
80-та річниця 
трагедії Бабиного 
Яру 



«Я хочу звернутися до вас, євреїв, як 

українець, як член української нації, до якої 

я з гордістю належу. Бабин Яр – це 

трагедія всього людства, але сталася 

вона на українській землі. І тому українець 

не має права забувати про неї так само, 

як і єврей. Бабин Яр – це наша спільна 

трагедія, трагедія всього єврейського і 

українського народу». 
Іван Дзюба - 

літературний критик, 

український літературознавець, 

громадський діяч 

Мітинг біля Бабиного Яру у 1966 р.  



Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" 



Бабин Яр – урочище, що являє мережу  

глибоких ярів завдовжки 2,5 км  
з майже 150 тисячним вмістом трупів 



29 вересня 1941 року – точка відліку масових розстрілів 

мирного населення в Бабиному Яру. 
У результаті: сотні тисяч загиблих, сотні очевидців, в чиїй пам’яті 
закарбувалися жахливі деталі кривавої трагедії. 





29–30 вересня виповниться 80 років вбивства  

у Бабиному Яру в Києві перших жертв нацистської 

політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв.  



27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і 

стовпах з'явилися оголошення, де йшлося 

про те, що всі євреї Києва і його околиць 

повинні з’явитися 29 вересня до 8 години 

ранку на ріг вулиць Мельникова і 

Дегтярівської.  

 Люди були повинні взяти з собою 

документи, гроші, цінні речі, а також теплий 

одяг, білизну тощо. 

"Хто з євреїв не виконає цього 

розпорядження і буде знайдений в 

іншому місці, буде розстріляний", – 

зазначалося в оголошенні. 



Спочатку вбили пацієнтів 

психіатричної лікарні 
  

 Перший розстріл у 

Бабиному Яру відбувся 27 вересня 

1941 року, коли вбили 752 

пацієнтів психіатричної лікарні 

ім. Івана Павлова, яка була 

розташована безпосередньо біля 

Яру.  

 

 

Точне місце розстрілу невідомо. 
 



Терор тривав 2 роки 
 Масові розстріли тривали 5 днів, з 

29 вересня до 3 жовтня 1941 року.  
Протягом двох років окупації у Бабиному 

Ярі розстрілювали та ховали інших жертв 

гітлерівського терору – українських 

націоналістів, ромів та радянських 

військовополонених.  

 

 Якщо говорити про смерті мовою великих 

чисел, то з більш ніж 100 тисяч засуджених до 

смерті в Бабиному Яру, врятуватися змогли 

близько 29 осіб. 





Дорога смерті 



З протоколу свідчень 

Діни Пронічевої: 
"На території кладовища, у нас та 

інших громадян, німці забрали речі і 

цінності та партіями, приблизно по 

40-50 осіб, спрямовували у так 

званий "коридор" завширшки 

приблизно 3 метри, утворений 

німцями, що стояли впритул з обох 

боків з палицями, кийками та 

собаками". 



За хвилину вбивали 40-45 осіб 

 За німецькими документами 

(звіти каральних підрозділів), у перші 

два дні масових розстрілів було 

вбито 33 тисячі євреїв. 

 Чимало євреїв не пішли до 

Бабиного Яру, переховуючись у 

знайомих. На початку жовтня 

окупанти влаштували масовий обхід 

квартир.  

Євреїв, яких знаходили, вантажівками 

доправляли до Бабиного Яру і 

вбивали. 



Наймолодшій жертві було 3 дні,  

тоді як найстаршій – 103 роки 

 
"Ми ніколи не дізнаємося, чи була 
убита дитина таким же чином 

(пострілом в потилицю – ред.), тому 

що, щоб заощадити набої, солдати іноді 

забивали маленьких дітей до смерті 

або залишали їх, щоб вони були 

розчавлені вагою падаючих тіл" 

Джерело 

https://www.radiosvoboda.org/a/27267976.html


Відомо, що свою смерть в урочищі знайшли не тільки євреї.  

Тут було розстріляно п’ять ромських таборів, щонайменше 621 учасник 

націоналістичного руху, в тому числі Олена Теліга. Крім того, багато 

комуністів та підпільників, в тому числі Герой України Тетяна Маркус.   



Вшанування жертв Бабиного Яру 

Пам'ятник радянським громадянам та 

військовополоненим солдатам і офіцерам 

Радянської армії, розстріляним 

німецькими нацистами у Бабиному яру 

Пам'ятник розстріляним у Бабиному яру дітям 

Пам'ятник «Менора» (світильник) — 

пам'ятник, присвячений вбивству 

мирного єврейського населення 



Пам'ятник Тетяні Маркус 
29 вересня 2009 р. в день пам’яті жертв Бабиного Яру в Києві 

з'явився новий пам’ятник. Скульптура зображує хлопчиська в 

старому зношеному одязі, який читає наказ гітлерівських 

окупантів для єврейського населення Києва з’явитися в 

Бабиному Яру, де і сталися масові розстріли киян. 

Бабин Яр. 

Охоронні дошки, 

пам’ятники і 

пам’ятні знаки. 
 



Голокост на теренах нашого краю 
Німецькі війська захопили Бердичів 7 липня 1941 р. Переслідування та вбивства євреїв почались 
у перші дні окупації і тривали до визволення міста Червоною армією. 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.  



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 9 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. 

«Пам’ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю» 



Бердичівська трагедія стала першим масовим геноцидом єврейського 
населення, здійсненим гітлерівцями в Європі і Радянському Союзі.  




