 

10. ―Жорна‖, реж. Г.Гін, 2008, студія ―МедіаПорт‖, Харків, Україна. 

11. ―Закляття безпам’ятства. Голодомор 1932-33 років на Луганщині‖, реж. 

О.Крамаренко, 2009, Україна. 

12. ―О горе, це ж гості до мене‖, реж. П.Фаренюк, 1989, Українська студія 

хронікально-документальних фільмів, Україна. 

13. ―Великий голод‖, реж. Е.Лозовий, П.Овечкін, 2005, студія 1+1, Україна. 
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14. ―Незнаний голод‖, реж. Т.Гукало, 2003, кінокомпанія ―Комітет дослідження 

українського Голодомору‖, Канада. 

15. ―Україна. Забута історія – Голодомор. Влада варта смерті‖, реж. А. Романді, 

2011, телеканал ―Мега‖, Україна. 

16. Жити заборонено", "Голодомор: технологія геноциду", 2006-2007 рр. Режисер 

- Віктор Дерюгін. 

17. «Великий злам» з циклу «Невідома Україна», 1993 рік. Автор сценарію і 

режисер - Сергій Лисенко. 

 

Інтернет-видання «Українські Новини» зібрало найкращі твори про 

найболючіший період української історії: 

1. «Жовтий князь» Василя Барки 

Це перший в світовій літературі професійний твір, який було присвячено 

голодомору 1932-1933 років. Український письменник Василь Барка думав над 

темою для своєї книги 25 років. Записуючи свої спогади і слова очевидців він почав 

написання ще в 1943 році, перебуваючи в таборі Ді-Пі (Displased Persons) в 

Німеччині. 

2. «Зернятко надії» упорядника Людмили Юрченко 

Це унікальний в своєму роді твір - перша добірка художніх творів для дітей від 6 до 

12 років про Голодомор. У книзі зібрано 17 творів - як прозових, так і поетичних - в 

яких розповідається про Голодомор 1932-33 років. Трагічні події висвітлені з 

урахуванням уразливості дитячої психіки, щоб маленькі читачі без агресивних 

сцен і натуралістичних подробиць могли відкривати для себе непрості сторінки 

нашої історії. 

3. «Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в 

Україні», видана на замовлення від Українського інституту національної пам'яті 

Ця книга складається з загальнонаціонального тому і 18 регіональних томів, 

підготовлених в регіонах, які постраждали від Голодомору 1932-1933 років в 

Україні: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, 

Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, 

Харківській, Херсонській , Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві. 

Підготовка томів здійснювалася обласними та Київською міською державними 

адміністраціями під керівництвом УІНП. 

4. «Спогади носівчан про голодомор 1932-1933 років» упорядника Анатолія 

Буняка 

Це книга свідчень очевидців і учасників трагедії. Автор передмови та упорядник - 

вчитель історії та краєзнавець А. І. Буняк. У 1932 - 1933 роках радянська влада 

організувала в Україні геноцид. Сталінський режим намагався замести сліди свого 

злочину - знищувалися всі документи, що підтверджують факт голодомору. 

https://ukranews.com/ua/news/461787-den-pam-yati-10-knyg-pro-zhertv-golodomorivhttps:/ukranews.com/ua/news/461787-den-pam-yati-10-knyg-pro-zhertv-golodomoriv


Пізніше заборонялося писати і говорити про ті страшні часи. Однак, незважаючи 

на терор, репресії, знищення, залишилися свідки подій 1932-33 років. У цій книзі 

жителі українського міста Носівка свідчать: "Так, голодомор був". 

5. «Марія» Уласа Самчука 

Голодомор! Жах цієї трагедії подається крізь призму образу звичайної української 

жінки Марії, яка зіштовхується з ним на сімдесятому році свого нелегкого життя. 

Цей твір був написаний багато років тому, але і тепер він не втратив своєї сили та 

актуальності. 

6. «Чорна дошка» Наталки Доляк 

Страшні видіння приходять до головного героя книги, Саші, у снах. Висушені 

голодом жінка і маленькі діти заглядають йому в обличчя скляними очима, 

безмовно благають про допомогу, простягають до нього руки... Лесю Терновому, 

прадіду Саші, є що розповісти онукові про цих людей. Тому що він - один з них. 

Один з тих, хто вижив, пройшовши через пекло Голодомору 30-х років. 

7. «Солодкий сніг» Олександра Мотиля 

 В оригіналі ця книга називається Sweet Snow. Її написав американський історик 

українського походження в 2013 році. Дії в романі розгортаються взимку 1933 

року. Поки в країні триває жахливий голод, таємна поліція арештовує 

підозрюваних у шпигунстві. В одній тюремній камері опиняються німецький 

аристократ із Пруссії, єврей-комуніст із Нью-Йорка, польський дипломат зі Львова 

та український націоналіст із Відня. При перевезенні автомобілем вони тікають. 

Герої книги проходять через знищені села, бачать зруйновані поселення і замерзлі 

тіла. Намагаючись вижити, вони борються з жахом голоду, власних ілюзій і 

слабкостей, заглядаючи прямо в обличчя смерті. 

8. «Голодомор (1932-1933) - невідома українська трагедія» Жозе Едуардо 

Франко і Беати Цежінскої 

Оригінальна назва книги на португальському - Holodomor - A desconhecida tragédia 

ucraniana (1932-1933). Була написана у співпраці з Анною Прокопишин і Луїсом де 

Матос Рібейро в Португалії. Ця книга до сих пір викликає величезний резонанс, 

адже вона стосується тих сторінок історії, про які багато хто хотів би промовчати, 

зробивши вигляд, що подібного ніколи не було. 

9. «Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор» Роберта 

Конквеста 

Оригінальна назва книги - The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the 

Terror-Famine. У ній описуються події, які відбулися в Україні в 1932-1933 роках. 

Вперше вона вийшла в світ в 1986 році, в ті часи, коли в більшості країн світу не 

визнавали навіть сам факт існування тих жахливих подій. Це книга-історія, 

книга-дослідження, що розкриває правду про геноцид проти українського народу, 

яка доводить в першу чергу його штучність і спланованість радянським 



тоталітарним режимом. За цю книгу автора удостоїли Премії Фундації 

Антоновичів (1987) і Національної премії України імені Тараса Шевченка (1994). 

10. «Камінь під косою» Ольги Мак 

Повість Ольги Мак "Каміння під косою" вперше вийшла в Канаді з нагоди 40-річчя 

Голодомору в Україні і, як відзначала критика, "читалася як щось неймовірне, в це 

складно повірити, що письменниця сама пережила весь цей жах". Повість була 

визнана кращим твором для молоді, що розповідає про Голодомор. 

 

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. 

 

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 

В’ячеславом 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. 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 


