
За мучеників за Україну помолимось, 

Ще помолимось за полонених,     

Які у морі бурянім пливуть, 

Та ще за страждущих і угнетенних, 

Які шукають марно світлу путь 

… 

Помолимось за тих, що у розпуці  

Помруть, відірвані від рідних хат, 

Помолимось за тих, що у розпуці 

Вночі гризтимуть залізні штаби ґрат, 

 

Що душать жаль у невимовній муці, 

За тих, кого веде на срату кат. 

Над ними, Господи, в небесній тверді 

Простри Свої долоні милосердні. 

                            Джерело: Юрій Клен. «Прокляті роки» 

 

   Щороку, у третю неділю травня, Україна відзначає День пам’яті жертв 

політичних репресій. Це данина пам’яті тим, хто 

загинув або постраждав унаслідок політичних репресій 

та масового терору комуністичного режиму в Україні.  

     Великий терор – масштабна кампанія масових 

репресій щодо громадян, яка була розгорнута в 

Радянському Союзі у 1937-1938 рр. з ініціативи 

керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для 

ліквідації реальних і потенційних опонентів, 

залякування населення, а також зміни соціальної та 

національної структури суспільства. 

       Офіційно початком Великого терору став 

оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 «Про 

репресування колишніх куркулів, карних злочинців та 

інших антирадянських елементів» від 30 липня 1937 р.  

       Згідно з розсекреченими архівними даними, 

в Україні з 1935 по 1951рр. жертвами розкуркулення стали понад 2 млн. 800 тис. осіб . За 

період Великого терору, за оцінками істориків, було засуджено 198918 осіб, дві третини з 

яких – до розстрілу. Інших відправлено до радянських концтаборів. 



      19 травня 1938 р. була найкривавіша ніч у Києві. У в’язницях НКВД було 

розстріляно 563 людей. Розстріли проводились або в тюрмах, або безпосередньо перед 

похованням. 

      Биківнянське поховання жертв сталінських 

репресій є одним з найбільших на території України. 

Кількість  поховань в Биківнянському лісі остаточно не 

встановлена. На думку істориків, вона може становити від 

20 до 100 тисяч осіб.  

    27 жовтня – 4 листопада 1937 р. в урочищі 

Сандармох у Карелії з нагоди наближення 20-річчя 

Жовтневої революції, було розстріляно 1111 осіб, з них 287 

українців. 

    Інші місця масових 

поховань жертв Великого 

терору і політичних репресій 

1937-1938 рр. – П’ятихатки (Харків), Рутченкове поле 

(Донецьк), район парку культури та відпочинку (Вінниця), с. 

Халявин (Чернігівщина), Католицьке кладовище (Умань), у 

містах Дніпрі, Одесі, Черкасах. У Західній Україні після 1939 

р. також з’явилися місця масових поховань, зокрема, урочище 

Дем’янів лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна, 

Дрогобицька тюрма НКВД, Тюрма на Лонського (Львів). 

    Більше довідатися про ці трагічні події в історії 

України можна, завітавши в читальний зал № 2 бібліотеки.  
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