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Пам’ять про Голокост необхідна нам, щоб наші 
діти ніколи не були жертвами, катами або 
байдужими спостерігачами.

І. Бауер



01 листопада 2005 року Генеральною
Асамблеєю ООН прийнято резолюцію про
встановлення 27 січня Міжнародним днем пам’яті
жертв Голокосту. Ініціаторами ухвалення резолюції
виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Росія та США,
співавторами виступили понад 90 держав світу.



У різних куточках світу встановлено 
меморіали, пам’ятники та пам’ятні знаки, 
присвячені вшануванню пам’яті жертв  
Голокосту. 



Розділ І.
Меморіали та пам'ятники 

зарубіжжя



27 січня 1945 року відбулось визволення в’язнів найбільшого табору 

смерті в Освенцимі Аушвіц- Біркенау. Саме з цією подією пов’язують 
прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 27 січня як дня пам’яті.

Аушвіц-Біркенау. Осевнцим. Польща.



У 1947 році Польща
заснувала на території табору
музей, який щороку відвідує
понад 700 000 відвідувачів з
усього світу. Територія
Аушвіц-Біркенау занесена до
списку світової спадщини
ЮНЕСКО.



Меморіал складається з понад 2 700 сірих бетонних плит. Вони близько
розташовані одна до одної, що справляє неоднозначне враження на
відвідувачів меморіалу.

Меморіал жертвам Голокосту у Берліні. Німеччина.



Меморіал Голокосту в Майамі. США.
Меморіал являє собою острів посеред штучного озера. На ньому -

гігантська рука людини, що тоне. По цій руці видираються нагору люди,
намагаючись врятуватись.



Поряд зі скульптурою стоїть стіна з висіченими іменами

загиблих.



Пам'ятник “Голокост” у Сан–Франциско. США.
Перед відвідувачами – 11 бронзових фігур в’язнів концтабору у людський зріст,

що лежать на землі, та постать чоловіка, який стоїть біля колючого дроту. Це
символізує, що лише одна людина з 10-ти могла вижити в німецьких

концтаборах…



Пам'ятник “Черевики на набережній Дунаю”. 
Будапешт, Угорщина.

У роки Другої світової війни на цю
набережну приводили полонених. Їх
зв’язували ланцюгами по декілька
десятків людей. Вбивали одного з них та
штовхали у води Дунаю. Мертве тіло
тягнуло всіх на дно, не даючи шансів на
спасіння. Перед стратою, полонених
примушували зняти черевики, оскільки
на той час на взуття був великий попит.



Пам'ятник жертвам Голокосту. Будапешт, Угорщина.
Це металеве дерево встановлено у дворі будапештської синагоги. Воно

розташоване у Меморіальному парку імені Рауля Валленберга. На кожному
листочку написано ім’я загиблого. Навіть під час легкого поруху вітру дерево
починає дзвонити.



Національний пам'ятник Голокосту. Оттава, Канада.

Пам’ятник являє собою 23 бетонні стіни, які утворюють 22 шляхи для 
кожної з країн, де знищували євреїв під час Голокосту. 



Яд ва-Шем, зал імен. Гора Хар ха-Зікарон, Єрусалим, Ізраїль.
Меморіальний комплекс Яд ва-Шем вміщує велику кількість пам’ятних об’єктів. 

Одним з них є зал імен, в якому представлені імена, біографічні дані та свідчення 
очевидців Голокосту.



Розділ ІІ.
Меморіали жертвам Голокосту в 

Україні



Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту в Україні 
вперше відзначили після прийняття Постанови Верховної 
Ради України від 05 липня 2011 року № 3560- VI «Про 70-
річчя трагедії Бабиного Яру», якою прийняли 27 січня Днем 
пам’яті жертв Голокосту. Окрім того, з 2004 року 02 серпня в 
Україні щорічно відзначають Міжнародний день Голокосту 
ромів.



Меморіальний комплекс Дрогобицький Яр, м.  Харків. 
У 1941 році, з перших місяців окупації м. Харкова, проводились

масові розстріли єврейського населення. Приречених на смерть
євреїв зганяли в Дрогобицький Яр, розстрілювали і скидали в
котловани.



Пам'ятник жертвам Голокосту, м. Одеса.

Пам’ятник встановлено на місці, звідки починалась депортація євреїв у 
табори смерті. 



До пам’ятного знаку веде «Алея праведників світу». На Алеї
висаджено дерева з іменними табличками на честь кожного з одеситів,
що рятував життя людей під час Голокосту.



Меморіальний комплекс Бабин Яр, Київщина.
Під час Другої світової війни у Бабиному Яру розстріляно понад 100 тисяч мирних 

громадян, військовополонених, підпільників, партизан, заручників тощо. Трагедія 
Бабиного Яру довгі роки замовчувалась. Але зараз на його території  знаходяться 25 
пам’ятників жертвам Голокосту.



Пам'ятник жертвам Голокосту, м. Львів.
Пам’ятник встановлено у 1992 році на місці колишнього гетто, третього за 

розміром в Європі. 



Розділ ІІІ.
Меморіали та пам'ятники 

Донецької області



Стіна плачу у м. Бахмут.
На території Артемівського заводу шампанських вин встановлено меморіал 

«Стіна плачу». Під час окупації м. Бахмут у камері № 46, живцем замуровано 
близько 3000 євреїв. По стіні стікають ґрунтові води. Складається враження, ніби 
вона плаче за загиблими. Щороку 10 січня біля меморіалу вшанувують пам’ять 
загиблих. 



Пам'ятник жертвам Голокосту у м. Донецьку.
Пам’ятний знак встановлено на місці, де у роки Другої світової війни було

розташовано єврейське гетто. У ньому утримувались близько 3000 єврейських
родин. Усі вони були вбиті.



Пам'ятник жертвам Голокосту у м. Маріуполі.
Пам’ятник встановлено на місці масового знищення євреїв. На пам’ятнику 

висічено Біблейський напис на івриті "І дам їм в храмі Моєму та в стінах Моїх 
пам'ять і ім'я... які не повинні бути відрізані ..." (Ісая, 56: 5).



У виставці використано матеріали з мережі Інтернет


