
     
 На столичному Майдані 
Незалежності відбулася акція-
реквієм "Запали вогник у 
своєму серці", присвячена 71-й 
річниці депортації кримсько-
татарського народу. 
 

 Мітингувальники свічками 
позначили контур Криму, з 
числом 71 та напис: «Ні – 
геноциду!» 
 

    
Акція–реквієм 

«Запали вогник у своєму серці» 
 

     Історія повторюється і наразі 
кримські татари знову опинилися в 
складній ситуації – окупаційна влада 
півострова чинить тиск, змушуючи їх 
залишити свою батьківщину. Новий 
режим нагадує радянську  владу.  У 
чомусь він  навіть гірше, адже тоді за 
інакомислення ув’язнювали, 
відправляли у тюрми. А зараз 
людина просто може зникнути. 
Пам’ятаємо минуле. 
           Ні – геноциду! 

     

Звертайтеся до 
Бібліотеки ім. В. Кучера 

Деснянського району 
м. Києва 

 

 

                          Контактна інформація: 
02166, м. Київ,  

вул. Курчатова 9/21 
     тел. для довідок 519-89-80 
е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 
Чекаємо на Вас: 

 понеділок-четвер:  
          з 11-оо до 19-оо 
 неділя:  з 10-оо до 18-оо 
 п’ятниця, субота: вихідний 

останній понеділок місяця – 
санітарний день 

 

Ми завжди раді 
Вам допомогти! 

 
 
 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району м. 

Києва 
                        

БІБЛІОТЕКА ІМ. В. КУЧЕРА 

               
                  ЗЛОЧИН БЕЗ ТЕРМІНУ  

                       ДАВНОСТІ  

 
        

                      
            

          До  дня пам’яті  жертв  

               депортації з Криму 

                               
            

                             

 

                                   Київ, 2015 



 

       Шановні Деснянці! 
  
Вашій увазі пропонуємо  флаєр 
присвячений  Дню пам’яті 
жертв депортації кримсько-
татарського народу з Криму. 
 
 В Україні на державному рівні 
відзначається День скорботи і пам'яті 
жертв депортації кримсько-
татарського народу. Верховна Рада 
встановила 18 травня Днем пам'яті і 
скорботи з нагоди депортації 
кримських татар.    Депортація 
кримсько-татарського народу один з 
найбільших злочинів радянського 
режиму. Увесь кримськотатарський 
народ радянська влада звинуватила у 
співпраці з нацистською 
Німеччиною під час Другої світової 
війни. Загальна кількість вигнаного з 
Криму корінного народу склала 200 
тисяч осіб. 
 

 

 
Депортація кримських 

                          татар 
        

 Вранці 18 травня 1944 
року згідно з постановою  
Держкомітету оборони СРСР  з 
Криму почали депортувати 
кримських татар звинувачених у 
«зраді Батьківщині».     
    Для цього були задіяні війська 
НКВС. Депортованим відводили  
від декількох хвилин до півгодини 
на збори, після чого їх  
доправляли на вантажівках  до 
залізничних станцій. Звідти 
ешелони з ними відправляли  до 
місць заслання. 

      
      За даними істориків депортації 

зазнали понад 194 тис. кримських 

татар. У перші 4 роки  з них загинуло 

46,2% (за офіційною статистикою – 

23% , тобто 44,8 тис. чоловік). 

         

     Легендарний льотчик -   
                винищувач 
 

 У той травневий день 1944 року 

легендарний льотчик-винищувач, 

двічі Герой Рад. Союзу Амет-Хан 

Султан перебував у Криму і став  

свідком тих  жахливих подій, які 

сталися з його родиною та його 

народом. 

           
 

 Славний син кримсько-
татарського народу Амет-Хан 
Султан показав чудеса льотної 
майстерності і героїзма. Всього за 
час  війни він зробив 603 бойових 
вильотів, особисто збив 30 літаків 
ворога. 
 Звання Героя Радянського 
Союзу отримав в серпні 1943 року. 
Другу «Золоту Зірку» отримав в 
червні 1945 року.            


