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У XX столітті Україна пережила три голодомори - голод 1922-1923 років,
1 9 3 2 -1933 р о к і в та 1 9 4 6 - 1 9 4 7 р о ків. Го лод 1932-1933 ро ків був най жор с т о к і ши й .
За під ра хун ка ми різ них дос лід ни ків Ук ра ї на втра ти ла під час го ло до мо рів від 7 до
1 4 м л н . чо л о в і к.
Го лод став уні вер саль ною збро єю біль шо ви ків у бо роть бі за зни щен ня, перш
за все українського заможного селянства, хоча міський пролетаріат також зазн а в в т р а т , а л е знач но мен ших. Ві д го лод ної с мер ті вми ра ли жін ки і ді ти , що п р и водило до зменшення народжуваності, порушувало демографічний баланс,
п і д ри в а л о ге н е тич не ко р і н ня ук р а їнс ь кої на ц ії.
Г о л од з н и щ у вав ті л ь ки л ю дей і тва рин, з а ли шав н е уш код же н и ми їх н і бу дів лі, зем лю, зна ряд дя пра ці. Піз ні ше те ри то рії, охоп ле ні го ло дом ,за се ля ли ся людь м и і н ш и х н а ці о нал ь но с тей, зо к р е ма бі ло ру с а ми та ро с і я на ми, для яких м р ії п р о
ст в о ре н н я с у в е р ен но ї ук р а ї нсь ко ї дер жа ви бу ли чу жи ми .
Тра гіч ні по дії 1932-1933 ро ків оми ну ли Тер но піль щи ну, та страж дан ня ук ра їнців, які проживали в радянській Україні, болем відгукнулися в серцях наших
зе м л я к і в .
Як свідчать архівні документи, представлені на постійно діючій виставці,
п ри с вя че н ій п а м 'я ті ж ер тв г о л о до м о ру, яка від кри ла с я в Дер жав н о му ар хі ві Те р но піль ської об лас ті, в усіх по ві тах Тер но піль сько го во є водс тва ство рю ва ли ся Ко м і т е т и Р я т у н к у Ук р а ї ни . Ос но в ним з ав дан н ям ц их ко мі те тів був з бір ко ш тів н а
п і д т ри м к у г о л о д у ю ч их , пр о ве д ен ня мі ти н гів і з іб рань з про тес том про ти дій р а дянської влади. Наявні звіти воєводського управління про проведені молебні і
п а н а х и д и з а н е вин но за мо р до ва ни ми го лод н ою с мер тю.
І з д о н е с е нь по с те р ун кі в д ер жп о лі ц ії ви д но, що ба га то ук ра їн ц ів не з а к о н н о
п е ре т и н а л и к ор д о н по л ь сько ї дер жа ви і бу ли з ат ри ма н і. Го лов ною при чи н о ю н е законного перетину кордону вони називали страшний голод, який лютував на
сх і д н ій Ук р а ї н і.
Із архівно-кримінальних справ на Шипилявого Стефана, Крушельницького
К о р н и л а , Д а н и л і ва Фе до р а, пе р е да них н ам Служ бою без пе ки У к ра ї н и , ви п л и в а є,
що ро б о т а у Ко мі те тах Р я тун ку Ук ра ї н и та н е га ти в не від но шен н я до дій р а дян сь к о ї в л а д и н а т е р и то р і ї Р а дянсь ко ї У к ра ї н и піз ні ше с та ли під с та вою для їх а р е ш т і в т а в и н е с е н ня о б ви ну вал ь них ви ро ків.
Спо га ди на ших зем ля ків, які у 1932-1933 ро ках про жи ва ли на те ри то рії схід н о ї У к р а ї н и , п е р е ж и л и всі ж а хі т тя ц и х ро ків, з а ли ши ли с я жи ви ми , не мо ж у ть з а лишити байдужими нас. Вони лягли в основу для видання книжки "Чорна тінь
г о л о д о мо р у " .
До ку мен ти свід чать, що тіль ки в умо вах то та лі тар них ре жи мів мож ли ве пов т о ре н н я т а к и х тр а г е д і й, і зас те р і г а ють нас від ц ьо го.

Г о л ов н и й спе ці а л і ст

Сте фа нія Ко валь
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Ukraine survived three Starvation in the XX century, i.e. of the years 1922-1923, 1032-1933 and
1946-1947. Starvation of the years 1932-1933 was the severest one. According to the calculations of
different investigators, Ukraine has lost from 7 to 14 millions of people during these Starvations.
Starvation became the main weapon of the Bolshevics in the struggle for extermination of Ukrainian wealthy peasants, first of all, however municipal proletariat has also suffered loss, but much lesser.
Women and children died from starvation and this led to the decrease of birth rate, disturbed demography balance and undermined genetic origin of Ukrainian nation.
Hunger exterminated people and animals only, but left their houses, lands and tools intact. Later,
the territories, enveloped by Hunger, where settled by people of other nationalities, in particular by those
from Belorussia and Russia, to whom dreams of formation of Ukrainian sovereign state were alien.
Tragic events of the years 1932-1933 have passed Ternopil Region, but suffering of Ukrainian people,
who lived at the soviet part of Ukraine, left pain in hearts of our countrymen. According to the archive
documents, which are presented at the permanent exhibition, opened in State archive of Ternopil Region
dedicated to the memory of the victims of Starvation. Committees of Rescue of Ukraine were established
in all districts of Ternopil Province. The main task of these committees was collecting money to support
starving people, holding meetings and gatherings with the protest against deeds of soviet authorities.
There exist reports of the administration of province about holding sacred services for those, who were
guiltless persecuted by starvation.
It may be seen from the dispatches of the informers of the state policy that many Ukrainians illegally crossed the boarder of Poland and were arrested. As the main reason of the illegal crossing of
the border, they name starvation, which spread within eastern part of Ukraine.
As we can be seen from the archive criminal pursuits of Shypylyavyy Stepan, Krushelnytskyy Kornyl and Danuvil Fedor, which were handed to us by Security Office of Ukraine, work at the Committees
of Rescue of Ukraine and negative attitude to the deeds of soviet authorities at the territory of Soviet
Ukraine, later became the base for their arrests and passing of convictions.
Recollections of our countrymen, who in the years of 1932-1933 resided at the territory of Eastern
Ukraine, suffered all the horrors of these years and left alive, cannot left us indifferent. They became
base to the publication of the book "Black Shadow of the Starvation".
Documents certify that only under conditions of totalitarian regimes such tragedies can repeated
and warn us from this.
Leading specialist

Stefamiya Koval
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1.Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі Тернопільському воєводі про
надання притулку голодуючим біженцям з СРСР, 12 грудня 1932р.
ДАТО
Ф.231, оп. 1, спр. 1770, арк. 1
Мова польська, оригінал, машинопис.
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2.Лист Міністерства внутрішніх справ Польщі Тернопільському воєводі про виділення
фінансової допомоги перебіжчикам з Радянської України і направлення її на адресу
повітового староства в Борщові, 14 червня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 1770, арк. 5
Мова польська, оригінал, машинопис.
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3.Донесення Підгаєцького старости Тернопільському воєводському управлінню про
проведення дня жалоби в повіті, 3 листопада 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 22
Мова польська, оригінал, машинопис.
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4.Звернення комітету УНДО до громадськості Радехівського повіту про проведення
дня народної жалоби, 20 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 25
Мова польська, оригінал, машинопис.
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5.Зразок подання звіту до повітового Комітету Рятунку України в Бучачі про
проведення дня жалоби в повіті 29 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 31
Мова українська, оригінал, машинопис.
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6.Звернення повітового Комітету Рятунку України в Бучачі до читалень товариства
«Просвіта», гуртків «Рідної школи» і кооперативів про порядок проведення дня
жалоби в повіті 29 жовтня 1933 року, 15 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 35
Мова українська, оригінал, машинопис.
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7.Донесення старости Зборівського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про проведення дня жалоби в повіті, 31 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 12
Мова польська, оригінал, машинопис.
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8.Донесення старости Радехівського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про підготовку до проведення дня жалоби в повіті, 25 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 24,24 зв.
Мова польська, оригінал, машинопис.
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9.Телеграма Львівського воєводського управління до начальника відділу безпеки
Тернопільського воєводського управління поліції про перенесення дня жалоби в зв’язку
із вбивством у Львові радянського консула, 23 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 31.
Мова польська, оригінал, телеграфна стрічка.
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10.Директиви Львівського воєводського управління повітовим старостам про
перенесення дня жалоби на 29 жовтня в зв’язку із вбивством радянського консула у
Львові з переліком дозволених заходів, 24 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 33
Мова польська, оригінал, машинопис.
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11.Донесення слідчого управління Тернопільської воєводської команди держполіції
Тернопільському воєводському управлінню про проведення в Бучачі повітовим
Комітетом Рятунку України протестної акції і збору коштів на допомогу голодуючим,
27 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 34
Мова польська, оригінал, машинопис.
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12.Донесення старости Теребовлянського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про богослужіння за померлими голодною смертю на східній Україні, які
відбулись на території повіту, 30 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 44
Мова польська, оригінал, машинопис.
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13.Донесення Львівського воєводського управління Міністерству Внутрішніх справ
Польщі про проведення богослужінь, панахид в день жалоби на терені підвладних
повітів, 4 листопада 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 1-3
Мова польська, оригінал, машинопис.
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14. Донесення відділу безпеки Тернопільського воєводського управління Міністерству
внутрішніх справ Польщі про проведення дня жалоби у повітових староствах.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 38-41
Мова польська, оригінал, машинопис.

27

28

15. Донесення старости Перемишлянського повіту до відділу безпеки
Тернопільського воєводського управління про перебіг дня жалоби в повіті, 2
листопада 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 21, 23.
Мова польська, оригінал, машинопис.
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16.Відгомін дня жалоби і протесту. // Мета. – 1933. – № 46. – 3 груд.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 4435, арк. 12
Мова українська, друкарський відбиток, вирізка з газети.
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17. Донесення старости Золочівського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про проведення дня жалоби на терені повіту, 9 листопада 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 15
Мова польська, оригінал, машинопис.
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18. Донесення старости Золочівського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про проведення дня жалоби на терені повіту, 29 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 10, 10 зв.
Мова польська, оригінал, машинопис.
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19. Донесення старости Скалатського повіту Тернопільському воєводському
управлінню про підготовку до проведення дня жалоби в повіті, 23 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 29
Мова польська, оригінал, машинопис.
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20. Звернення Бучацького повітового Комітету Рятунку України до громадян про
проведення дня жалоби в повіті 29 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 19
Мова українська, оригінал, машинопис.
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21.Повідомлення повітової команди поліції в Підгайцях про повернення з Радянського
Союзу Король Олени, уродженки с. Горожанка Підгаєцького повіту, 1933р.
ДАТО
Ф. 282, оп. 1, спр. 346, арк. 4.
Мова польська, оригінал, машинопис.
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22.Протокол допиту Блашкової Ядвіги, яка незаконно перетнула радянсько-польський
кордон, 1932р.
ДАТО
Ф.176, оп. 1, спр. 9, арк. 6
Мова польська, оригінал, машинопис.
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23.Донесення постерунку поліції в Теребовлі про незаконний перехід кордону Гудимою
Захаром з Радянської України, 1933р.
ДАТО
Ф.277, оп. 1, спр. 1114, арк. 6, 6 зв.
Мова польська, оригінал, машинопис.
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24.Протокол допиту Вознюка Лукаша, який незаконно перетнув радянсько-польський
кордон, 1932р.
ДАТО
Ф.176, оп. 1, спр. 11, арк. 3
Мова польська, оригінал, машинопис.
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25.Звинувачувальний вирок Даниліва Федора Юрійовича, 1909р.н., жителя м. Бучача від
2 жовтня 1940р.
ДАТО
Ф. 3429, оп. 1, спр. 1433, арк. 3
Мова українська, оригінал, машинопис.

41

26.Архівна копія із документів польської державної поліції про день української жалоби
в Бучацькому повіті і звіту про його перебіг, 31 жовтня 1933р.
ДАТО
Ф. 3429, оп. 3, спр. 1433, арк. 26
Переклад з польської на російську, оригінал, машинопис.

42

27.Оголошення Комітету Рятунку України в Бучачі про проведення панахиди 29 жовтня
1933 року в день всенаціональної жалоби і протесту проти більшовицьких насильств і
виголоджування українського народу (із архівно-кримінальної справи по обвинуваченню
Даниліва Федора Юрійовича)
ДАТО
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1433, арк. 27
Мова українська, оригінал, друкарський відбиток.

43

28.Протокол допиту обвинуваченого Шипилявого Степана Ільковича від 18 лютого
1940р.
ДАТО
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1728, арк. 16
Мова російська, оригінал, рукопис.
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29.Зразок подання звіту до повітового Комітету Рятунку України в Бучачі про
проведення дня жалоби 29 жовтня 1933р. (із архівно-кримінальної справи
Крушельницького Корнила Андрійовича)
ДАТО
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1693, арк. 21
Мова українська, копія, рукопис.

45

30.Оголошення Комітету рятунку України в Бучачі про проведення 29 жовтня 1933
року дня жалоби і протесту проти більшовицьких насильств і виголоджування
українського народу. (із архівно-кримінальної справи по звинуваченню
Крушельницького Корнила Андрійовича)
ДАТО
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1693, арк. 20
Мова українська, копія, рукопис.

46

31.Українці Західних областей. Листівка ОУН, серпень 1946р.
ДАТО
Ф.Р-3432, оп. 1, спр. 118, арк. 1
Мова українська, оригінал, друкарський відбиток.
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32. Спогади про голодомор на Полтавщині (х. Навачиха Миргородського району)
Ковалик Марії, жительки м. Бучача Тернопільської області
ДАТО
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 10, арк. 1, 1зв., 2, 2 зв.
Мова українська, оригінал, рукопис.
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33.Спогади про голодомор на Полтавщині в с. Савинці Миргородського району двох
сестер Піщенко Тетяни і Наталії, жительок с. Іванчани Збаразького р-ну
Тернопільської області 25 березня 2003р.
ДАТО
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 16, арк. 15, 15зв.
Мова українська, оригінал, рукопис.
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34. Спогади про жертви голодомору Владики Мотрі Данилівни в с. Березоточа
Лубенського району Полтавської області, жительки с. Кобилля Збаразького р-ну
Тернопільської обл., 20 квітня 2003р.
ДАТО
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 16, арк. 2, 2зв., 3, 3 зв.
Мова українська, оригінал, рукопис.
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35. Спогади про голодомор 1933 року Н.Д. Максимчук-Джуми, жительки Гусятинського
району Тернопільської області
ДАТО
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 12, арк. 2, 2зв., 3, 3 зв.
Мова українська, оригінал, рукопис.
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Перелік документів
1.Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі Тернопільському воєводі
про надання притулку голодуючим біженцям з СРСР, 12 грудня 1932р.
Ф.231, оп. 1, спр. 1770, арк. 1.
2.Лист Міністерства внутрішніх справ Польщі Тернопільському воєводі про виділення фінансової допомоги перебіжчикам з Радянської України і направлення її на адресу повітового староства в Борщові, 14 червня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 1770, арк. 5.
3.Донесення Підгаєцького старости Тернопільському воєводському управлінню про
проведення дня жалоби в повіті, 3 листопада 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 22.
4.Звернення комітету УНДО до громадськості Радехівського повіту про проведення
дня народної жалоби, 20 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 25.
5.Зразок подання звіту до повітового Комітету Рятунку України в Бучачі про проведення дня жалоби в повіті 29 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 31.
6.Звернення повітового Комітету Рятунку України в Бучачі до читалень товариства
"Просвіта", гуртків "Рідної школи" і кооперативів про порядок проведення дня жалоби в повіті 29 жовтня 1933 року, 15 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 35.
7.Донесення старости Зборівського повіту Тернопільському воєводському управлінню про проведення дня жалоби в повіті, 31 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 12.
8.Донесення старости Радехівського повіту Тернопільському воєводському управлінню про підготовку до проведення дня жалоби в повіті, 25 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 24, 24 зв.
9.Телеграма Львівського воєводського управління до начальника відділу безпеки
Тернопільського воєводського управління поліції про перенесення дня жалоби в
зв'язку із вбивством у Львові радянського консула, 23 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 31.
10.Директиви Львівського воєводського управління повітовим старостам про перенесення дня жалоби на 29 жовтня в зв'язку із вбивством радянського консула у
Львові з переліком дозволених заходів, 24 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 33.
11.Донесення слідчого управління Тернопільської воєводської команди держполіції
Тернопільському воєводському управлінню про проведення в Бучачі повітовим Комітетом Рятунку України протестної акції і збору коштів на допомогу голодуючим,
27 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 34.
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12.Донесення старости Теребовлянського повіту Тернопільському воєводському управлінню про богослужіння за померлими голодною смертю на східній Україні, які
відбулись на території повіту, 30 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 44.
13.Донесення Львівського воєводського управління Міністерству Внутрішніх справ
Польщі про проведення богослужінь, панахид в день жалоби на терені підвладних
повітів, 4 листопада 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 1-3.
14. Донесення відділу безпеки Тернопільського воєводського управління Міністерству внутрішніх справ Польщі про проведення дня жалоби у повітових староствах.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 38-41.
15. Донесення старости Перемишлянського повіту до відділу безпеки Тернопільського воєводського управління про перебіг дня жалоби в повіті, 2 листопада 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 21, 23.
16.Відгомін дня жалоби і протесту. // Мета. - 1933. - № 46. - 3 груд.
Ф. 231, оп. 1, спр. 4435, арк. 12.
17. Донесення старости Золочівського повіту Тернопільському воєводському управлінню про проведення дня жалоби на терені повіту, 9 листопада 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 15.
18. Донесення старости Золочівського повіту Тернопільському воєводському управлінню про проведення дня жалоби на терені повіту, 29 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 10.
19. Донесення старости Скалатського повіту Тернопільському воєводському управлінню про підготовку до проведення дня жалоби в повіті, 23 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 29.
20. Звернення Бучацького повітового Комітету Рятунку України до громадян про
проведення дня жалоби в повіті 29 жовтня 1933р.
Ф. 231, оп. 1, спр. 2067, арк. 19.
21.Повідомлення повітової команди поліції в Підгайцях про повернення з Радянського Союзу Король Олени, уродженки с. Горожанка Підгаєцького повіту, 1933р.
Ф. 282, оп. 1, спр. 346, арк. 4.
22.Протокол допиту Блашкової Ядвіги, яка незаконно перетнула радянсько-польський кордон, 1932р.
Ф.176, оп. 1, спр. 9, арк. 6.
23.Донесення постерунку поліції в Теребовлі про незаконний перехід кордону Гудимою Захаром з Радянської України, 1933р.
Ф.277, оп. 1, спр. 1114, арк. 6, 6 зв.
24.Протокол допиту Вознюка Лукаша, який незаконно перетнув радянсько-польський кордон, 1932р.
Ф.176, оп. 1, спр. 11, арк. 3.
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25.Звинувачувальний вирок Даниліва Федора Юрійовича, 1909р.н., жителя м. Бучача від 2 жовтня 1940р.
Ф. 3429, оп. 1, спр. 1433, арк. 3.
26.Архівна копія із документів польської державної поліції про день української жалоби в Бучацькому повіті і звіту про його перебіг, 31 жовтня 1933р.
Ф. 3429, оп. 3, спр. 1433, арк. 26.
27.Оголошення Комітету Рятунку України в Бучачі про проведення панахиди 29 жовтня 1933 року в день всенаціональної жалоби і протесту проти більшовицьких насильств і виголоджування українського народу (із архівно-кримінальної справи по
обвинуваченню Даниліва Федора Юрійовича)
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1433, арк. 27.
28.Протокол допиту обвинуваченого Шипилявого Степана Ільковича від 18 лютого
1940р.
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1728, арк. 16.
29.Зразок подання звіту до повітового Комітету Рятунку України в Бучачі про проведення дня жалоби 29 жовтня 1933р. (із архівно-кримінальної справи Крушельницького Корнила Андрійовича)
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1693, арк. 21.
30.Оголошення Комітету рятунку України в Бучачі про проведення 29 жовтня 1933
року дня жалоби і протесту проти більшовицьких насильств і виголоджування українського народу. (із архівно-кримінальної справи по звинуваченню Крушельницького Корнила Андрійовича)
Ф.Р-3429, оп. 3, спр. 1693, арк. 20.
31.Українці Західних областей. Листівка ОУН, серпень 1946р.
Ф.Р-3432, оп. 1, спр. 118, арк. 1.
32. Спогади про голодомор на Полтавщині (х. Навачиха Миргородського району)
Ковалик Марії, жительки м. Бучача Тернопільської області
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 10, арк. 1, 1зв., 2, 2 зв.
33.Спогади про голодомор на Полтавщині в с. Савинці Миргородського району двох
сестер Піщенко Тетяни і Наталії, жительок с. Іванчани Збаразького р-ну Тернопільської області 25 березня 2003р.
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 16, арк. 15, 15зв.
34. Спогади про жертви голодомору Владики Мотрі Данилівни в с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, жительки с. Кобилля Збаразького р-ну Тернопільської обл., 20 квітня 2003р.
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 16, арк. 2, 2зв., 3, 3 зв.
35. Спогади про голодомор 1933 року Н.Д. Максимчук-Джуми, жительки Гусятинського району Тернопільської області
Ф.Р-3488, оп. 1, спр. 12, арк. 2, 2зв., 3, 3 зв.
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List of the documents
1. Decree of the Ministry of Internal Affairs of Poland in Ternopil province, concerning
granting asylum to the starving refugees from USSR, December 12, 1932.
F.231, description 1, case 1770, p.1
2. Letter of the Ministry of Internal Affairs of Poland in Ternopil province about appointment of financial aid to the deserters from Soviet Ukraine and assignment it to the address of headmenship in Borshchiv, June 14, 1933.
F.231, description 1, case 1770, p.5
3. Dispatch of the Pidhaytsi headman to the Ternopil province administration about holding the day of jeremiad in the district, November 3, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.22
4. Address of the committee of headmenship to the citizens of Radekhiv district about
holding the day of jeremiad, October 20, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.25
5. Example of the report presenting to the district Committee of Rescue of Ukraine in
Buchach about holding the day of jeremiad in the district, October 29, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.31
6. Address of the district Committee of Rescue of Ukraine in Buchach to the athenaeums
of the society "Prosvita", circle "Native Language" and cooperatives about routine of holding the day of jeremiad in the district on October 29, 1933, October 15, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.35
7. Dispatch of the headman of Zboriv district to the Ternopil province administration about
holding the day of jeremiad in the district, November 31, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.12
8. 3. Dispatch of the headman of Radekhiv district to the Ternopil province administration
about holding the day of jeremiad in the district, November 25, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.24, 24 --9. Telegram of Lviv province administration to the head of the department of security of
Ternopil province administration of police about changing the date of jeremiad, because
of murder of soviet consul in Lviv, October 23, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.31
10. Directives of Lviv province administration to the district headmen about changing the
date of jeremiad to October 29, because of murder of soviet consul in Lviv and list of allowed events, October 24, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.33
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11. Dispatch of the investigating administration of Ternopil province command of the state
police in Ternopil province administration about holding of protest action and collecting
of money to the aid of starving people in Buchach by district Committee of Rescue of
Ukraine, November 27, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.34
12. Despatch of headman of Terebovlya district to the Ternopil province administration
about sacred service for those who dies because of starvation in the Eastern Ukraine,
which took place on the territory of district, November 30, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.44
13. Directive of Lviv province administration to the Ministry of Internal Affairs of Poland
about holding sacred services at the day of jeremiad at the territory of dependant districts,
November 4, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.1-3
14. Dispatch of the Security Department of Ternopil province administration to the Ministry
of Internal Affairs of Poland about holding sacred services at the day of jeremiad at the
territory of district headmenships.
F.231, description 1, case 2067, p.38-41
15. Dispatch of the headman of Peremyshel district to the Security Department of Ternopil
province administration about schedule of the day of jeremiad in the district, November
2, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.21, 23
16. Recall of the day of jeremiad and protest. // Meta. - 1933. - #46. - December 3.
F.231, description 1, case 4435, p.12
17. Dispatch of the headman of Zolochiv district to the Ternopil province administration
about holding of the day of jeremiad at the territory of the district, November 9, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.15
18. Dispatch of the headman of Zolochiv district to the Ternopil province administration
about holding the day of jeremiad at the territory of the district, November 29, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.10
19. Dispatch of the headman of Skalat district to the Ternopil province administration
about holding the day of jeremiad at the district, November 23, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.29
20. Address of the Buchach district Committee of Rescue of Ukraine in Buchach to the
citizens about holding of the day of jeremiad in the district on October 29, 1933.
F.231, description 1, case 2067, p.19
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21. Announcement of the province command of the police in Pidhaytsi about departure
from Soviet Union of Krol Olena, born in Village Horozhanka, Pidhaytsi province, 1933.
F. 282, description 1, case 346, p.4
22. Protocol of examination of Balshkova Yadviga, who has illegally crossed the Russian-Polish border, 1932.
F.176, description 1, case 9, p.6
23. Dispatch of the spy of the police in Terebovlya about illegal crossing border by
Hudyma Zakhar from Soviet Ukraine, 1933.
F.277, description 1, case 1114, p.6, 6 --24. Protocol of examination of Voznyuk Lukash, who has illegally crossed the RussianPolish border, 1932.
F.176, description 1, case 11, p.3
25. Judgement of conviction of Danyvil Fedor Yuriyovych, born in 1909, residing at
Buchach, dated October 2, 1940.
F.3429, description 1, case 1433, p.3
26. Archive copy from the documents of Polish state police, concerning the day of Ukrainian jeremiad in Buchach district and report of its holding, October 31, 1933.
F.3429, description 1, case 1433, p.26
27. Announcement of the Committee of Rescue of Ukraine in Buchach, concerning holding of sacred service on October 29, 1933 at the day of all-national jeremiad and protest
against Bolshevics' violation and starvation of Ukrainian people (from the archive criminal
case, concerning accusation of Danyvil Fedor Yuriyovych)
F.R-3429, description 3, case 1433, p.27
28. Protocol of examination of Shypylyavyy Stepan Ilkovych, dated February 18, 1940.
F.R-3429, description 3, case 1728, p.16
29. Example of the report presenting to the district Committee of Rescue of Ukraine in
Buchach about holding of the day of jeremiad in the district, October 29, 1933 (from the
archive criminal case, concerning accusation of Krushelnytskyy Kornyl Andriyovych)
F.R-3429, description 3, case 1693, p.21
30. Announcement of the Committee of Rescue of Ukraine in Buchach, concerning holding of sacred service on October 29, 1933 at the day of all-national jeremiad and protest
against Bolshevics' violation and starvation of Ukrainian people (from the archive criminal
case, concerning accusation of Krushelnytskyy Kornyl Andriyovych)
F.R-3429, description 3, case 1693, p.20
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31. Ukrainian people of Western Regions. Leaflets of the OUN, August 1946.
F.R-3432, description 3, case 118, p.1
32. Memoirs about Starvation in Poltava Region (Navachykha, Myrhorod District) of Kovalyk Mariya, residing in Buchach, Ternopil Region.
F.R-3488, description 3, case 10, p.1, 1 ---, 2 , 2 --33. Memoirs about Starvation in Poltava Region, Village Savyntsi, Myrhorod District of
two sisters Pishchenko Tetyana and Natalya, residing at Village Ivanchany, Zbarazh Districyt, Ternopil Region, March 25, 2003.
F.R-3488, description 1, case 16, p.15, 15 --34. Memoirs about victims of Starvation of Vladyka Motrya Danylivna in Village Berezotocha, Lubno District, Poltava Region, residing at Village Kobyllya, Zbarazh District,
Ternopil Region, April 20, 2003.
F.R-3488, description 1, case 16, p. 2, 2--, 3, 3 --35. Memoirs about victims of Starvation of 1933 of N.D. Maksymchuk-Dzhuma, residing
at Husyatyn District, Ternopil Region.
F.R-3488, description 1, case 12, p. 2, 2--, 3, 3 ---
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“Фото з експозиції виставки Жнива скорботи”

Державний архів Тернопільської області

«Жнива скорботи»
каталог виставки до 75-ої річниці
жертв голодомору 1932-1933 років
Серія «Корінь і крона» випуск – 48

