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Про проект «Захистимо пам’ять»

У період німецької окупації 1941–1944 років на території сучасної України під час масових розстрілів було вбито понад мільйон
євреїв та понад 12 тисяч ромів. Їх поховали у численних могилах.
Міжнародний проект «Захистимо пам’ять» має на меті облаштування знехтуваних та 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.
На території сучасної України знаходяться понад дві тисячі місць
масових розстрілів. У віддалених ярах, лісах, посеред полів, у колишніх протитанкових ровах чи піщаних кар’єрах загони Вермахту,
CC та поліція – часто за участі місцевого населення – знищували
цілі громади. Часто жертв змушували самих викопувати ями та роздягатися. Спочатку вбивали чоловіків, а потім жінок та дітей.
Після війни багато з цих місць убивств пішли у 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 та
ромів як окремі групи жертв Другої світової війни. Коли за ініціативи тих, хто вижив і повернувся, встановлювалися скромні пам’ятні
обеліски, вони мали бути присвячені «мирним радянським громадянам».
Лише в 1990-х роках, у незалежній Україні, в багатьох місцях
були встановлені пам’ятники, що вказували на етнічне походження
жертв. Однак сотні масових поховань залишаються донині непозначеними, незахищеними та занедбаними. Більшість масових поховань не є гідними місцями скорботи та пам’яті про стерте з лиця
землі життя.
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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 принципах діяльності:
–	Точне місцезнаходження та межі поховань у місцях проекту визначаються за допомогою неінвазивних методів.
– Масовим похованням та прилеглим територіям надається адміністративний захист, що включає в себе, в першу чергу, відведення цих територій у комунальну власність. Після облаштування
вони мають бути внесені до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України за категорією місцевого значення і, таким чином, підлягати державній охороні.
– Масові поховання захищаються архітектурними конструкціями
і облаштовуються як гідні місця пам’яті та інформації. Наявні
пам’ятні знаки зберігаються та інтегруються у нові місця
пам’яті.
– Місцезнаходження масових поховань, кількість жертв, долі окремих із них та тих, кому вдалося вижити, перебіг злочину та інформація про злочинців визначається за допомогою історичних досліджень. Історія єврейських та ромських громад та їхнього знищення в часи Голокосту презентується кількома мовами на
інформаційних стелах. Результати історичної роботи використовуються в освітній програмі з місцевими школами та студентами. 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.
У рамках проекту «Захистимо пам’ять» були споруджені
пам’ятники та інформаційні стели у 14 населених пунктах різних областей України, де під час німецької окупації 1941–1944 рр. масово загинули євреї, а також у трьох населених пунктах Житомирської
області, де загинули роми: с. Калинівка Олевського району, с. Дівошин Овруцького району і смт Іванопіль Чуднівського району.
Докладніше про проект можна дізнатися з вебсайту https://www.
erinnerungbewahren.de/uk/

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 кочових, а згодом і осілих. Їх розстрілювали та закопували в численних ямах.
Чимало місць злочину після війни пішли у небуття. Імена більшості
жертв – невідомі.
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.
На окупованих Німеччиною територіях, а також у державахсоюзницях Третього райху було вбито – у таборах або на місцях –
щонайменше 250 тисяч ромів.

Калинівка під німецькою окупацією
У часи Другої світової війни село мало назву Голиші, а з 1960 р.
до 2016 р. – Жовтневе. Історичні події у Калинівці ілюструють, як
втілювалася націонал-соціалістична політика переслідувань навіть у
віддалених місцях. Уже у вересні 1941 року службовці місцевої по-
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ліції 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.
Кочували ми по Олевському району Житомирської області. [...] Зупинилися в селі. Гадже [нероми] попереджали, що треба піти, що поліцаї
будуть палити. Одні повірили, інші ні. Ми поїхали. Невдовзі дізналися,
що всіх, хто залишився, зачинили в амбарі та спалили. Дядько наш
тоді загинув. Тітка Текля загинула. Текля Григориченко. Вона матері
тіткою була. Мати потім ходила кістки обгорілі збирати. Росіяни їй сказали, що один хлопець вистрибнув у вікно. Тільки він вистрибнув –
його застрелили…
Зі спогадів Ольги Романенко, яка на початку війни була ще дитиною
(Бессонов Н. Цыганская трагедия, 1941–1945. –
М.: 2010, с. 295)

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.

Правосуддя та пам’ять
У травні 1944 року радянська Надзвичайна державна комісія
почала розслідування німецьких злочинів в Олевському районі. Комісія встановила імена 35 убитих жителів села Голиші, а також факт
убивства 32 ромів.
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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. Відвідувачів просять поводитися у цьому місці
гідно.

Ілюстрації

Територія місця злочину після війни заросла. Проте старші жителі з околиць можуть показати це місце.
© Михайло Тяглий, серпень 2016
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У травні 1945 року радянська Надзвичайна державна комісія встановила, що
під час німецької окупації на території села Голиші були розстріляні та спалені
«32 особи циган». Їхні імена невідомі.
© Державний архів Житомирської області
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Починаючи з 1990-х рр. у різних населених пунктах України було споруджено
близько 10 пам’ятних місць загиблим ромам. З вересня 2016 року в Києві про
ромів – жертв німецької окупації – нагадує пам’ятник у Бабиному Яру.
© Gerit Ziegler, 2018

В одному з центральних місць Берліна, біля німецького парламенту, у 2012 році
було відкрито пам’ятник сінті та ромам Європи, загиблим у часи націоналсоціалістичного режиму.
© Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 2012

Додаток 1
Карта і таблиця місць масового
вбивства ромів на теренах України
під час Другої світової війни

139 задокументованих місць убивства ромів на території України у 1941–
1944 рр. Виділено місця проекту «Захистимо пам’ять»: села Дівошин і Калинівка та смт Іванопіль
© Михайло Тяглий, Український центр вивчення історії Голокосту, 2019

29 грудня 1941 р.

Грудень 1941 р.

Початок 1942 р.

Керч

Феодосія

Євпаторія

Старий Крим
с. Прозрачне Джанкойського
району
частина с. Стальне Джанкойського району
с. Просторне Джанкойського
району
с. Бородіно Джанкойського
району
смт Азовське Джанкойського
району
с. Мартинівка Джанкойського
району
Джанкой
14 осіб
2 особи
2 особи
30 осіб
32 особи
165 осіб

Перша пол. 1942 р..

Перша пол. 1942 р.

Перша пол. 1942 р.

Перша пол. 1942 р.

Травень 1942 р.

Весна 1942 р.

Осілі

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)
Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (цигани-колгоспники)

14 осіб
Дві родини
32 особи

Осілі (цигани-колгоспники)

Осілі (мешканці «Циганської
слобідки»)

Осілі (мешканці Феодосії)

Невідомо

Невідомо, ймовірно – осілі

14 осіб

Група

10 осіб
20 осіб зі
Старого Криму

Група

Група

Кількість жертв
Кочові або осілі
КРИМ
824 особи
Осілі (мешканці «Циганської
слобідки»)

Лютий 1942 р.
Перша пол. 1942 р.

с. Октябрське Красногвардій- 15 січня 1942 р.
ського району
с. Найдьонівка Красногвар15 січня 1942 р.
дійського району

Алушта

3 15 листопада до 15
грудня 1941 р. (імовірно – грудень)
Початок грудня 1941 р.

Дата

Сімферополь

Місце

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D
Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Імовірно – підрозділ айнзацгрупи D

Загін зондеркоманди 11b

Зондеркоманда 11b за участю
місцевих поліцейських
Невідомо (ймовірно – польова
жандармерія)
Зондеркоманда 10b

Айнзацгрупа D

Виконавці акції

12

7 осіб
12 осіб
16 осіб
5 осіб
6 осіб
9 осіб
15 осіб (1 родина)
5–6 ромских
родин
16 осіб

25 вересня 1942 р.

Листопад 1942 р.

Листопад 1942 р.

Березень 1943 р.

18 березня 1943 р.
Невідомо
Невідомо
Осінь 1942 р.
Серпень-вересень
1942 р.
15 квітня 1942 р.

Любеч

с. Рябухи Талалаївського
району
с. Зубахи Ріпкинського
району
смт Корюківка Корюківського району
с. Городище Бахмацького
району
с. Атюша Коропського району
с. Бірки Козелецького району
Остер
Ніжин
Бахмач

Борзна

30 жовтня 1942 р.
березень 1943 р.
24 жовтня 1942 р.

5 осіб (відомі
імена)
10 осіб
кілька осіб
3 особи

6 січня 1943 р.
1943 р.
26 січня 1943 р.

с. Остроушки

с. Горбове НовгородСіверського району
Прилуки

387 осіб
150 осіб
40 осіб

Грудень 1942 р.

с. Бирине

Кочові

Невідомо
Невідомо
Невідомо
Осілі
Осілі, працівники колгоспу

Осілі, працівники колгоспу

Невідомо

Невідомо

Колгоспники к/г ім. Петровського с. Журавка
Невідомо
місцеві колгоспники
Місцеві колгоспники

Невідомо
Невідомо
Невідомо

Кількість жертв
Кочові або осілі
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Невідомо,
Принаймні частина – осілі
ймовірно –
мешканці Чернігова,
близько
решта – зібрані
1100 осіб
з навколишніх сіл
8 (або 30)
не менше 80
Невідомо

10 червня 1942 р. – ре
єстрація.
Кін. серпня та 30 вересня 1942 р. – розстріл

Дата

Чернігів

Місце

Місцева поліція

Невідомо
Невідомо
Невідомо
Місцева допоміжна поліція
Місцева допоміжна поліція

Невідомо

Невідомо

Невідомо

Невідомо
місцева допоміжна поліція
Невідомо

Загін СС

Німецькі жандарми та місцева
допоміжна поліція
Невідомо
Німецький підрозділ
Невідомо

Поліція безпеки та СД

Виконавці акції
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Середина 1942 р.

9 січня 1943 р.

Невідомо

Невідомо, ймовірно
листопад 1942 р.

Невідомо

Кін. лютого 1942 р., а
також квітень 1942 р.
за іншими даними:
березень–квітень
1942 р.

1942 р.

5 жовтня 1941 р.

21 жовтня 1941 р.

15 грудня 1941 р.

10 січня 1942 р.

Кролевець

с. Балаклія Балаклійського
району

Харків

с. Мартинівка Красноградського району, у лісопосадці
біля села

Бахмут

Маріуполь

Михайлівка Михайлівського
району

смт Пришиб Михайлівського
району

Молочанськ Токмацького
району

Гуляйполе Гуляйпільського
району (колхоз «Заповіт
Леніна»)

Дата

Суми

Місце

Осілі

Кочові

Невідомо

Невідомо

Невідомо

17 осіб

81 особа

60 осіб

48 осіб

Невідомо, ймовірно – осілі
роми-колгоспники

Невідомо

Депортовані роми з
Бессарабії

Депортовані роми з
Бессарабії

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Щонайменше
40 осіб

Кілька десятків
Невідомо
осіб (у квітні –
1 родина, 8 осіб)
200 сімей
(900 осіб)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

До десяти осіб

Кілька сімей

Близько 50 осіб

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

32 або 46 осіб

Кількість жертв
Кочові або осілі
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько 30 осіб Невідомо

Айнзацкоманда 12

Імовірно – дільнична команда 31
з айнзацгрупи Гальбштадт та
самооборона з фольксдойче

Невідомо

Невідомо

Зондеркоманда 10а

Зондеркоманда 4b
за участі місцевої поліції
м. Артемівськ

Невідомо

Невідомо (ймовірно – місцева
поліція)

Невідомо

Місцева допоміжна поліція

Невідомо

Виконавці акції
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Місце

Невідомо
січень–лютий 1942 р.

Невідомо

26 серпня 1942 р.

Сільська рада Піски у
с. Берестечко

c. Колодниця Ковельського
району

смт Сарни

Невідомо

Невідомо

Невідомо

Осілі, працівники колгоспу

Ймовірно – зібрані з навколишніх сіл

Невідомо

Невідомо

Невідомо

Невідомо

Невідомо

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько
Невідомо
200 осіб

Близько 10 осіб

195 осіб
+ 20 підвод

Невідомо
(2 вози)

Після серпня 1942 р.

с. Кисилин Локачинського
району, розстріляні
«неподалік від єврейського
поховання»

50-60 осіб

Близько 55 осіб

158 осіб

Близько
150 осіб

Понад 100 осіб

114 осіб
або
112 осіб

1943 р.

с. Видерта КаміньКаширського району

Кочові
Мешканці с. Юрківка
Оріховського району

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
64 особи

Локачі Локачинського району, 17 квітня 1942 р.
зібрані з навколишніх
районів

1942 р.

Навесні 1943 р.

Серпень 1942 р.

Ковель, убиті у с. Бахів

смт Заболоття Ратнівського
району

Серпень 1942 р.

Камінь-Каширський

Ратне Ратнівського району

2 червня 1942 р.

с. Шіловода

14 осіб

Табір

Літо 1942 або 1943 р.

Квітень 1942

Розівка Розівського району

Близько 300 осіб Роми, зібрані з усього району
15 осіб

Кількість жертв
Кочові або осілі
Близько 100 осіб Невідомо

Лютий 1942 р.
Кінець лютого 1942 р.

Дата
Січень 1942 р.

Оріхів, розстріляні у 5 км від
міста

Пологи Пологівського району

Мелітополь

Невідомо
німецький загін за допомоги поліції

«Бандерівці»

Невідомо
заарештовані місцевою поліцією

Місцева допоміжна поліція

Німецький підрозділ та місцева
допоміжна поліція

Невідомо

Місцева шуцполіція

Місцева допоміжна поліція

Невідомо

Невідомо

Німецька жандармерія

Місцева поліція

Невідомо

Айнзацкоманда 12
загін СД

Виконавці акції
Зондеркоманда 10а

15

До десяти осіб

Жовтень 1943 р.

Малин Житомирської обл.

с. Маків Дунаєвецького
району
с. Берездів Славутського
району, затримані біля
с. Кутки Берездівського
району
с. Печеськи (нині – Хмельницького району); відправлені до Проскурова, де були
розстріляні
Деражня
смт Нова Ушиця, «на садибі
школи глухонімих»
Радгосп Гончарівка, відвезені
та розстріляні біля с. Кутки
Берездівського району
Кочові

Осілі
Невідомо

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
300 осіб
Невідомо

14 осіб

Серпень 1943 р.

Червень 1942 р.

До 450 осіб
Одна родина

Невідомо
Невідомо
(ймовірно – кілька десят)
Кочові
20 осіб
Родина ромів із Кочові
п’ятьох осіб

Невідомо
Наприкінці 1942 р.

На початку 1943 р.

Липень 1942 р.

Невідомо

Влітку 1943 р.

Осілі (приїхали до села за два
місяця до того та почали
працювати)
Невідомо

Невідомо

Кочові або осілі
Кочові («проживающие в
лесах»)
Осілі

Одна родина
Невідомо
Група до десяти Кочові
осіб
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Близько 50 осіб Невідомо (ймовірно – кочові)

До десяти осіб

Невідомо

Невідомо

Кількість жертв
15 осіб
2 родини

Дата

17 листопада 1942 р.

Невідомо

с. Острожець Млинівського
До жовтня 1942 р.
району, розстріляні у парку села
Дубно
1942 р.
c. Бистричі Березнівського
1942 р.
району

Місце
с. Воронки Володимирецького району
с. Богданівка Корецького
району
с. Гуменники Рівненського
району
с. Новомалин Острозького
району

Виконавці акції

Невідомо

Районна жандармерія та місцева
допоміжна поліція

Невідомо
Невідомо

Місцева допоміжна поліція

Невідомо

Місцева допоміжна поліція

Невідомо
Невідомо

Невідомо

СБ ОУН Острозького району

Невідомо

Місцева допоміжна поліція м. Корець

Невідомо
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Травень 1942 р.

Васильків (звезені з усього
району)
Обухів, розстріляні у силосній
ямі біля колгоспу «9 Січня»
Київ. Бабин Яр
Корсунь-Шевченківський

Біла Церква

Весна 1942 р.

Ліс біля м. Жмеринка

1941–1942 рр.
Наприкінці 1941 – на
початку 1942 р.
Невідомо

Серпень 1942 р.

Червень 1942 р.

Козятин

П’ять родин,
загалом 20 осіб

Улітку 1942 р.

13 червня 1942 р.

7 осіб
Невідомо
1 ромська жінка Невідомо

1942 р.
Листопад 1942 р.

Близько 250
осіб
3 табори (?)
14 ромів (дві
родини)
Близько 50

Невідомо

Імовірно, кочові
Невідомо

Осілі, місцеві колгоспники

20 осіб
До 20 осіб
Кочові
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
52 родини
Невідомо

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
від 76 до 150
Невідомо
осіб
16 осіб
Невідомо

Кочові

Кочові

Понад 80 осіб

Літо 1942 р.

Мешканці міста

7–8 ромських
родин

Невідомо

32 особи

Кочові або осілі
Кочові
Кочові

Кількість жертв
32 особи
40-80 осіб

Липень 1942 р.

Дата
Жовтень 1941 р.
Травень або червень
1942 р.
Невідомо

Літин

Місце
По дорозі з Варви у Тетерів
Іванопіль Чуднівського
району
с. Калинівка Олевського
району
Житомир, ліс на захід від
с. Богунія (нині частина
Житомира)
с. Дівошин Овруцького
району
смт Чуднів
с. Бараші Ємільчинського
району
с. Ярмолинці Гайсинського
району

Німецька жандармерія та місцева
допоміжна поліція
Невідомо
Німецька жандармерія за участю
місцевої поліції
Невідомо

Невідомо

Підрозділ Вермахту

Невідомо

Невідомо

Службовці дільничної поліції з села
Антонівка (нині – Хмельницький
район) за наказом жандармерії

Місцева допоміжна поліція
Місцева допоміжна поліція

Невідомо

Були зібрані міською поліцією

Виконавці акції
Підрозділ зондеркоманди 10b
Команда СД з Бердичева за допомоги
місцевої поліції
Невідомо
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Невідомо
Лютий 1943 р.

с. Чутове Чутівського району
с. Кобеляки Кобеляцького
району
с. Вільшанка Лубенського
району

6 осіб
50 осіб
6 родин
72 особи

27 осіб

Невідомо

Початок вересня 1941 р.
Взимку 1941–42 рр.
Невідомо
Кінець травня 1942 р.

Літо 1942 р. (влітку
1943 р.)

Зернорадгосп біля с. Новоукраїнка Новоукраїнського
району, розстріляні за 2 км
від радгоспу
с. Іванівка Чигиринського
району

Невідомо

Кочові
Кочові

Невідомо

Невідомо
Невідомо

Осілі працівники колгоспу

Осілі працівники радгоспу

Невідомо
Кочові

25 осіб (5 родин) Кочові
«Циганський
Кочові
табір»
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько 200 осіб Невідомо

Новоукраїнка

Грудень 1942 р.
Невідомо

Листопад 1941 р.

Невідомо

Група
25-27 осіб
76 осіб
Близько
250 осіб
18 осіб
3 вантажних
авто (близько
50 осіб)
Група

Кількість жертв
Кочові або осілі
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
163 ромів та
Невідомо
євреїв (більшість – роми)
61 особа
Невідомо

Сміла

Урочище Рибки на околицях
м. Лубни
Нові Санжари
с. Макухівка Полтавського
району

1942 р.

Зіньків

Квітень 1943 р.

18 травня 1942 р.

Дата

Пирятин

Місце

Загін СД

Штаб айнзацгрупи С
1 рота 69-го резервного батальйону
Невідомо
Німецька жандармерія та місцева
поліція

Невідомо

Німецька жандармерія
Невідомо

Невідомо

Невідомо

Невідомо

Ймовірно – 303 поліцейський
батальйон
Невідомо
Невідомо

Зондеркоманда ОД «Плат»

Виконавці акції
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Херсон

Травень 1942 р.
серпень–листопад
1942 р.
квітень 1942 р.

Січень 1942 р
кін. серпня 1942 р.
Веселинове Веселиновського Червень 1943 р.
району
с. Красненьке КривоозерНевідомо
ського району
с. Пересадівка Вітовського
1941–1942 рр.
району
Широколанівка ВеселинівКінець серпня 1941 р.
ського району

40 осіб

Грудень 1942 р.

Миколаїв

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Табір
Невідомо
Група
Невідомо
300 осіб
Невідомо

Листопад 1941 р.
Червень 1942 р.
1943 р.

Нікополь
Кривий Ріг
с. Широке Криворізького
району
смт Покровське

Німецький підрозділ

Кочові
Осілі

Табір
50–60 осіб

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько 300 осіб Осілі («проживающих в районе Підрозділи айнзацгрупи D
близько 50 осіб, г. Херсона»)
восени ще група
близько 300 осіб

Айнзацкоманда 12b

Німецький загін, конвоювала місцева
допоміжна поліція
Загинули від голоду і холоду

Айнзацкоманда 5

Жандармерія та місцева допоміжна
поліція

Невідомо
За розпорядженням гебітскомісара
Невідомо

Загін СД (4 особи), місцеві охоронці
тюрми СД та охоронці табору «Тернова
балка»
Місцева допоміжна поліція

Зіпо

Виконавці акції

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько 200 осіб Невідомо
велика група
Близько
Невідомо
100 осіб
Невідомо
Невідомо

Невідомо

кочові

Влітку 1943 р.

с. Цибулеве Знам’янського
району

19 осіб

Невідомо

с. Тернова Балка Компаніївського району

Кількість жертв
Кочові або осілі
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Близько
Невідомо
1000 осіб
Близько
Кочові
30–40 осіб

1942 р.

Дата

Кропивницький

Місце

19

с. Новокиївка Каланчацького
району, у протитанковому
рові
Скадовськ
с. Червона Поляна Чаплинського району
c. Костогризове Олешківського району
По дорозі між с. Велика
Олександрівка та с. Мала
Олександрівка Великоолександрівського району

Місце
Берислав
с. Старосолдатське Баштанського району
с. Новодмитрівка Генічеського району
смт Сиваське Новотроїцького
району
с. Бехтери Голопристанського
району
с. Павлівка Геничеського району
с. Преображенка Чаплинського району
с. Іванівка
Чаплинського району
смт Чаплинка
смт Каланчак Каланчацького
району
14 осіб
4 особи
22 особи
3 родини (9 осіб)
19 осіб
20–26 осіб
13
(2 родини)
45 родин
24 особи
15 осіб
близько 40 осіб
Група
2 родини (6
осіб)
15 осіб

20 травня 1942 р.
27 травня 1942 р.

Травень 1942 р.

1941–1942 рр.

Лютий 1942 р.

Весна 1942 р.
Березень 1942 р.

Травень 1942 р.

Група

18 осіб

13 травня 1942 р.

Травень 1942 р.
Травень 1942 р.
червень 1942 р

Осілі колгоспники

Понад 30 осіб

Невідомо
Невідомо (ймовірно – працівники колгоспу)
Невідомо (ймовірно – місцеві
колгоспники)
Невідомо (ймовірно – працівники колгоспу)

осілі, працівники колгоспу
невідомо
Невідомо

Невідомо
Осілі, працівники колгоспу

Невідомо

Осілі, місцеві жителі
Невідомо

Невідомо

Невідомо

5 осіб (2 сім’ї)

Листопад 1941 р. або
2 березня 1942 р.
6 травня 1942 р.

Кочові або осілі
Невідомо
Невідомо

Кількість жертв
12 осіб
Група

Дата
1942 р.
10 серпня 1942 р.

Німецький підрозділ та місцева
поліція
Невідомо

Підрозділи айнзацгрупи D
Невідомо

Підрозділи айнзацгрупи D

Підрозділи айнзацгрупи D
Підрозділи айнзацгрупи D та місцеві
поліцейські

Підрозділи айнзацгрупи D

Підрозділи айнзацгрупи D за участі
місцевої поліції
Жандармерія та місцева поліція
Підрозділи айнзацгрупи D

Підрозділи айнзацгрупи D та місцеві
поліцейські
Районна допоміжна поліція

Виконавці акції
Жандармерія
Підрозділи айнзацгрупи D
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Червень–липень 1942 р.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Група осіб
Кочові
Одна родина
70 осіб
6 осіб

Осінь 1943 р.

Влітку 1941 р.

1941 р.

Серпень 1941 р.

30 серпня 1941 р.

Ромський хутір поблизу
с. Плоске та с. Галівка
Старосамбірського району

с. Новосільське Ренійського
району
с. Григорівка Ширяївського
району
с. Андрієво-Іванівка
Миколаївського району
смт Березівка
Невідомо

Кочові

Осілі

Осілі

Невідомо
Кочові

Червень 1943 р.
Влітку–восени 1942 р.

Самбір
Львів

Невідомо
Близько
100 осіб
Кілька родин

Кін. червня 1942 р

Городок

Невідомо
Невідомо

Липень–серпень 1942 р.

Рава-Руська

25 осіб

200 осіб

7 жовтня 1942 р.

Кременець

Кількість жертв
Група

Кочові або осілі
Невідомо (ймовірно – працівники колгоспу)
Група
Невідомо (ймовірно – працівники колгоспу)
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
20 осіб
Кочові
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
30 осіб
Невідомо

Місце
Дата
Хрестівка Чаплинського
1941–1942 рр.
району
с. Гола Пристань Голопристан- 1941–1942 рр.
ського району

Виконавці акції

Німецький загін

Німецький загін та місцева поліція з
фольксдойче
Німецький загін

Німецький загін

Загін СБ ОУН

Невідомо
Німецька
жандармерія
Невідомо
Невідомо

Оперативна команда 1 роти 133
поліцейського батальйону

Невідомо

Невідомо

Невідомо
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ДОДАТОК 2
Бібліографія з проблематики нацистської та румунської
антиромської політики у Третьому райху і на теренах
окупованої України та СРСР у 1941–1944 рр.
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ДОДАТОК 3

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.65)
За роки Другої світової війни гітлерівські фашисти разом із своїми прислужниками, здійснюючи расистську політику етноциду, вивезли з окупованих країн і спалили у концтаборах близько 500 тисяч ромів. Чимало їх було знищено у таборах примусової праці, місцях кочування, в ході каральних операцій. Найбільших жертв
зазнали роми, які проживали у місті Києві, на території нинішньої
Автономної Республіки Крим і Закарпатської області, у Вінницькій,
Одеській, Сумській, Черкаській та інших областях України.
Враховуючи великі масштаби і непоправні суспільні наслідки голокосту ромів, їх соціальне вразливе сучасне становище в місцях
компактного проживання, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Відзначати, починаючи з 2004 року, на державному рівні Міжнародний день голокосту ромів, коли гітлерівські фашисти влаштували у концтаборі Аушвіц-Біркенау “циганську ніч” (2 серпня
1944 року).
2. Доручити Кабінету Міністрів України разом з відповідними
місцевими органами виконавчої влади визначити і здійснити заходи, спрямовані на вивчення масштабів, місць та кількості жертв
гітлерівського етноциду ромів у роки Великої Вітчизняної війни, на
увічнення пам’яті депортованих і страчених представників цієї
національної меншини, надання допомоги сім’ям постраждалих,
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розв’язання нагальних соціально-економічних і етнокультурних проблем ромських громад України.
3. Комітетам Верховної Ради України за участю відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку вжити заходів щодо внесення пропозицій про включення жертв ромського голокосту та членів їх сімей до кола осіб, які
постраждали у роки Другої світової війни і у зв’язку з цим повинні
мати право на компенсацію.
4. Рекомендувати Державному комітету України у справах національностей та міграції надати допомогу національно-культурним
товариствам у міжнародних заходах, приурочених до Міжнародного
дня голокосту ромів, зокрема 60-річчя голокосту ромів України.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН
м. Київ, 8 жовтня 2004 року N 2085-IV
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ДОДАТОК 4
Корисні посилання на інтернет-ресурси
з проблематики геноциду ромів у часи
націонал-соціалізму та Другої світової війни

«Забутий геноцид». Вебсайт про шість ромських підлітків з різних країн Європи
та їхню долю за часів нацизму.
www.romasinti.eu

Освітній вебсайт про геноцид ромів і сінті Європи – спільний проект Музею «Будинок Анни Франк» та Австрійської фундації «Пам’ять».
www.romasintigenocide.eu

28

«РомАрхів» – міжнародний цифровий архів, постійно зростаюча колекція мистецтва всіх типів, доповнена історичними документами та науковими текстами.
Окремий розділ має назву «Голоси жертв» та пропонує ознайомитися зі свідченнями про геноцид від самих ромських жертв – тих, кому пощастило пережити
переслідування та вбивства, в тому числі в окупованій Україні.
www.romarchive.eu

Вебсайт проекту «“Зневажений геноцид”. Доля ромів у зоні німецької окупації
України під час Другої світової війни», що його виконує Український центр вивчення історії Голокосту та німецька неурядова організація Das Bildungswerk für
Friedensarbeit e.V.
www.romagenocide.com.ua
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«Расовий діагноз – циган». Освітній вебсайт Центральної ради сінті та ромів Німеччини про ідеологічне підґрунтя, передумови, перебіг, наслідки та комеморацію геноциду ромів у Європі.
www.sintiundroma.org/en

Tajsa.eu – це вебколекція відео- та аудіо-подкастів, а також освітніх ресурсів про
геноцид ромів у Другій світовій війні, його причини та наслідки. Ця серія нових
медіа випускається в 12 регіонах Європи – в тому числі й в Україні – і є проектом, створеним Radio La Benevolencija HTF (Іспанія) і партнерами.
www.tajsa.eu

ENGLISH SUMMARY
Memorial to the Murdered Roma in Kalynivka
(until 1960 – Holyshi, until 2016 – Zhovtneve)
Historical Background
Under National Socialism, which had racial ideology at its core, the
culturally, linguistically, religiously, and socially diverse groups of Roma
in Europe were marginalized and persecuted. The process of persecution became radicalized after the German invasion of the Soviet Union
in the summer of 1941. Alongside the Jewish population, Nazi extermination policies targeted the nomadic, and then also the settled Roma.
They were shot and buried in numerous pits. Many of the murder sites
were forgotten after the war. Most of the victims still remain unidentified to this day. In the German-occupied territories and those of their
allies at least 250 thousand Roma were murdered – either in camps
or in the places where they lived.
The vast majority of the Ukrainian Roma population – estimated at
over 12 thousand children, women, and men – were murdered during
the German occupation of Ukraine. In the Romanian zone of occupation, between the Dniester and the Southern Bug rivers (named at the
time as Transnistria), over 11 thousand of the 25 thousand Roma,
deported from Romanian territories, perished.
Holyshi under German occupation
The historical events in Holyshi demonstrate how National Socialist
persecution policies were implemented even in remote areas. In September 1941, local policemen took Mrs Shapiro and her three children – who were local Jews – to Olevsk, where they were evidently
murdered. The policemen subsequently divided the personal possessions of the family amongst themselves. In the fall of 1942, local po-
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licemen arrested an unknown Jewish man and then murdered him in
the livestock cemetery.
According to the Soviet Extraordinary State Commission, 32 Roma
were murdered in the hamlet of Batseve Hutor on the outskirts of Holyshi. According to statements from elderly local residents, the Roma were
locked inside a barn that was then set on fire. Those who tried to flee
were shot. Children were also among those killed. The Roma were evidently using the rural location as a hiding place. The killings were probably part of a deliberate campaign of extermination against the Roma,
one that took place before the surrounding villages were burnt down.
In the course of the German anti-partisan operations the village of
Holyshi was destroyed by fire on July 20 and on 8 August 1943 and
between 35 and 92 residents were murdered. The rest fled into the
surrounding forests. The neighboring Batseve hamlet was also burned
down on 20 July 1943 and 14 residents murdered.
Justice and Remembrance
In May 1944, the Soviet Extraordinary State Commission began
investigating the German crimes committed in the Olevsk rayon. The
commission recorded the names of 35 villagers murdered in Holyshi
and the killing of 32 Roma. In 1945, 1947, and 1948 three local policemen were convicted in Olevsk. The murder of the Roma was not
part of the investigations.
The human remains were buried at the site of the crime. The wooden
cross placed there decayed with time, and the area became overgrown.
As part of the international project «Protecting Memory», in the spring of
2019 a memorial stone and this information stele were dedicated to the
Roma victims. The site today stands as a memorial for tolerance and
respect towards national and ethnic minorities and against the centuries of discrimination and marginalization of the Roma. Visitors are requested to conduct themselves in a dignified manner.
About the “Protecting Memory” Project
The international project “Protecting Memory” works both to transform the neglected and forgotten mass graves of Jews and Roma into
dignified places of remembrance and information points and to preserve the memory of the victims for the present and future.
Detailed information about the “Protecting Memory” project can be
found here: www.erinnerungbewahren.de
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