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«Вічний вогонь Менори» 

до 80-річчя трагічних подій у Бабиному Яру  
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     На базі Національного історико-

меморіального заповідника  

«Бабин Яр» планується створення 

Меморіального центру «Бабин Яр», 

проєкт якого у лютому 2019 році 

представили українській громадськості 

українські історики Інституту історії 

України НАН. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 

тел. для довідок 519-89-80 

імейл: bibliotekakuchera@ukr.net 

http:// www. desnabib.kiev.ua 
https://www.facebook.com/bibliotekakuchera 

 

Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: 

з 11-оо до 19-оо 

п’ятниця, неділя: з 11-оо до 18-оо 

субота: вихідний 

останній понеділок місяця – санітарний день 

 

Буклет підготовлений за матеріами фондів 

бібліотеки та Інтернет-ресурсів. 

 

 Пам'ятник жертвам нацизму з 

символічним зображенням 

концтабору та написами «Пам'ять 

заради майбутнього» і «Світові, 

знівеченому нацизмом» (2005). 

 Пам'ятник жертвам Куренівської 

трагедії 1961 року. 

 Пам'ятник підпільниці, Герою 

України Тані Марку та Олени Теліги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монумент «Ромська Кибитка» 

 

 

         Бібліотека 

        Ім. В .Кучера 
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       У 2007 році постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2007 року 

№ 308 "Про Державний історико-

меморіальний заповідник «Бабин Яр» 

було створено Національний 

історико-меморіальний заповідник 

«Бабин Яр» з метою вшанування та 

увічнення пам'яті жертв війни і 

політичних репресій. 
     

У Бабиному Яру та поблизу нього 

встановлено 25 пам'ятників, зокрема: 

 Пам'ятник розстріляним євреям у 

вигляді менори. 

 Дерев'яний хрест у пам'ять про 

621 розстріляного члена ОУН, 

встановлений 21 лютого 1992 р 

 Пам'ятник розстріляним у 

Бабиному яру дітям. 

 

 

 

 

    У 1972-76 рр. неподалік від 

протитанкового рову, де закатували 

військовополонених наприкінці 1941 р. 

був зведений пам'ятник у вигляді 

скульптурної групи жертв нацизму — 

«Пам'ятник радянським громадянам та 

військовополоненим солдатам і 

офіцерам Радянської Армії, 

розстріляним німецькими фашистами у 

Бабиному Яру». 
 

 Перед пам'ятником – три бронзові 

плити з написом на трьох мовах 

(українській, російській та їдиш):  

«Тут в 1941-43 роках німецько-

фашистськими загарбниками було 

розстріляно більше ста тисяч громадян 

міста Києва і військовополонених». 

 

   

 

 

 

 

 

Питання створення історико-

меморіального заповідника на території 

Бабиного Яру піднімалося неодноразово 

протягом довгого часу.  

 «Іх тисячі лягло у Бабин Яр глибокий, 

і трамбували їх у тім яру, кати… 

топтали їх тіла… Ридали хмари: «доки?»… 

Схиляли злякані голівоньки цвіти.»  
                                  Володимир  Сосюра 

 

  Територія Національного історико-

меморіального заповідника «Бабин Яр» 

нерозривно пов'язана з історією Києва й 

України. 

 

   Під час німецької окупації Києва у 1941-

1943 роках Бабин Яр став місцем масових 

розстрілів німецькими окупантами мирного 

населення і військовополонених; євреїв і 

циган — за етнічною ознакою, а також 

підпільників, членів ОУН . 

 

   Тривалий час радянська влада намагалася 

замовчати трагедію Голокосту що сталася у 

Бабиному Яру.  

    В жовтні 1966 року в сквері в південній 

частині яру був встановлений гранітний 

обеліск. 
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