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In English  

 The Washington Post, Carl Gershman, 27.05.2019: Ukraine is where the Holocaust began. It should 

properly memorialize the victims 

 Deutsche Welle, 29.08.2019, Fabian von der Mark: Germany remembers 'Holocaust by bullets' in 

Ukraine 

In deutscher Sprache  

 Tagesspiegel, Christian Schröder und Jana Demnitz, 28.06.2019: Die Felder des Todes in der Ukraine 

 Tagesspiegel, Jana Demnitz, 25.06.19: Zweiter Weltkrieg: Gedenken an ermordete Roma in der 

Ukraine (Video) 

 Deutsche Welle, Fabian von der Mark , 28.08.2019: "Holocaust durch Kugeln" soll ins deutsche 

Bewusstsein 

 Jüdische Allgemeine, 28.08.2019: Schau erinnert an Holocaust-Massengräber in der Ukraine 

 TAZ, Bernhard Clasen, 04.09.2019: Geschichtsstunde am Massengrab 

 Deutschlandfunk, Lorenz Hoffmann und Lars Meyer, 19.09.2019: Neue Holocaust-Gedenkstätten in 

der Ukraine 

 TAZ, Klaus Hillenbrand, 01.10.2019: Wenn die Erinnerung zurückkehrt 

 DW, Roman Goncharenko, 24.09.2019: Ukraine: Holocaust-Mahnmale geschändet 

Українською мовою 

 1 + 1, ТСН, 32.05 – 35.09 хв.: Пам'ять про загиблих (Відео) 

 Deutsche Welle (Україна), Лілія Ржеутська, 20.06.2019: Як ФРН сприяє збереженню пам'яті про 

Голокост та геноцид ромів в українській глибинці 

 5 канал, Юлія Сінєльнікова, Віталій Сінєльніков, 20.06.2019: За сприяння Німеччини: на 

Житомирщині відкрили пам'ятну стелу жертвам геноциду ромів і євреїв 

 Радіо Свобода, Вікторія Гончаренко, 29. 06.2019: На Житомирщині відкрили 6 меморіалів в 

пам’ять про геноцид ромів та євреїв 

 Укрінформ, 20.06.2019: На Житомирщині відкрили меморіальний знак жертвам геноциду 

ромів 

 Погляд, Наталія Зіневич, 19.06.2019: В Київському театрі “Романс” презентували проект 

«Захистимо пам’ять - Erinnerung bewahren» 

https://www.washingtonpost.com/opinions/ukraine-is-where-the-holocaust-began-it-should-properly-memorialize-the-victims/2019/05/27/38e283e2-7e42-11e9-8bb7-0fc796cf2ec0_story.html?fbclid=IwAR3h6Pl21uqZhxRtW4tvHLLcSQqQUBBf9WTjRi_6xnPmw6-iYFnoWNE5neU
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https://www.dw.com/en/germany-remembers-holocaust-by-bullets-in-ukraine/a-50211165
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https://www.tagesspiegel.de/kultur/erinnerung-an-den-holocaust-die-felder-des-todes-in-der-ukraine/24502220.html
https://video.tagesspiegel.de/zweiter-weltkrieg-gedenken-an-ermordete-roma-in-der-ukraine.html
https://video.tagesspiegel.de/zweiter-weltkrieg-gedenken-an-ermordete-roma-in-der-ukraine.html
https://www.dw.com/de/holocaust-durch-kugeln-soll-ins-deutsche-bewusstsein/a-50203225
https://www.dw.com/de/holocaust-durch-kugeln-soll-ins-deutsche-bewusstsein/a-50203225
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/schau-erinnert-an-holocaust-massengraeber-in-der-ukraine/
https://taz.de/!5619821/
https://www.deutschlandfunk.de/erinnerung-bewahren-neue-holocaust-gedenkstaetten-in-der.795.de.html?dram%3Aarticle_id=459139&fbclid=IwAR3Lkh8N9dNEIgH5CtagA7mKDBDNqBaNNTPb51uEYuO4jFJPjizqnmbRERk
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https://taz.de/Der-Holocaust-in-der-Ukraine/!5626667/
https://www.dw.com/de/ukraine-holocaust-mahnmale-gesch%C3%A4ndet/a-50549617
https://www.youtube.com/watch?v=TpSwJ_YFtD0
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%94-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96/a-49265457?fbclid=IwAR0tgkcgn5mzNne4y_ZWVJRO5O6R0aicY3wVH9bgP4oyMJrQJ3R_RiqkppE
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%94-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96/a-49265457?fbclid=IwAR0tgkcgn5mzNne4y_ZWVJRO5O6R0aicY3wVH9bgP4oyMJrQJ3R_RiqkppE
https://www.5.ua/regiony/za-spryiannia-nimechchyny-na-zhytomyrshchyni-vidkryly-pamiatnu-stelu-zhertvam-henotsydu-romiv-i-ievreiv-194440.html?fbclid=IwAR3CEpRM6joimGokgcfzVxqsJCTxvgAaZZLOIh-max3gAfnTMz4l75CTK1I
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https://www.radiosvoboda.org/a/30027546.html?fbclid=IwAR3tUNnVvEpYFiJz3zrsEIXChjBsMKTZdll2IWx-Acxmzl9onAbGEn3fF5w
https://www.radiosvoboda.org/a/30027546.html?fbclid=IwAR3tUNnVvEpYFiJz3zrsEIXChjBsMKTZdll2IWx-Acxmzl9onAbGEn3fF5w
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725104-na-zitomirsini-vidkrili-memorialnij-znak-zertvam-genocidu-romiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2725104-na-zitomirsini-vidkrili-memorialnij-znak-zertvam-genocidu-romiv.html
https://www.poglyad.tv/v-kyyivskomu-teatri-romans-prezentuvaly-proekt-zahystymo-pam-yat-erinnerung-bewahren/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=v-kiyivskomu-teatri-romans-prezentuval&fbclid=IwAR107tP4Y8jHlgmtytwDRkJBSKtxI-fJEwTyop_pGGUhH-yP59uJmj3Gsv4
https://www.poglyad.tv/v-kyyivskomu-teatri-romans-prezentuvaly-proekt-zahystymo-pam-yat-erinnerung-bewahren/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=v-kiyivskomu-teatri-romans-prezentuval&fbclid=IwAR107tP4Y8jHlgmtytwDRkJBSKtxI-fJEwTyop_pGGUhH-yP59uJmj3Gsv4


 Times_ZT, 20.06.2019: Німці відкривають місця пам’яті жертвам геноциду на Житомирщині 

(Відео)  

 ZT Ua, 21.06.2019: У Любарській ОТГ відкрили стели пам’яті жертв єврейської громади 

 Журнал Житомира: На Житомирщині відкрили меморіальний знак жертвам геноциду ромів 

 Житомир today, Юлія Сінєльнікова, 23.06.2019:  Місця пам’яті жертвам німецької окупації на 

Житомирщині відкривають німці (Відео) 

 Укрінформ, 28.08.2019: У холі МЗС ФРН у Берліні в середу відкрилася виставка «Захистити 

пам’ять та візуалізувати братські могили Голокосту в Україні» 

 Deutsche Welle (Україна), 28.08.2019: Голокост: німці вшановують пам’ять закатованих 

(Відео) 

 Укрінформ, Олександр Ляпін, 16.08.2019: "Голокост від куль": як нищили евреїв і ромів за 

часів німецької окупації 

 Еспресо ТВ,17.09.2019: Почтение памяти жертв Холокоста в Житомирской области (ВІДЕО) 

 5 Канал, 16.09.2019: Трагічна сторінка в історії Бердичева: Німці відкрили меморіал 

жертвам Голокосту (Відео) 

 TIMES.ZT, 17.09.2019: Память про Голокост у Бердичеві (Відео) 

 TIMES.ZT, Юлія Сінєльнікова, 17.09.2019: Німецький фонд працює над збереженням 

пам’яті закатованих у Голокост. Житомирщина у плані перша (Відео) 

 Телерадіокомпанія ВІК, 17.09.2019: На місці масових розстрілів євреїв у Хажині відкрито 

пам’ятне місце (Відео) 

 BBC, Ганна Чорноус, 29.09.2019: "Пам'ятати, щоб не повторилося". Як в Україні відновлюють 

місця пам'яті жертв Голокосту 

 Радіо Свобода, Богдана Костюк, 25.09.2019: 20 меморіалів жертвам Голокосту в 5 областях 

України побудовані у рамках проекту «Захистимо пам’ять» 

 «День», Олеся Шуткевич, 20.09.2019: На Вінниччині у п’яти громадах відкрили пам’ятні знаки 

на місцях масових розстрілів євреїв 

 Укрінформ, 18.09.2019: На Вінниччині у с. Самгородок Козятинського району на місці 

масового поховання розстріляних фашистами євреїв відкрили меморіал пам’яті жертв 

Голокосту.  

  «VeжА – вінницький інформаційний портал», В'ячеслав Луцков, 20.09.2019: На Вінниччині 

відкрили два нових меморіали, присвячених Голокосту. ФОТО 

  «Вінниця ОК», За матеріалами: прес-служба Вінницької ОДА, 19.09.2019: На Вінниччині 

відкрили два місця пам’яті жертв Голокосту 

 «Новини Козятина», Інформагентство RIA, 18.09.2019: «Захистимо пам'ять»: на Козятинщині 

відкрили пам'ятні місця масових вбивств євреїв 

 «Ріо Бердичів», Світлана Семчук, 16.09.2019: Для вшанування 78-ї річниці Голокосту до 

Бердичева прибули посли іноземних держав 

 «Ріо Бердичів», Відділ культури Бердичівської міської ради, 12.09.2019: У понеділок, 16 вересня, 

бердичівляни вшанують пам’ять жертв Голокосту 

 «Depo Вінниця», 19.09.2019: На Вінниччині створили ще один меморіальний комплекс в 

пам’ять про закатованих євреїв 

  «Depo Вінниця», 18.09.2019: У селі на Вінниччині відкрили меморіал і місце пам’яті жертв 

Голокосту 

  «Моя Вінниця», 18.09.2019: На Вінниччині відкрили місце пам’яті жертв Голокосту 

 «Glasweb», Вісті 12.09.2019: «Захистимо пам’ять»: про історичну політику та культуру 

спогаду (Відео)  
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http://glasweb.com/zahistimo-pam-yat-pro-istorichnu-politiku-ta-kulturu-spogadu/
http://glasweb.com/zahistimo-pam-yat-pro-istorichnu-politiku-ta-kulturu-spogadu/


 «Цензор.Нет», 13.09.2019: 9 меморіалів жертвам Голокосту встановлять у Вінницькій і 

Житомирській областях 

 «Захід.Медія», 18.09.2019: У Вінницькій області на місці масового поховання розстріляних 

євреїв відкрили меморіал Голокосту 

 «Житомир.info» 13.09.2019: У Житомирській області відкриють два меморіали жертвам 

Голокосту 

 «Na Парижі», Ірина Бельденіч, 18.09.2019: На Вінниччині відкрили меморіал на честь пам’яті 

жертв Голокосту, на черзі інші (ФОТО) 

 Сайт «Погребищенська районна державна адміністрація», 20.09.2019: У с. Плисків відбулась 

церемонія відкриття меморіалів на місцях масового поховання розстріляних евреїв 

 Офіційний веб-сайт «Вінницька обласна державна адміністрація» 01.10.2019: На Вінниччині 

відкрито місця пам’яті жертв Голокосту в у м.Липовець та с.Чуків 

 «Житомир. Today», 17.09.2019: У Бердичеві вшанували пам’ять жертв Голокосту та відкрили 

тематичну експозицію просто неба   
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