
  

 

 

Пресреліз 

Відкриття місць пам’яті жертвам геноциду євреїв та ромів часів Другої 

світової війни 

У червні 2019 р. у рамках проекту «Захистимо пам’ять» відбудуться церемонії відкриття шістьох 

місць пам’яті із загалом 17-ти, що споруджені у 13-ти населених пунктах України.  

Разом з євреями та пацієнтами психіатричних лікарень роми були жертвами німецької політики 

тотального винищення в окупованій Україні у 1941-1944 рр. Геноцид ромів є забутим епізодом 

Другої світової війни. Як і в більшості інших європейських країн, пам'ять про ромів як жертв 

націонал-соціалізму в Україні не виходить за межі місцевих громад. Проект, що фінансується 

Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини з 2010 р., поставив собі за мету 

висвітлити забуті сторінки геноциду євреїв і ромів в Україні та захистити поховання жертв. 

18 червня 2019 р. у Київському академічному музично-драматичному циганському театрі «Романс» 

відбудеться пресконференція про проект. Після цього відбудуться церемонії відкриття трьох місць 

пам'яті, присвячених убитим ромам – у смт Іванопіль, с. Калинівка та с. Дівошин Житомирської 

області. Церемонії відкриття місць пам'яті відбудуться за участю директора Фонду «Меморіал 

убитим євреям Європи» Уве Ноймеркера, голови Центральної ради німецьких сінті та ромів Романі 

Розе, а також місцевих та регіональних громад, представників ромських організацій, у тому числі 

Київського циганського театру «Романс» та міжнародних гостей. 

 

20 червня за присутності нащадків тих, хто пережив Голокост, відбудеться відкриття інформаційних 

стел у с. Колодянка та смт Любар – на місцях масових убивств євреїв. 

У період з 16 по 20 вересня в дев'яти інших місцях проекту відбудуться церемонії відкриття 

одинадцяти місць пам'яті убитим євреям. 

Фотографії з церемоній відкриття та додаткова інформація для преси будуть доступні в розділі 

«Преса» на сайті проекту: https://www.erinnerungbewahren.de/uk/ 

З питань щодо церемоній прохання звертатися до співробітниці проекту Божени Козакевич 
(info@erinnerung-bewahren.de) 
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Огляд запланованих церемоній відкриття у червні та вересні 2019 р. у Житомирській та Вінницькій 

областях 

18 червня 8.30 -  Пресконференція в театрі «Романс» у Києві 
14.30 – 16.00 Церемонія відкриття інформаційної стели в Іванополі 

19 червня 10.30 – Церемонія відкриття місця пам'яті в Калинівці 
15.00 – 17.00 – Церемонія відкриття місця пам'яті в Дівошині 

20 червня 10.00 – 11.00 – Церемонія відкриття інформаційної стели в Колодянці 
15.00 – 17.00 – Церемонія відкриття двох інформаційних стел у Любарі 

16 вересня Відкриття виставки під відкритим небом у Бердичеві 
Церемонія відкриття місця пам'яті в Хажині 

17 вересня Церемонія відкриття місця пам'яті в Барашах  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Самгородку 

18 вересня Церемонія відкриття місця пам'яті в Чукові  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Липовці 

19 вересня  Церемонія відкриття місця пам'яті в Плискові  
Церемонія відкриття місця пам'яті в Вахнівці 

 

 

 

Інформаційна стела та пам’ятний знак у с. Калинівка, присвячені 32 убитим ромам.  

Фото червня 2019 р. 

 



 

Деонізій Совінський біля могили ромів у Іванополі. У дитинстві він бачив, як ромів відвели до 
цукрового заводу й розстріляли. Фото вересня 2018 р.  
 

 

 

Архітектурний проект інформаційної стели, пам’ятного знаку і 80 дерев у Дівошині, посаджених у 

формі кола, виконаний Тарасом Савкою. 
 

 



 

На інформаційній стелі біля смт Любар розміщена інформація про історію та вбивство єврейської 

громади Любара. Фото травня 2019 р. 

 

 

 

Пам’ятник убитим євреям Колодянки, встановлений у 1996 р., буде доповнений інформаційною 

стелою. Фото квітня 2016 р. 

 


