
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Любар, червень 2019 р.: У 1939 р. у містечку проживало біля 2 

тис. євреїв. Мая Бондарчук, остання єврейка Любара (тримає 

фото її вбитих бабусі та дідуся) під час церемонії відкриття місця 

пам‘яті. © Фонд Меморіал убитим євреям Європи,  

Фото: Анна Войтенко 

 

 

 

Запрошення ЗМІ 

16 – 19 вересня 2019 р., Вінницька та Житомирські області, проект 

«Захистимо пам’ять» 

Церемонії відкриття 9-ти єврейських місць пам‘яті та виставки під 

відкритим небом 

Пам'ять про знищені німецькими окупантами єврейські громади повертається до українських сіл та 

містечок. Після відкриття перших 6-ти місць пам‘яті у рамках проекту «Захистимо пам’ять» у червні 2019 

року, 16 – 19 вересня відбудеться відкриття наступних 9-ти єврейських місць пам‘яті та інформації у 

Вінницькій та Житомирській областях (с. Плисків (два місця) – приблизно 1100 жертв, с. Вахнівка (два місця) 

– понад 500, с. Чуків – понад 300, с. Самгородок – понад 500, м. Липовець – понад 1300, с. Хажин – кілька 

тисяч  та с. Бараші – більш ніж 170 жертв), а також виставки під відкритим небом у м. Бердичеві. Церемонії 

відбудуться за участі родин тих, хто вижив, а також представників німецького посольства в Україні, МЗС 

Німеччини, високопосадовців українського Уряду, обласних та районних адміністрацій, місцевих громад та 

єврейських общин, а також партнерів проекту.  

Присутність на церемоніях представників різних громад, супільних організацій та держав створює 

простір для дискусії про культуру пам‘яті, історичну політику, відповідальність за минуле та його 

вплив на сьогодення та майбутнє. Під час поїздки буде можливість взяти коментарі в усіх учасників 

програми. 

Реєстрація для участі у поїздці до місць пам‘яті  

Детальний план програми церемоній відкриття можна знайти у додатку. Проект надає можливість 

організувати проїзд та проживання для 5 українських журналістів. Попередня реєстрація ЗМІ відкрита до 30 

серпня, за електронною адресою: bozhena.kozakevych@stiftung-denkmal.de. 

 

Міжнародний проект «Захистимо пам'ять» Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» має на меті 

облаштування місць масових поховань єврейських та ромських жертв німецької окупації, а також 

створення поруч з ними місць пам’яті та інформації. Матеріали про відкриття місць пам‘яті у червні 

можна переглянути тут: https://www.erinnerungbewahren.de/uk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0/. 


