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Любар, червень 2019 р.: Пам'ять про знищені 

німецькими окупантами єврейські громади повертається 

до українських сіл та містечок. Мая Бондарчук, остання 

єврейка Любара з фото її убитих бабусі та дідуся під час   

церемонії відкриття місця пам‘яті. © Фонд «Меморіал 

убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

 

16-19 вересня 2019 р., Вінницька та Житомирські області, проект «Захистимо пам’ять» 

Церемонії відкриття дев‘яти місць пам‘яті Голокосту та виставки просто неба 

 

Після відкриття перших 6-ти місць пам‘яті у рамках проекту «Захистимо пам’ять» у червні 2019 року, 16–19 

вересня відбудуться відкриття наступних 9-ти місць пам‘яті та інформації у Вінницькій та Житомирській 

областях (с. Плисків (два місця), с. Вахнівка (два місця), с. Чуків, с. Самгородок, м. Липовець, с. Хажин та с. 

Бараші), а також виставки просто неба у м. Бердичеві. Церемонії відбудуться за участі родин тих, хто вижив, 

та вихідців з Австралії, США, Ізраїля, а також представників німецького посольства, посольств Держави 

Ізраїль та США в Україні, МЗС Німеччини, високопосадовців українського уряду, обласних та районних 

адміністрацій, місцевих громад та єврейських общин, а також партнерів проекту. Під час поїздки буде надана 

можливість для розмов з представниками різних організацій та країн про сучасну культуру пам‘яті та 

історичну політику. 

Міжнародний проект «Захистимо пам’ять» Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» у тісній співпраці з 

Українським центром вивчення історії Голокосту має на меті перетворення масових поховань євреїв та ромів 

в Україні на гідні місця пам‘яті та інформації. Всього в червні та вересні 2019 року урочисто відкрито 15 

пам’ятних місць, розташованих у 12 населених пунктах України, а також постійну виставку просто неба у 

Бердичеві. 

Більше інформації про місця пам’яті та фотографії з церемоній відкриття у червні та вересні 2019 року можна 

переглянути та скачати на веб-сайті проекту: https://www.erinnerungbewahren.de/uk/ 

 

 

https://www.erinnerungbewahren.de/uk/
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«Захистимо пам‘ять» – церемонії відкриття місць пам‘яті 

16–19 вересня 2019 

 

16 вересня 

понеділок 

 

 

10:00-11:30 – Церемонія вшанування пам‘яті убитих євреїв та відкриття виставки просто 

неба у Бердичеві 

12:30-13:30 – Церемонія відкриття місця пам‘яті у Хажині 

16:00-18:00 – Вшанування пам‘яті жертв на інших єврейських масових поховань біля 

Бердичева 

 

17 вересня 

вівторок 

 

10:30-11:30 – Церемонія відкриття місця пам‘яті у Барашах 

17:00-18:30 – Церемонія відкриття місця пам‘яті у Самгородку 

 

18 вересня 

середа 

 

10:30-12:00 – Церемонія відкриття місця пам‘яті у Чукові 

15:00-17:00 – Церемонія відкриття місця пам‘яті у Липовці 

 

19 вересня 

четвер 

9:30-12:00 – Церемонія відкриття місць пам‘яті у Вахнівці (в селі та в лісі) 

15:30-17:30 – Церемонія відкриття місць пам‘яті у Плискові (в селі та в лісі) 
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Проект «Захистимо пам'ять» 

 

© Фонд Меморіал убитим євреям Європи 

 

Розташування місць проекту (пілотний проект «Protecting Memory» та проект «Захистимо пам’ять») 

 

Історичне підґрунтя 

 

На території сучасної України знаходяться близько 2000 місць масових розстрілів. У віддалених ярах, лісах, 

посеред полів, у колишніх протитанкових ровах чи піщаних кар’єрах загони Вермахту, CC та поліція – за 

участі місцевого населення – знищували цілі єврейські громади, нерідко впродовж кількох днів.  

 

Після війни багато з цих місць вбивств канули в 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 як окрему групу жертв Другої світової війни. Коли за ініціативи 

євреїв, що вижили і повернулись, встановлювалися скромні пам’ятні обеліски, вони мусили бути присвячені 

«мирним радянським громадянам». 

 

Лише в 1990-х роках, у незалежній Україні, в багатьох місцях були встановлені пам’ятні обеліски, що 

вказували на єврейське походження жертв. Однак сотні масових поховань залишаються до сьогодні 

непозначеними, незахищеними та занедбаними. Ці землі використовуються у сільському господарстві або 

забудовуються. Сліди осквернення могил справляють гнітюче враження. Велика кількість масових поховань 

не є гідними місцями скорботи та пам’яті про знищене тут єврейське життя.  
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Робота над проектом 

 

Американський єврейський комітет у Берліні в 2010 р. розпочав міжнародний проект «Protecting memory» 

(«Захистимо пам’ять»). П’ять поховань у західній частині країни до 2015 р. було облаштовано як гідні місця 

пам’яті. Під патронатом Фонду Меморіал убитим євреям Європи 2016 р. почався наступний етап захисту та 

визначення масових поховань. Фонд, разом з українськими партнерами, облаштовує 15 пам’ятних місць, 

зокрема ті, що присвячені убитим ромам. 

 

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 основних принципах діяльності: 

 

Точне місцезнаходження та межі поховань у місцях проекту визначаються за допомогою неінвазивних 

методів з метою дотримання релігійних приписів юдаїзму (Галахи) та збереження спокою померлих. 

Проведення робіт (неінвазивних археологічних досліджень та подальшого будівництва) супроводжують 

представники Комітету у справах збереження єврейських цвинтарів у Європі, які також слідкують за 

дотриманням Галахи. Представники місцевих єврейських общин також долучаються до роботи над 

проектом. 

 

У рамках проекту «Захистимо пам‘ять» масовим похованням та прилеглим  територіям надається 

адміністративний захист, що включає в себе, у першу чергу, відведення цих територій у комунальну 

власність та перетворення їх у пам’ятні місця з відповідним внесенням у кадастрові плани. Після 

облаштування, вони повинні бути внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією 

місцевого значення і, таким чином, підлягати державній охороні. 

 

Масові поховання у рамках проекту захищені архітектурними конструкціями  і облаштовані як гідні місця 

пам’яті та інформації. За допомогою архітекторів з цією метою здійснювався пошук економних та тривалих 

рішень. Наявні пам’ятні знаки збережені та інтегровані у нові місця пам’яті. Особливі труднощі виникали при 

захисті масових поховань, що оскверняються. 

  

Місцезнаходження масових поховань, кількість жертв, долі окремих із них та тих, кому вдалося вижити, 

перебіг злочину та інформація про задіяних злочинців визначалася за допомогою обширних ретельних 

історичних досліджень. Результати досліджень презентується громадськості у різний спосіб. Історія 

єврейських громад та їхнього знищення в часи Голокосту презентується трьома мовами на інформаційних 

стелах. Результати історичної роботи використовуються в освітній програмі, яка проводиться із місцевими 

школами, а також зі студентами в проекті по усній історії. 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. 
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Партнери 

 

Проект фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та здійснюється за активної участі 

міжнародних та українських партнерів.  

 

Тісна співпраця відбувається з Українським центром вивчення історії Голокосту. У місцях дії проекту до нього 

залучаються місцеві та обласні адміністрації, єврейські громади та школи. Серед них –  єврейська громада 

Бердичева, єврейські громади Вінниці та Житомира, Спілка єврейської мови та культури, а також єврейська 

громада Брацлава.  

 

До важливих міжнародних партнерів належать: Комітет у справах збереження єврейських цвинтарів у 

Європі, Конгрес європейських рабинів, Центр археології Стаффордширського університету, Яхад-Ін Унум. 

 

У Берліні робота команди проекту здійснюється за підтримки координаційної групи, яка складається з 

представників Міністерства закордонних справ, Американського єврейського комітету у Берліні, 

Центральної ради євреїв у Німеччині та Центральної ради німецьких сінті та ромів. 

 

Історична діяльність проекту супроводжується радою істориків, до складу якої входять: д-р Анатолій 

Подольський та Михайло Тяглий (Український центр вивчення історії Голокосту), д-р Андрей Ангрік (Фонд 

підтримки науки та культури м. Гамбурга), проф. д-р Хаббо Кнох (Кельнський університет), д-р Томас Лутц 

(Фонд «Топографія терору»), Яна Мехельхофф-Гереці (Фонд Меморіал убитим євреям Європи, м. Берлін), 

проф. д-р Гюнтер Морш (Фонд «Бранденбургські музеї-меморіали», м. Берлін), д-р Кай Штруве (університет 

Мартіна Лютера в Гале-Віттенберзі), д-р Андрій Уманський (Кельнський університет) і д-р Юліане Ветцель 

(Центр дослідження антисемітизму, м. Берлін). 
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Проект у Бердичеві 

 

Мiсце пам’ятi та iнформацii жертв Голокосту у м. Бердичевi, архітектор Тарас Савка 

 

 

На тлі багатої та насиченої історії бердичевського єврейства важливим завданням проекту стало надання 

сучасній громаді Бердичева та відвідувачам міста можливості ознайомлення з широким спектром спадщини 

бердичевських євреїв та історії Голокосту шляхом створення виставки у центрі міста. Вже наявне пам‘ятне 

місце у центрі Бердичева, присвячене євреям Бердичева, убитим у Голокості, та Праведникам світу, буде 

доповнено п’ятьма тримовними інформаційними стендами (українською, англійською та івритом). Ця 

виставка є результатом німецько-українського співробітництва в рамках проекту «Захистимо пам’ять» під 

керівництвом Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» (Берлін) у співпраці з Бердичівською міською 

радою, єврейською громадою Бердичева, Музеєм історії міста Бердичева і Музеєм єврейства міста 

Бердичева, а також з Українським центром вивчення історії Голокосту (Київ). 
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Єврейський Бердичів 

Євреї проживали у Бердичеві з кінця ХVІ ст. Тоді містечко та навколишні землі перебували у складі 

Польсько-Литовської держави Речі Посполитої. Наприкінці ХVІІІ ст. Бердичів став одним із центрів 

хасидизму – релігійного руху, який здобув велику кількість прихильників. Місто було відоме передусім 

численними ярмарками. Унаслідок другого поділу Польщі у 1793 р. Бердичів увійшов до складу Російської 

імперії. Із середини ХІХ ст. торговельне значення міста поступово зменшувалось. У 1850–1860 рр. відкрили 

два казенні єврейські училища, а згодом – ще декілька приватних. За офіційним загальним переписом 

населення Російської імперії 1897 р., у Бердичеві проживали 53 728 осіб, із них майже 42 тисячі – єврейської 

національності, що становило 80% всього населення міста. Бердичів був одним із найбільших єврейських 

культурних центрів Російської імперії. Радянська держава спершу підтримувала єврейську пролетарську 

культуру та мову їдиш. Згодом через зміни в національній політиці єврейські та християнські релігійні 

заклади закрили. Багато євреїв разом з українцями та представниками інших національностей стали 

жертвами Голодомору та Великого терору. Наприкінці 1930‑х рр. навчання у єврейських школах перевели 

на російську мову. За переписом населення 1939 р., у Бердичеві проживали 23 266 євреїв. 

 

Голокост 

Німецькі війська захопили Бердичів 7 липня 1941 р. Переслідування та вбивства євреїв почались у перші 

дні окупації і тривали до визволення міста Червоною армією. На початку серпня 1941 р. групу єврейських 

жінок примусили багато разів перепливати річку Гнилоп’ять, поки усі вони не потонули. Німецька окупаційна 

влада наказала євреям носити позначки на одязі та переселила їх у серпні 1941 р. до гетто. Нижченаведені 

відомості про перебіг Голокосту в Бердичеві базуються на даних радянської Надзвичайної державної комісії 

по встановленню злодіянь німецько-фашистських загарбників, яка у квітні-травні 1944 р., ще під час війни, 

розслідувала численні масові поховання i масштаби німецьких злочинів. 28 серпня 1941 р. у дворі 

колишньогомонастиря розстріляли 960 осіб, серед яких було багато євреїв. 5 вересня 1941 р. біля села 

Хажин на південь від Бердичева було розстріляно 1303 молодих євреїв з гетто міста. Розстріли там 

відбувалися і надалі. Загальна кількість загиблих тут у кількох ямах становила 10 656 осіб. 

 

Найбільший масовий розстріл євреїв відбувся 15 вересня 1941 р. У районі аеродрому біля населених пунктів 

Романівка, Радянське (нині – Романівка) та Шльомарка (нині – Любомирка) розстріляли за один день понад 

12 тисяч євреїв із гетто Бердичева. Розстріли тривали й наступного дня. Лише кілька сотень ремісників зі 

своїми сім’ями залишилися в гетто. 3 листопада 1941 р. частину ремісників та їхні сім’ї, а також євреїв із 

Бердичева та околиць, яких відшукали у схованках, убили поблизу селища Сокуліно (нині – с. Мирне). 

Надзвичайна державна комісія у 1944 р. у десяти могилах поблизу населених пунктів Романівка, Радянське, 

Шльомарка й Сокуліно виявила останки 18 640 убитих євреїв. Тоді ж їх перепоховали у шести могилах. У 

липні 1942 р. на Лисій горі розстріляли євреїв із трудового табору i тих, кого схопили під час облав. Останні 
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групи євреїв-фахівців були розстріляні на території тюрми в листопаді 1943 р., напередодні звільнення міста 

від окупантів. За даними Надзвичайної державної комісії, загальна кількість розстріляних у Бердичеві та його 

околицях становила 38 536 осіб, із них – близько 30 тисяч євреїв. Окрім євреїв, серед жертв були тисячі 

радянських військовополонених, а також тих, хто чинив спротив окупаційному режиму або був у цьому 

запідозрений. 

 

Відбудова та пам’ять 

5 січня 1944 р. Червона армія звільнила Бердичів. Згодом до міста почали повертатись євреї, яким вдалося 

вижити. Єврейська община намагалася відродитися. Її члени дбали про відновлення синагог і за потреби 

допомагали одновірцям. Держава намагалась перешкоджати їхній діяльності, звинувачуючи у «порушенні 

радянських законів». На початку 1960-х рр. зменшення кількості єврейського населення використали як 

привід, щоб забрати в общини Хоральну синагогу, в якій розмістили рукавичну фабрику. Єдиною діючою 

синагогою тривалий час залишалася споруда по вул. Вінницькій. У 1946 р. біля масових поховань євреї 

провели один із перших у Радянському Союзі мітингів, присвячений пам’яті «жертв фашизму». Встановити 

пам’ятний знак держава євреям не дозволила. Лише у 1983 р. неподалік аеродрому вони спорудили 

пам’ятник, на якому вказали кількість жертв. Здобуття політичних свобод у кінці 1980-х рр., з одного боку, 

уможливило масову еміграцію євреїв з Бердичева, а з іншого – сприяло виникненню нових єврейських 

релігійних, культурних, освітніх, благодійних та інших організацій. На місцях розстрілу жертв Голокосту 

встановили пам’ятні знаки. Усипальня рабина Леві Іцхака бен Меїра на єврейському кладовищі є місцем 

масового паломництва. У 2015 р. відкрито Музей єврейства міста Бердичева. 
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Меморіал євреям Бердичева й околиць, убитим біля Хажина 
 

 
© Фонд «Меморіал убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

Масове поховання і пам’ятник жертвам Голокосту біля с. Хажин, листопад 2016 р. 
 

 

Масове поховання у Хажині, що знаходиться південніше від Бердичева, – одне з великих поховань поруч з 

Бердичевом. Найпізніше із середини серпня 1941 р. це місце багаторазово використовувалося для масових 

розстрілів євреїв (імовірно, також військовополонених). Зокрема, задокументованим є розстріл 4 вересня 

1941 р.: 5 вересня 1941 р. головнокомандувач СС-поліції «Росія-Південь» Фрідріх Єккельн надіслав до 

Берліна телеграму про вбивство 1303 євреїв поблизу Бердичева. Це масове вбивство переважно молодих 

чоловіків і жінок із гетто Бердичева було проведено біля села Хажин. Згідно з даними радянської 

Надзвичайної державної комісії, загальна кількість розстріляних тут до кінця 1943 р. становила 10 656 осіб. 

 

З-поміж місць проекту «Захистимо пам’ять» масове поховання євреїв Бердичева біля с. Хажин має особливе 

значення. Велика кількість жертв на цьому місці, його незахищеність та систематичне порушення спокою 

жертв  мародерами у гонитві за міфічними коштовностями, що їх нібито жертви забирали з собою, зробило 

завдання захисту цього місця першочерговим. Топографія місцевості ускладнила захист. 
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Меморіал євреям Бердичева й околиць, убитим біля Хажина 

 
© Фонд «Меморіал убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

Представники Комітету у справах збереження єврейських цвинтарів у Європі разом з місцевим рабином,  

представник єврейської громади та два археологa зі Стафордширського університету оглядають сліди 

вандалізму у Хажині, квітень 2017 р. 

 

 
© Геннадій Кислюк  

 

Місце пам‘яті на останньому етапі облаштування у серпні 2019 р., архітектори Ірина Циба та Антон 

Олійник 
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Меморіал євреям Барашів і околиць 

У 1941–1944 рр. понад 170 дітей, жінок і чоловіків із Барашів та навколишнього району було вбито тому, що 

вони були євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної України, загинули 

унаслідок керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського народу. В Європі під час 

Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

 

Євреї Барашів 

 

Єврейське життя у Барашах можна простежити з початку XVII ст. До 1914 р. євреї були власниками або 

орендаторами заснованого у 1854 р. місцевого порцелянового заводу. Багато з них займалися ремісництвом 

і торгівлею. Інші працювали як поденники. У 1897 р. у Барашах проживали 338 євреїв, тобто 15 відсотків 

місцевого населення. Після Першої світової війни Україна занурилася в період громадянської війни та 

іноземних вторгнень, що супроводжувалося масовими насильницькими діями проти євреїв. У Барашах 

стався принаймні один випадок насильства, внаслідок якого загинули три євреї. 

Радянська політика щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити 

єврейське населення на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих 

пропозицій і поступок. Залишки приватного бізнесу було заборонено. Синагогу в Барашах у 1930 р. 

перетворили на клуб ремісників. Сотні євреїв Барашів мігрували до великих міст. Євреї, які залишилися, 

разом з українцями та іншими національними групами постраждали від Голодомору. З 1926 р. до 1939 р. 

кількість єврейського населення Барашів знизилася із 576 (майже 15 відсотків населення) до 320 осіб (10 

відсотків). 

 

Голокост у Барашах 

Німецькі війська захопили Бараші 21 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили перші антиєврейські 

заходи, зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. Упродовж літа місцева поліція 

часто знущалася над євреями. Євреїв із навколишніх сіл переселили до Барашів. За даними перепису 

населення, який провів Вермахт, станом на 1 жовтня 1941 р. у Барашах проживали 166 євреїв, ще 11 – в 

інших населених пунктах району. Наприкінці жовтня або на початку листопада, незабаром після переходу 

Барашів під контроль цивільної адміністрації, німецькі та місцеві поліцейські з Барашів та сусіднього села 

Непізнаничі привели на це поле групу чоловіків-євреїв і наказали викопати яму. Пізніше того ж дня поліція 

доправила сюди решту євреїв із Барашів, начебто для евакуації. Літніх, слабких людей і жінок з малими 

дітьми привезли на підводах. Євреїв змусили сісти на землю приблизно за 300 м від місця розстрілу. Людей 

оточили місцеві поліцейські. Тоді у євреїв не залишилося сумнівів, що зараз трапиться. Люди читали 

молитви, деякі плакали. Родичі та друзі прощалися один з одним. Першими розстріляли євреїв, які копали 

яму. Потім німецькі поліцейські приводили невеликі групи людей з узбіччя до місця вбивства, наказували їм 

роздягнутися і пройти до ями. Після цього німецькі та місцеві поліцейські розстрілювали євреїв. Того дня 

було вбито щонайменше 95 євреїв. На цьому місці також знаходиться друге масове поховання. Наявні 

джерела не дають змоги встановити, хто тут похований. Доля 80 євреїв, зареєстрованих у Барашівському 

районі станом на 1 жовтня 1941 р., також залишається невідомою. 
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© Фонд «Меморіал убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

Після війни у 1946 р. територія масових поховань була обгороджена дерев’яним тином, який згодом 

довелося знести перед дослідженням ґрунту 2016 р. Територія навколо поховань була заросла чагарниками, 

однак, таким чином, захищена від сільськогосподарського використання. Тут не було жодного пам’ятно-

інформаційного знаку. Неінвазивна археологія підтвердила наявність другого масового поховання на 

відстані 15 м від першого. 

 

 

 

 

 

 

Меморіал убитим євреям Барашів і околиць. Aрхітектори Ірина Циба і Антон Олійник   
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Меморіал євреям Самгородка 

У 1941–1944 рр. понад 500 дітей, жінок і чоловіків із Самгородка та навколишнього району було вбито тому, 

що вони були євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної України, 

загинули внаслідок керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського народу. В Європі під 

час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

 

Євреї Самгородка 

 

Єврейське життя у Самгородку можна простежити приблизно з 1765 р. У 1897 р. в цьому містечку проживали 

1234 євреї, що становило близько третини місцевого населення. Євреї утримували головну синагогу і 

принаймні один дім релігійного навчання. Багато з них займались ремісництвом і торгівлею. Інші працювали 

як поденники. Євреям належали дві місцеві медоварні. 

Після Першої світової війни Україна занурилася в період громадянської війни і іноземних вторгнень, що 

супроводжувалося масовими насильницькими діями проти євреїв. У Самгородку також були погроми, 

зокрема у жовтні 1920 р. солдати Червоної армії вбили кількох місцевих євреїв. 

Радянська політика щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити 

єврейське населення на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих 

пропозицій і поступок. Залишки приватного бізнесу було заборонено. Сотні євреїв Самгородка мігрували до 

великих міст. Євреї, які залишилися, разом із українцями та іншими національними групами постраждали 

від Голодомору. Місцеву школу з викладанням мовою їдиш було закрито у 1937 р. Між 1926 і 1939 рр. 

кількість єврейського населення Самгородка зменшилася з 1244 до близько 800 осіб. 

 

Голокост у Самгородку 

 

Німці захопили Самгородок 22 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили перші антиєврейські заходи, 

зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. 

За цивільної адміністрації, під контроль якої місто перейшло 20 жовтня 1941 р., на євреїв наклали особливий 

податок. Рівень смертності серед євреїв зріс через хвороби, холод, голод і фізичні знущання. Приблизно 16 

травня 1942 р. на березі р. Десна було створено гетто. Єврейське майно за його межами розграбували. 

Євреям не давали доступу до їжі та питної води. 

4 червня 1942 р. німецькі та місцеві поліцейські разом із угорськими солдатами оточили і ліквідували гетто. 

Євреїв, які намагалися втекти або не могли йти, застрелили. Решту загнали до школи. За кілька годин німці 

відібрали групу євреїв для робіт у Козятині. Тих, що залишилися, відвели на південь у напрямку села 

Германівка (нині – Лозівка). 

Того ж ранку місцева поліція зібрала українських селян, щоб вони викопали яму на цьому полі. Євреїв 

привели до ями й наказали роздягнутися. Потім німецькі поліцейські заганяли їх невеликими групами в яму 

і розстрілювали. Дітей кидали до ями живими. Тут було вбито близько 500 євреїв, а також 15 

військовополонених. 

Упродовж наступних місяців місцеві поліцейські патрулювали сільську місцевість і виловлювали євреїв, які 

переховувались. Доносили на євреїв і деякі місцеві жителі. Спійманих євреїв приводили до поліцейського 

відділку на допит, а потім розстрілювали на єврейському цвинтарі. 

Відомо лише про вісьмох євреїв Самгородка, яким вдалося вижити у німецькій окупації. 
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© Фонд «Меморіал убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

Масове поховання у с. Самгородок, листопад 2016 р. 

 

 

 

     

Меморіал убитим євреям Самгородка. Aрхітектор Тарас Савка   



16 

 

Меморіал євреям із Чуківського табору 

У 1943 р. понад 300 єврейських жінок і чоловіків, здебільшого з довоєнної території Румунії, було вбито на 

цьому полі через те, що вони були євреями. Внаслідок керованої нацистською Німеччиною політики 

знищення єврейського народу на території сучасної України було розстріляно понад мільйон євреїв. В 

Європі під час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

 

Німецька окупація і транзитний шлях IV 

 

Через нестачу залізничних шляхів на території Радянського Союзу під час вторгнення до країни Вермахт 

активно використовував мережу автомобільних доріг. Транзитний шлях IV простягався від Кракова до 

Донецька. На початку 1942 р. СС і німецька поліція перебрали на себе забезпечення та розширення цієї лінії 

постачання. Транзитний шлях IV став масштабним проектом, до виконання якого притягли євреїв, 

військовополонених та селян як примусових робітників. Упродовж весни 1942 року керівники проекту почали 

схилятися до використання євреїв як робочої сили. Але на той час майже всі євреї у центральных регіонах 

України вже були вбиті. СС і поліція розпочали шукати єврейську робочу силу деінде. 

 

Румунія і Трансністрія 

 

У період між двома світовими війнами антисемітизм у Румунії значною мірою вплинув на національне 

законодавство. Після захоплення Радянським Союзом двох довоєнних румунських провінцій у червні 1940 

р. антиєврейські настрої загострилися. Коли Німеччина вторглася у Радянський Союз, Румунія, яка була 

союзницею німців, повернула свої провінції, а також отримала українські землі між річками Дністер і 

Південний Буг. Ці території мали назву Трансністрія. Уряд у Бухаресті почав виселяти євреїв і ромів із 

румунських територій до Трансністрії. Там євреїв і ромів примушували жити в гетто або таборах без їжі й 

води, належних побутових і санітарних умов. Загинули десятки тисяч людей. У серпні 1942 р. представники 

СС і поліції із проекту будівництва Транзитного шляху IV прибули до Трансністрії в пошуках єврейських 

робітників. Заманені обіцянками про їжу, житло та безпеку для їхніх дітей і літніх членів родин, тисячі євреїв 

поїхали за німецькими посадовцями через річку до окупованої нацистами України. 

 

Чуківський табір і масові розстріли 

 

Залучивши близько 600 євреїв із Трансністрії, у серпні 1942 р. СС і поліція організували трудовий табір у 

Чукові – у школі, оточеній парканом із колючим дротом, яку охороняли місцеві поліцейські. 

Євреї заливали асфальт, подрібнювали камінь, тягали вози та дорожні катки, копали канави й розчищали 

сніг. Німці розстрілювали євреїв, яких вважали непрацездатними. Один великий розстріл євреїв із цього 

табору, здебільшого дітей і літніх людей, стався 14 вересня 1942 р. за Немировом. На початку лютого 1943 

р. німці відібрали євреїв у п’яти таборах, зокрема в Чукові. Їх кілька днів тримали без їжі та води і ймовірно 

5 лютого відвезли вантажівкою на це поле. Спершу євреям наказали роздягнутися. Більшість із них 

розстріляли, багатьох забили до смерті знаряддями праці. Жертв поховали у ямі, яку викопали заздалегідь. 

Їхній одяг забрали. Того дня тут було вбито близько 300 людей. Ще одну групу євреїв розстріляли в Чукові 

пізніше того ж року біля свинарника в колгоспі ім. Кагановича. 
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Оскільки євреї із Чуківського табору примусових робіт були вбиті далеко від їх батьківщини, їх сім’ям місце 

їхньої смерті невідоме. На цьому місці були відсутні будь-які пам’ятні знаки. Хоча територія масового 

поховання заростала чагарниками та травою, однак таким чином вона залишалася захищеною від 

сільськогосподарського використання. 

 

 

Меморіал убитим євреям із Чуківського табору. Архітектор Тарас Савка 
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Меморіал євреям Липовця і околиць 

У 1941–1944 рр. понад 1300 дітей, жінок і чоловіків із Липовця і околиць було вбито тому, що вони були 

євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної України, загинули унаслідок 

керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського народу. В Європі під час Голокосту було 

вбито близько шести мільйонів євреїв.  

 

Євреї Липовця 

 

Єврейська громада в Липовці існувала з 1637 р. У 1897 р. кількість євреїв, які тут проживали, становила 4135 

осіб – майже половину населення. Перед Першою світовою війною у Липовці розташовувалася головна 

синагога та кілька домів релігійного навчання. Багато євреїв займалися ремісництвом і торгівлею. Інші 

працювали як поденники. У містечку діяли єврейські професійні школи, каса взаємодопомоги й школа для 

бідних дітей. Після Першої світової війни Україна занурилася в період громадянської війни та іноземних 

вторгнень, що супроводжувалася поширеними насильницькими діями проти євреїв. У Липовці сталися 

щонайменше два погроми. Дезертири й місцеві злочинці вбили трьох євреїв під час погрому в травні 1919 

р. Сили, лояльні до УНР, вбили 34 євреїв під час погрому, що стався у серпні 1919 року. Радянська політика 

щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити єврейське населення на 

свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих пропозицій і поступок. 

Залишки приватного бізнесу заборонили. Сотні євреїв Липовця мігрували до великих міст. Євреї, які 

залишилися, разом з українцями та іншими національними групами постраждали від Голодомору. 

Синагогам у Липовці знайшли інше призначення. Школу з викладанням мовою їдиш закрили. З 1926-го до 

1939 р. єврейське населення Липовця зменшилося з 3605 до 1353 осіб. 

 

Голокост у Липовці 

 

Німці за підтримки словацької армії захопили Липовець 23 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили 

перші антиєврейські заходи, зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. Німецька 

поліція прибула до міста 11 вересня. Близько 200 євреїв, здебільшого чоловіків, а також 17 

військовополонених, схопили й затримали на ніч. Наступного ранку їх відвели до ями за єврейським 

цвинтарем біля Березівки і розстріляли. 20 жовтня Липовець перейшов під цивільну адміністрацію. 

Незабаром після цього євреїв змусили жити в гетто. Впродовж зими і весни багато євреїв померли через 

хвороби, виснаження, холод, голод і фізичні знущання. Одного ранку, навесні 1942 р. німецькі та місцеві 

поліцейські повели понад 600 євреїв із Липовця у напрямку с. Віцентівки (нині – Вікентіївка). Коли вони 

наблизилися до села, їх спрямували на це поле до двох силосних ям, які місцеві селяни розширили за 

вказівками поліції. Євреям наказували роздягнутися, заганяли до ями невеликими групами, примушували 

лягти обличчям додолу і розстрілювали. Місце вбивства охороняла місцева поліція. Угорські солдати, які 

базувалися в Липовці, прийшли подивитися на розстріл. Через один або два дні тут вбили євреїв, яких 

схопили у схованках у гетто або у навколишніх селах. Тієї весни на цьому полі було вбито щонайменше 750 

євреїв. Наприкінці літа або на початку осені 1942 р. німці розстріляли на цьому полі ще близько 200 євреїв. 

Розстріли євреїв відбувалися у цій місцевості до весни 1943 р. Відомо лише про п’ятьох євреїв Липовця, які 

пережили німецьку окупацію. 
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У 1950-х роках було встановлено обеліски, щоб вшанувати жертв, за ініціативи Леонтія Ушаренка, якого 

врятували в останню мить та який став свідком вбивства його сім’ї та знайомих. Одне з масових поховань 

було дещо більш захищене великими деревами, інше – все більше пошкоджувалося під час 

сільськогосподарських робіт. 
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Меморіал убитим євреям Липовця і околиць. Архітектор Тарас Савка 

 

 

 

Меморіал убитим євреям Липовця і околиць. Архітектор Тарас Савка 
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Меморіал євреям Вахнівки 

У 1941–1944 рр. понад 500 дітей, жінок і чоловіків із Вахнівки й околиць було вбито тому, що вони були 

євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної України, загинули внаслідок 

керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського народу. В Європі під час Голокосту було 

вбито близько шести мільйонів євреїв. 

 

Євреї Вахнівки 

 

Історія єврейського життя у Вахнівці сягає приблизно першої половини XVIII ст. У 1897 р. тут проживали 

2404 євреї, що становили майже 45 відсотків населення. Євреї утримували головну синагогу та кілька домів 

релігійного навчання. Серед релігійних євреїв тут були послідовники двох династій хасидизму – 

відгалуження юдаїзму, що виникло на території України. У містечку діяли єврейська професійна школа для 

жінок і безкоштовна каса взаємодопомоги. Багато євреїв займались ремісництвом і торгівлею. Інші 

працювали як поденники. Після Першої світової війни Україна занурилася в період громадянської війни та 

іноземних вторгнень, що супроводжувалося масовими насильницькими діями проти євреїв. Вахнівка 

зазнала щонайменше три погроми: у травні та липні 1919 р. і у жовтні 1920 р. Під час останнього солдати 

Червоної армії вбили 28 євреїв. 

Радянська політика щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити 

єврейське населення на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих 

пропозицій і поступок. Залишки приватного бізнесу заборонили, синагоги закрили. Сотні євреїв Вахнівки 

мігрували до великих міст. Євреї, які залишилися, разом з українцями та іншими національними групами 

постраждали від Голодомору. Між 1926 та 1939 рр. кількість єврейського населення Вахнівки зменшилася з 

понад 2100 до близько 800 осіб. 

 

Голокост у Вахнівці 

 

Німці захопили Вахнівку 22 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили перші антиєврейські заходи, 

зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. 20 жовтня Вахнівка перейшла під цивільне 

управління. Під час німецької окупації багато євреїв помирали через хвороби, виснаження, холод, голод і 

фізичні знущання. Ситуація погіршилася після створення гетто на початку 1942 р. Одного ранку (за різними 

джерелами, у травні або червні 1942 р.) німецькі та місцеві поліцейські оточили й ліквідували гетто. Євреїв 

загнали до колишнього польського костелу. 

Місцеві поліцейські привели 20 євреїв-чоловіків на околицю Турбівського лісу і змусили копати яму. Коли 

вони завершили роботу, німецькі поліцейські їх розстріляли. Після цього німецькі та місцеві поліцейські 

повели євреїв із костелу до ями. На місці євреям наказали роздягнутися. Батьки допомагали дітям. Євреїв 

заганяли до ями невеликими групами, наказували їм лягти обличчям додолу і розстрілювали. Тут було вбито 

понад 400 євреїв. У гетто і навколишніх територіях шукали євреїв, які переховувалися. За даними деяких 

джерел, загалом під час ліквідації гетто, розстрілу у лісі та обшуків було вбито 540 євреїв. За кілька тижнів 

німецькі та українські поліцейські розстріляли іншу групу євреїв, близько 40 осіб, на Новому єврейському 

цвинтарі, розташованому приблизно за 400 м на південний схід від містечка.  

Війну пережили лише кілька євреїв Вахнівки. Більшість з них переховувалися в навколишніх селах. 
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Масове поховання близько 400 єврейських жертв знаходиться посеред лісу поблизу с. Вахнівка. Масове 

поховання було повністю обгороджене, але кам’яна огорожа починала руйнуватись. 

 

 

© Фонд «Меморіал убитим євреям Європи». Фото: Анна Войтенко. 

 

За допомогою огорожі була позначена частина масового поховання близько 40 єврейських жертв на 

колишньому Новому єврейському кладовищі. Для проведення досліджень ґрунту у листопаді 2016 р. 

територія колишнього Нового єврейського кладовища була прибрана від рослинності. 
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Меморіал євреям Плискова й околиць 

У 1941–1944 рр. щонайменше 1100 дітей, жінок і чоловіків із Плискова та навколишнього району було вбито 

тому, що вони були євреями. Приблизно 1,5 мільйона євреїв, які проживали на території сучасної України, 

загинули внаслідок керованої нацистською Німеччиною політики знищення єврейського народу. В Європі під 

час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв. 

 

Євреї Плискова 

 

Єврейське життя Плискова можна відстежити приблизно з початку XVIII ст. У 1897 р. єврейське населення 

містечка налічувало 1828 осіб (майже половину всіх мешканців). У Плискові була розташована головна 

синагога і два доми релігійного навчання. Багато євреїв займалися ремісництвом і торгівлею. Інші 

працювали як поденники. Євреям належала місцева медоварня. Після Першої світової війни Україна 

занурилася в період громадянської війни та іноземних вторгнень, що супроводжувалося масовими 

насильницькими діями проти євреїв. Євреї Плискова зазнали щонайменше п’яти погромів у серпні 1919 р. – 

жовтні 1920 р. Серед нападників були сили Української Народної Республіки, монархісти, місцеві злочинці, 

польські солдати та Червона армія. 

Радянська політика щодо національних груп була неоднозначною. Спочатку режим намагався схилити 

єврейське населення на свій бік, однак наприкінці 1920-х рр. почав відмовлятися від своїх привабливих 

пропозицій і поступок. Залишки приватного бізнесу заборонили, синагоги закрили. Сотні євреїв Плискова 

мігрували до великих міст. Євреї, які залишилися, разом з українцями та іншими національними групами 

постраждали від Голодомору. Між 1926 і 1939 рр. кількість євреїв Плискова зменшилася з понад 1420 

(близько третини всього населення містечка) до 793 осіб (менше чверті). 

 

Голокост у Плискові 

 

Німецькі війська захопили Плисків приблизно 24 липня 1941 р. Управлінці Вермахту запровадили перші 

антиєврейські заходи, зокрема ідентифікаційні нарукавні пов’язки та примусову працю. Приблизно в кінці 

літа німецька поліція розстріляла принаймні дві групи євреїв-чоловіків. Одну з цих груп – на цьому місці, де 

колись розташовувався скотомогильник. Воно було головним місцем розстрілів євреїв у цьому районі. 19 

жовтня 1941 р., за день до переходу Плискова під цивільне управління, німецька поліція прибула до міста і 

наказала євреям зібратися всім разом. Оскільки вони не з’явилися, німецькі та місцеві поліцейські вдерлися 

у їхні домівки, затримали їх і загнали до двох будинків. Євреїв били і не давали їм їсти й пити. Через три дні 

поліція відвела євреїв на це місце двома групами. Німці наказали євреям роздягнутися, потім заганяли їх на 

край ями по кілька осіб і розстрілювали. Місцева поліція оточила це місце, щоб ніхто не втік. У цей день 

розстріляли понад 500 євреїв. Наступного дня німецькі та місцеві поліцейські знайшли і схопили близько 200 

євреїв, які переховувалися у Плискові та навколишніх селах. Приблизно 120 євреїв розстріляли у саду 

колишньої будівлі радянського НКВС. Близько 100 осіб – ремісників і членів їхніх родин – відібрали для 

примусових робіт. Їх утримували у невеликому гетто, що складалося з кількох будинків, на околиці містечка. 

27 травня 1942 р. німці розстріляли на цьому місці більшість євреїв із гетто. Під час цієї операції також убили 

понад 110 євреїв із Дзюнькова та 180 зі Спичинців. У живих залишили лише кількох ремісників. Рік потому, 

12 липня 1943 р., німці схопили останніх євреїв із Плискова, Спичинців та Скоморошків. Їх усіх розстріляли 

також на цьому місці. Відомо лише про 16 євреїв Плискова, які пережили німецьку окупацію. 
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Масове поховання знаходиться на обгородженій території у цетрі с. Плисків, червень 2016 р. 

 

 

 

       
© Фонд Меморіал убитим євреям Європи  

Територія колишнього скотомогильника, де розстріляли більшість євреїв із Плискова і наколишніх 

населених пунктів, знаходиться на окраїні лісу і дуже швидко заростає. Надпис на обеліску не вказує на 

єврейське походження жертв, листопад 2016 р. та вересень 2017 р.  
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