
 

Тема: Голодомор 1932 – 1933 

рр. в Україні – Геноцид 

українського народу 

 

 

 

“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 



Закон України “Про голодомор  
1932-1933 років в Україні” 

 

Публічне заперечення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні 
визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, 
приниженням гідності Українського народу і є протиправним...
       (стаття 2) 

 

 

 
Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського 
народу. 

(стаття 1) 

 

“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

Вірогідність факту Холокосту 1932 – 1933 

 

• Опубліковані численні архівні матеріали; 

• Науково-популярна література; 

• Матеріали наукових конференцій 

(Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: 

причини і наслідки. Міжнародна наукова 

конференція. Київ. 9-10 вересня 1993 р.); 

• Спогади жертв голодомору 



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

• Суцільна колективізація, запланована і здійснена 

комуністичним тоталітарним режимом; 

• Колгоспи – “фабрики зерновиробництва”; 

• Політика розкуркулення ВКП(б). Її 

антиукраїнський, грабіжницький фіскальний 

характер; 

• Хлібозаготівля. “Хлібний штраф” – смертний 

вирок; 

• Масове позбавлення селян хліба і продовольства; 

• “Чорні дошки”: терор голодом 

Походження голоду 



 

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 6.12.1932 “Про 
занесення на “чорну дошку” сіл, які злісно саботують 
хлібозаготівлю” 

 

 

 

Постанова РНК УРСР від 20.11.1932 “Про заходи для 
посилення хлібозаготівель” 
 
 

“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

 

Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7.08.1932 “Про охорону 
майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і 
зміцнення суспільної (соціалістичної) власності” 

 

 



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 
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“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 
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“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

    “Из’’ять из сельсоветов книги смертей за 

1933 год по всем без исключения 

сельсоветам, а за 1932 г. по списку, 

сообщенному Управлением Народно-

Хозяйственного Учета. Из’’ятые от 

сельсоветов книги передать на хранение в 

секретном порядке при райисполкомах.” 

 

   



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

    Усвідомлення помилок 

минулого стає постійною 

спонукою до того, щоб 

будувати майбутнє, більш 

придатне до людських 

потреб, щоб протидіяти 

будь-якій ідеології, що 

спотворює життя, гідність 

та кращі прагнення 

людини 



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

    2007 рік - 75 років з того  часу, 

як голодна смерть у мирний 

період, на найродючішій 

землі у світі обірвала 

мільйони людських доль. Ще 

живі люди, які пам’ятають 

голодомор і які можуть 

розповісти про нього. Ще 

зберігається шанс засвоїти 

урок історії не заочно, за 

підручниками, а через 

безпосередній контакт з 

нею... 

   



“ЗАЙВЕ” НАСЕЛЕННЯ 

Дякуємо за увагу! 




