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Видання містить свідчення очевидців-
емігрантів з України, що були зібрані 

впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною 
методикою oral history і є доказом 

геноциду українського народу. Ключова 
акція уряду (конфіскація всіх 

продовольчих продуктів тривалого 
зберігання в українських селах у січні 

1933 р.) була здійснена на основі усних 
вказівок. Тому свідчення є одним із 

найцінніших джерел з історії 
колективізації та Голодомору в Україні 

1932-1933 рр. 





Це перше в Україні видання 
основних праць відомого 
американського історика. Це - 
аналітичний щоденник злетів і 
падінь, поразок і перемог молодої 
української держави. Наукова 
рецепція Голодомору Джеймса 
Мейса носить яскраво виражені 
ознаки пошуку суто політичних 
причин цього страхітливого явища.  

У книзі опубліковано документи, що стосуються голоду в Україні у першій половині тридцятих років. 
Це документи радянської спецслужби, польської військової розвідки та дипломатичних служб. Крім 
цього, в 7 томі вміщено матеріали польської поліції й адміністрації, що стосуються реакцій українців, 
які проживали в II Республіці Польщі, на інформацію про трагічні події за Збручем. 



У збірнику друкуються документи та матеріали присвячені жахливій трагедії українського 
народу в XX ст. - Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. Основу джерельної бази видання 
формує вибірка з матеріалів кримінальної справи №475, які зберігаються в поточному архіві 
Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том.  

Перед нами - свого роду 
публіцистичний заповіт 
Джеймса Мейса на тему, 
що стала сенсом його 
життя. Наявні статті 
об'єднує тема 
Голодомору в Україні 1932 
- 1933 рр. як геноциду 
українського народу. 



У монографії розглядаються складні 
правові аспекти Голодомору 1932-1933 

років в Україні, а саме: методологія його 
правової оцінки, історико-правовий аспект 
Голодомору, питання правової кваліфікації 

Голодомору як геноциду, визначення 
суб'єктів злочину та потерпілих від нього, 

а також відповідальності за Голодомор 
1932-1933 рр.  

У виданні вперше в Україні оприлюднено копії 
службових повідомлень німецьких дипломатів 

урядові своєї країни про Великий Голод в 
Україні у 1932-1933 роках та їх український 

переклад. Унікальні документи Політичного 
архіву Міністерства закордонних справ ФРН 

свідчать про масштаб гуманітарної катастрофи 
на теренах Європи XX століття, яка тривалий 

час старанно замовчувалась. 



У книзі зібрано матеріали Всеукраїнської конференції, 
присвяченої одній з трагедій української нації - 
Голодомору 1932-1933 рр. Науковці, культурні і 
громадські діячі, журналісти і письменники на 
конкретних фактах, на підставі архівних матеріалів, 
спогадів і свідчень очевидців жахливого лихоліття 
довели, що Голодомор був штучно організований з 
метою фізичного знищення українського селянства,  
яке протестувало проти колективізації. 

На основі архівних матеріалів, свідчень людей, які 
пережили голодомор-геноцид 1932-1933 рр., а також 

аналізу стану України та народу в часи окупації 
українських земель у XX столітті, учасники конференції 

розкрили вражаючу картину фізичного і духовного 
нищення українців, масових депортацій населення. 

Жертвами терору стали всі верстви населення України: 
інтелігенція, священицтво, селянство та робітництво.  



У цім виданні на основі документальних матеріалів, 
спогадів очевидців, історичних фактів переконливо 

розкрито жахливу картину голодомору - геноциду 1932-
1933-го років у Коростишівському районі на 

Житомирщині - як один із багаточисельних доказів 
тодішньої трагедії всього українського народу. 

Автор доводить, що Голодомор 1932-1933 рр. в 
українському селі являв собою результат 
замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з 
вилучення у селян всього наявного у них 
продовольства.  



Загальноукраїнський том "Національної книги пам'яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років" є лише частиною 

масштабного загальноукраїнського видавничого 
проєкту, який включає в себе 17 обласних томів та том 

міста Києва. У книзі узагальнено сучасний стан наукових 
досліджень з цієї проблеми. На основі архівних джерел 

та свідчень очевидців розкриваються причини, 
масштаби та наслідки Голодомору. 

На основі архівних та опублікованих джерел і 
свідчень громадян, що були свідками Голодомору 
1932-1933 років, відтворено одну з найтрагічніших 

сторінок історії Житомирщини ХХ століття. 



Науковово-меморіальне видання 
інформативно відтворює причини, 
обставини, соціально-психологічні та 
статистичноно-демографічні наслідки 
Голодомору-геноциду в Україні. 
Енциклопедія має понад тисячу статей, 
які стосуються персоналій, подій, явищ, 
термінологічного, історіографічного, 
меморіально-історичного, 
демографічного, антропологічного 
дискурсів Голодомору. 

Книга торкається своїм змістом кількох епох нашої 
історії, вона має сумний зміст і засвідчує про нечуваний 
досі в світі геноцид проти українців. Особливими 
свідками багатьох злочинів є потерпілі у ті страшні часи, 
розповіді яких ми знаходимо у книзі. 



У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які 
переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та 
наслідки страшної катастрофи українського народу. Це 
найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії 
українського голодомору.  

Книгу присвячено 
доброчинцям, які у 1932-1933 рр. 
допомагали вижити тим, хто 
голодував. 
 У виданні подано інформацію 
про понад 140 праведних людей 
часів Голодомору, прізвища та 
імена яких встановлено на 
основі документальних даних та  
усних свідчень. 

Науково-популярне видання, 
що спростовує ключові міфи про 
Голодомор в Україні, які були 
спрямовані на те, щоб 
заперечити сам факт 
Голодомору, розмити геноцидну 
природу цього найкривавішого 
злочину проти українців. На 
підставі наукових аргументів 
проаналізовано ідеологічну 
мету кожного міфу. 



У книзі на основі широкого 
кола архівних документів 
розкривається один із 
важливих аспектів історії 
голодомору 1932-1933 років - 
опір селянства та інших 
верств населення політиці 
радянського керівництва. 

У виданні представлено документи 
радянських органів державної безпеки - 
Державного політичного управління (ДПУ) 
та Народного комісаріату внутрішніх справ 
(НКВД), що містять додаткову архівну 
інформацію про причини, перебіг і наслідки 
найстрашнішої трагедії в історії 
українського народу XX століття - 
Голодомору 1932-1933 років. 

На основі невідомих до недавнього часу документів із колишніх 
таємних архівів простежено геноцид українського народу в ХХ ст. 
через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою. 
Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається 

про голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років. 



Безумовно Голодомор-геноцид 1932-1933 років - це лише 
один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, 
придушення та насильства проти українців з боку 
комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є 
саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину. 

Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 2 / за ред. Юрія 

Мицика. - Київ : Києво-Могил. акад., 2004. - 441, [1] с.  

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з 
найжахливіших трагедій в історії людства - голодомор-геноцид 

1932-1933 років, спрямований на вигублення українського народу. 

Смертю смерть подолали: голодомор в Україні 1932-1933 : 

[арх. док.] / [кол. авт. П. П. Панченко та ін.]. - Київ : Україна, 

2003. - 348, [2] с. 

У книзі висвітлюється трагедія голодомору 1932-1933 
років в загальноукраїнському та регіональному аспектах. 
Авторський аналіз органічно доповнюється численними 
архівними документами, спогадами очевидців страшної 
трагедії, оригінальними ілюстративними матеріалами. 




