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«Боже ж ти мій, скільки разів мені згадували цей Бабин Яр! І у 

незліченних партслідчих, з якими звела мене доля, і на бюро райкомів, 

міськкомів, обкомів. “Розкажіть, що там у вас відбулось у Бабиному яру?!” – 

А нічого не відбулось. Просто я зробив те, що повинні були зробити ви – 

райкоми та міськкоми, ЦК у день 25-ліття загибелі ста тисяч, як ви тепер 

говорите, “радянських громадян”, прийти і сказати те, що замість вас 

сказав я – буде тут пам‘ятник!»  

Віктор Некрасов 

 

За радянських часів тему трагедії в Бабиному Яру намагались якщо не 

стерти з людської пам’яті, то принаймні замовчати. Особливо ж уникали будь-

яких згадок про трагедію єврейського народу — на саме слово «євреї» існувало 

неписане табу. Тим, хто приходив на місце розстрілів ушанувати пам’ять жертв, 

загрожували виклики в КДБ, неприємності на роботі, а то й арешти. Попри це 

знаходились такі, що не зважали на цю небезпеку (додатки 5-15; 18). 

24 вересня 1966 року, в 25-ту річницю розстрілів в Бабиному Яру, –згадує 

ініціатор зібрання Еммануїл Діамант, – на стіні огорожі зруйнованого 

єврейського кладовища, розташованого над Бабиним Яром, ми повісили 

полотнище. Ви запитаєте: «Чому 24 вересня?» Та тому, що хоч ми і були 

безпросвітно національно безграмотні, ми знали, що єврейські дати слід 

відзначати за єврейським календарем (так вони  відзначаються у всьому світі 

тепер, і перш за все, в Ізраїлі). Акцію в Бабиному Яру нацисти почали проводити 

напередодні Судного дня (єврейського Йом-Кіпур). У 1941 – це було 29 вересня, 

у 1966 році – 24-е.  

Ми оголосили всім, до кого могли тоді звернутися, що в призначений час 

ми будемо біля входу на старий єврейський цвинтар, і просили всіх приєднатися 

до нас. І люди прийшли. О п'ятій годині вечора, як було домовлено, зібралися 

біля входу на кладовище чоловік п'ятдесят-шістдесят (ніхто їх тоді не 

підраховував). Але самі ми, звичайно, такого «аншлагу» не очікували! Плакат 

наш був сюрпризом для всіх. Російською та єврейською мовами там було 

написано (великими літерами): «Бабин Яр», нижче, конкретніше: «вересень 

1941-1966», а зверху, по центру, вже зовсім дрібно: «Ізкор (на івриті – пам'ятай) 
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6 мільйонів». Люди його бачили вперше. Він коректно визначав і робив 

зрозумілим смисл: місце було біля самої дороги, і пасажири автобусів і 

тролейбусів, які проходили повз, легко читали написане – і всім відразу було 

ясно навіщо і з якого приводу зібралися, на цьому зазвичай безлюдному місці, 

люди… Скромний успіх мітингу 24.09.66 спонукав нас спробувати повторити цю 

нашу спробу, на цей раз за участю В. П. Некрасова. «Приходьте на мітинг 29. 09. 

66 р. – Буде Некрасов!» Це звучало набагато більш переконливо і 

багатообіцяюче. До того ж, полотнище на стіні кладовища, яке ніхто не знімав, 

надавало легітимність поширюваним чутками… Фотографії мітингу 24 вересня 

було зроблено оператором Укркінохроніки Едуардом Тімліном. Йому вдалося 

приховати 80 метрів плівки, все інше було відібрано КДБ і пропало 

назавжди…»1. 

Із спогадів Рафаїл Нахмановича, який працював тоді режисером на студії 

хронікально-документальних фільмів: «К нам пришла подруга моей жены и 

рассказала, что молодые еврейские ребята собираются отметить годовщину 

расстрела в Бабьем Яру. Я на второй день попросил ее связать меня с 

инициатором этого дела. Их, ребят, было несколько, но главным закоперщиком 

был один парень... Фамилия его Диамант. Эммануил Диамант. Почему я хочу о 

нем сказать – потому что я считаю, что, извините меня за громкие слова, это 

неизвестный герой Бабьего Яра. Никто о нем не знает. Потому что – такое время 

было. Квалифицировалось это на Банковой и на Владимирской как сионистское 

сборище по поводу событий в Бабьем Яру, что-то такое, вот такая мура 

собачья».2 

Зранку 29 вересня до Бабиного Яру поодинці і групами почали сходитися 

люди, зібралося близько тисячі осіб – переважно євреї. Але також і українці, 

                                                             

1 Эммануил (Амик) Диамант Бабий Яр, или Память о том, как в народ превращалось 

строптивое племя // Интернет-газета «Мы здесь». - 2011. - № 323. - 15-21 cент. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.kby.kiev.ua/komitet/ua/history/art00065.html (відвідано 04. 

06. 2018). 
2 Бабин Яр-1966: Як це було [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=6179 (відвідано 30. 07. 2018). 

http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=4056
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росіяни та ін., котрі відчували моральну потребу продемонструвати євреям свої 

співчуття та солідарність у боротьбі проти антисемітизму. Серед них були 

літератори В. Некрасов, І. Дзюба, Б. Антоненко-Давидович, філософ Є. 

Сверстюк. Спеціально на мітинг з Москви приїхали письменник В. Войнович, 

редактор видавництва «Советский писатель» В. Фогельсон, літературний критик 

Ф. Свєтов. Фільмували подію документалісти Р. Нахманович і Е. Тімлін. 

"Усі навколишні горби і пагорки обліпили численні і спершу розрізнені 

групки людей, – описує Іван Дзюба. – Але ця некерована стихія була немовби 

одна жива істота. На їхніх обличчях застигло страждання, а очі були нетутешні. 

Вони дивилися в глибінь часу і бачили моторошну картину того, що не стало і 

ніколи не стане для них минулим. Тінь давнього жаху і якоїсь людської 

загубленості витала над Бабиним Яром. Тисячі безмовних у закам'янілій 

збуреності людей були немовби втіленим німим зойком цілого народу. Люди 

мовчали. Але це було вимогливо-запитливе мовчання. І коли полинула чутка, що 

"приїхали письменники", до нас кинулися, нас розтягли в різні боки. Кожного 

обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося 

імпровізувати – хоч говорилося про знане й наболіле".3 

Імпровізований пристрасний Дзюбин виступ хтось записав на магнітофон, 

і за кілька днів текст з'явився у самвидаві. Згодом цей текст долучили до його 

кримінальної справи. Про друк подібних текстів тоді не могло бути й мови –  

надрукований він уже в наш час (додаток 3).4   

                                                             
3 Денис Мандзюк Нас обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося 

імпровізувати" [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal 

(відвідано 08. 06. 2018). 

4 Людмила Тарнашинська, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. «День», 

№222-223, 3 грудня 2010 року. 

https://gazeta.ua/articles/history-journal
http://www.day.kiev.ua/319153
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Іван Дзюба; офіційна світлина КДБ перед арештом Дзюби у 1973 році.  

Автор: uk. Wikipedia 

 

Рафаїл Нахманович, який працював тоді режисером на студії хронікально-

документальних фільмів, зміг відзняти цей мітинг на камеру. Плівка, щоправда, 

згодом безслідно зникла. Ось як він розповідає про події сорокарічної давнини: 

«Ми знімали якусь картину і тому мали апаратуру, камеру й машину. Я вирішив: 

поїдемо туди й познімаємо. Оператором був Тімлін. Він побіг у натовп і став 

знімати. У цей час до мене підбіг тімлінський асистент і каже: „Там питають, 

хто головний“. Я пішов до тих, які питали. Це були два дуже статечні молоді 

чоловіки у штатському вбранні. Вони спитали: «Що ви знімаєте?“ Я сказав: 

„Знімаємо людей на Бабиному Яру! Припинити зйомку?“ — „Ні, знімайте“. А 

за тиждень відбулося засідання Держкіно, на якому вкотили по суворій догані з 

попередженням нам із Тімліним та директорові студії — „за створення на 

студії атмосфери безвідповідальності“ й таке інше».5 

Через три тижні в Бабиному Яру з'являється гранітний камінь. На ньому 

вибито: "Тут буде споруджено пам'ятник радянським людям – жертвам злодіянь 

фашизму під час тимчасової окупації міста". Надалі несанкціоновані збори до 

пам'ятної дати проводять щороку. Аби відвернути від них увагу, влада влаштовує 

у ці дні власні мітинги з наперед підібраною "масовкою".  

                                                             
5 Бабин Яр за радянських часів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/951924.html (відвідано 08. 06. 2018). 
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Полотнище на стіні огорожі зруйнованого єврейського кладовища, 

розташованого над Бабиним Яром, 24 вересня 1966 р.6 

 

 

 

Оператор В. Лунін проводить зйомку на мітингу 24. 09. 1966 р. 

 

                                                             
6 Тут і надалі – фото з архіву Еммануїла Діаманта. Фото Едуарда Тімліна [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://goldameir.institute/wp-content/uploads/2017/09/Babi-Yar-2017-

19.pdf) (відвідано 08. 06. 2018). 
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Учасники мітингу біля входу на старе Єврейське кладовище. 24 вересня 1966 р. 

 

 

Юна Ліпкіна-Кучинська (ліворуч) і Ірина Сломінська. 24 вересня 1966 р. 
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Емануїл (Амік) Діамант (другий ліворуч), Рафаїл Нахманович (крайній праворуч). 24 

вересня 1966 р. 

 

Віктор Некрасов. 24 вересня 1966 р. 
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29 вересня 1966 року в низу за єврейським кладовищем о 17 годині почали сходитись 

учасники мітингу. 

 

Віктор Некрасов та Іван Дзюба на мітингу 29. 09. 1966 р. 
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Учасники мітингу у Бабиному Яру. 29 вересня 1966 р. 

 

Діна Пронічева (одна із врятованих з Бабиного Яру) на мітингу 29. 09. 1966 р. 
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Донедавна, навіть серед фахівців, єврейський національний рух 

сприймався лише через призму окремих конфліктів і непорозумінь. Проте, вже в 

1950-х роках він являв собою потужну силу, здатну відстояти свою честь і 

гідність, боротися за свої права і свободи.  

Не останню роль в розгортанні національного руху відіграло також 

утворення в 1948 р. держави Ізраїль, яка стала своєрідним символом відродження 

єврейської нації. Органи КДБ при Раді Міністрів УРСР зафіксували в своїх 

зведеннях ряд важливих моментів, що свідчили про зростання активності 

єврейського національного руху (додатки 5-16: 18 ). 

Особливо гостро стояла проблема еміграції євреїв в Україні, де єврейська 

діаспора була однією з найбільш чисельних. В другій половині 60-х рр. заяви на 

виїзд подали 5762 євреї, що проживали в Україні. 

Широкий громадський резонанс мали акції протесту євреїв-"відмовників", 

пов'язані з відмовою від радянського громадянства і здачею паспортів. Для 

багатьох з них вони закінчувались адміністративними покараннями, штрафами, 

а то й кримінальними справами. До того ж, згадані акції протесту органічно 

поєднувались з широкою петиційною кампанією, поширенням численних 

документів єврейського національного руху. Глибоким внутрішнім змістом 

відзначалася поширена самвидавом стаття киянина Бориса Кочубієвського 

"Чому я сіоніст?", написана в 1968 р. В ній автор констатував: "...Антисемітизм 

не загинув разом з третім рейхом, йому не досить шести мільйонів знищених 

єврейських життів. Він ще чекає на свій час! Змінилася лише назва. 

Антисемітизм пристосувався до нових часів..."7 

Відновленню історичної правди щодо єврейського народу служили також 

заходи по увічненню пам'яті євреїв, які стали жертвами геноциду в роки Другої 

світової війни. Місцем нечуваної трагедії в роки фашистської окупації став 

Бабин Яр, який поглинув життя десятків тисяч євреїв. Однак, незважаючи на 

неспростовні факти, вище політичне керівництво та органи державної влади 

всіляко уникали згадки щодо поховання в Бабиному Яру громадян єврейської 

                                                             
7 Цит. за Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії.- С. 234-235. 
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національності, приховуючи їх під загальним 

поняттям "радянські громадяни". Тому рішучу 

протидію владних структур викликали мітинги 

пам'яті, що проводились в Бабиному Яру з другої 

половини 60-х рр. з ініціативи активістів 

єврейського національного руху. 

Київський міськком Компартії України, 

намагаючись перевести мітинги в Бабиному Яру 

в контрольоване русло, взяв на себе безпосередню 

їх підготовку та організацію. Однак і за таких 

умов не обходилось без різного роду "небажаних" 

інцидентів.  

29 вересня 1968 р. після закриття офіційного мітингу залишилось близько 

100 євреїв, які вшанували пам'ять загиблих, виступили з критикою національної 

політики правлячого режиму. Наприклад, старший інженер СКБ заводу 

"Радіоприлад" Борис Кочубієвський в своєму виступі навів конкретні факти 

дискримінації євреїв в Радянському Союзі. "Коли б мені, – заявив він, – дали 

можливість вийти на трибуну, я розповів би всю правду про це, але мене не 

допустять до трибуни, бо вони (владні структури) бояться цього".8  

Оскільки в радянському кримінальному кодексі не було передбачено 

спеціального покарання за "сіоністську діяльність", сіоністів зазвичай 

звинувачували в "антирадянській агітації і пропаганді». 

Борис Кочубієвський, був арештований 4.12.68 р., суд відбувся 13.05.69 р., 

термін 3 роки по статті 187-1 УК УССР: «Поширювання завідомо неправдивих 

вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад», покарання 

відбував в Установі ЯЭ 308/26, Жовті Води, Українська РСР.9  

Фельдман Олександр Дмитрович, як активний учасник руху українських 

євреїв за право виїзду до Ізраїлю та участь у численних демонстраціях був 

                                                             
8 Національні відносини в Україні у ХХ ст. - С. 361-362. 
9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kosharovsky.com (відвідано 08. 06. 2018). 

Борис Кочубієвський після 

суду. Київ 1969 р. 
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неодноразово заарештований органами міліції та КДБ, його квартира двічі була 

обшукана «каґебістами». 18-го жовтня 1973 року Олександра Фельдмана 

заарештували на вулиці, звинувативши у «злісному хуліганстві». Обставини 

арешту і суду над Олександром Фельдманом докладно описано у самвидавному 

журналі „Хроніка поточних подій" ч. 30 за грудень 1973 року. Обвинувачення 

будувалося на незграбно підготовленій провокації. Нібито вибив торта з рук 

дівчини і побив двох перехожих, що намагалися заступитися за неї. Чомусь ті 

двоє перехожих виявилися дружинниками, а дівчина — відомою особою легкої 

поведінки. Вся ця «справа» була явно інспірована. Олександра Фельдмана 

судили у листопаді 1973 року в Дарницькому районі Києва, при чому суд 

влаштували у приміщенні клубу одного з заводів. Туди не пустили ні рідних, ні 

друзів Олександра Фельдмана. Не допустили до залу суду і письменника Віктора 

Некрасова. Все було вирішено заздалегідь ще до суду. Олександр Фельдман 

отримав три з половиною роки таборів посиленого режиму. Після звільнення О. 

Фельман виїхав в Ізраїль.  

 

Олександр Фельдман, Саша Цацкіс (на передньому плані) та інші 

несуть вінки до меморіального каменя в Бабиному Яру. 1973 р.10 

                                                             
10 Архів Еммануеля Діаманта, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: 

kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html (відвідано 08. 06. 2018). 

http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html


14 
 

 

1971 року. в Бабиному Ярі було проведено кілька помітних публічних 

акцій. У День Героїзму та Катастрофи, який того року відзначався в Ізраїлі 22 

квітня, київські сіоністи спланували покладання вінків і квітів до пам’ятного 

знаку, про що негайно дізналися чекісти. Напередодні чотирьох із активістів 

викликали до обласного управління КДБ на «профілактичну розмову», а 

фактично для залякування. Проведений допит у всій своїй повноті 

продемонстрував не лише світоглядну прірву між совєтською владою і 

молодими активістами єврейського руху, а й також повну відсутність страху 

перед системою з боку останніх та їхню рішучу готовність активно боронити свої 

права. За спогадами одного з допитаних, активіста А. Фельдмана, з ним особисто 

спочатку розмовляв «чоловік у цивільному», який представився майором 

Овчаренком, а після нього і заступник начальника або начальник обласного 

управління КДБ: «Потім мене запитали: Яку акцію ви намітили на завтра? 

– Ніякої акції ми не намічали. Якщо вас цікавить, що я особисто збираюся 

робити завтра, то я можу сказати: я хочу піти до Бабиного Яру і покласти вінок 

у пам'ять євреїв, загиблих там у 1941 р. 

– Чому ви відзначаєте пам'ять тільки євреїв? Адже там поховані радянські 

люди і інших національностей? 

– Але тільки євреї гинули за те, що належали до певного народу. Це був 

геноцид. Замовчувати це – значить відбілювати фашистських убивць. Окрім 

того, коли ми приходимо на кладовище, то підходимо до могил своїх близьких. 

Хіба це означає неповагу до інших могил? Ми сумуємо про всі жертви нацистів, 

але не приховуємо, що найбільше наша душа болить через загиблих євреїв. Хіба 

це не природно? 

– Ми не радимо вам іти завтра до Бабиного Яру. Покладання вінків з 

написами чужою мовою і взагалі ваша зухвала поведінка може викликати 

відповідну реакцію з боку неєврейського населення. Чи не боїтеся ви цього? 
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– Ні, не боїмося. Я знаю, що без вашої прямої вказівки цього не станеться. 

А вам зараз невигідні ексцеси».11  

Попри брутальний тиск, запланований захід було проведено. Працівники 

КДБ, стоячи віддалік, уважно спостерігали за діями єврейських активістів. Утім, 

явно побоюючись міжнародного розголосу, до якого сіоністи раз у раз вдавалися, 

влада не наважилася негайно прибрати покладені активістами до пам’ятного 

знаку вінки, вони простояли до вечора наступного дня. 

Активісти-сіоністи продовжували робити свою справу, захищаючись і 

відбиваючись при цьому, як тільки можливо. Ось фрагмент листа-протесту в ЦК 

КПУ проти публікації в газеті «Правда України» статті, яка звинувачує 

колишнього професора Київського технологічного інституту легкої 

промисловості В. Барбоя (Рішення виїхати на історичну батьківщину стало 

фатальним для доктора хімічних наук, професора Київського державного 

технологічного інституту легкої промисловості Володимира Барбоя. Його зняли 

з роботи, позбавили вченого ступеня, створили нестерпні умови життя) і групу 

осіб єврейської національності в сіоністських настроях і хуліганських діях 

(мається на увазі, в Бабиному Яру). 

Лист підписали 16 осіб: Юрій Сорока, Бася Сорока, Ліна Уманська, Натан 

Ременнік, Зіновій Мєламєд, Вілен Зевін, Гер Олександр, Зубрицький Із'яслав, 

Фельдман Олександр, Сімха Ременнік, Володимир Барбой, Раїса Ліокумовіч, 

Григорій Пипко, Володимир Етлін, Леонід Таборовський, Борис Барбой (додаток 

19). 

 

                                                             
11 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период / Л. Алексеева. – М.: РИЦ 

«Зацепа», 2001.  
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Вільнюський ансамбль «Мир зайнэн до» в Бабиному Яру. Листопад 1968 р.12 

 

Культура народу – це надбання поколінь, що не може існувати без досвіду 

минулого. Вона базується на колективному досвіді народу, людства, його 

знаннях, уміннях, традиціях. Людині властиво зберігати в пам'яті минуле і 

передавати наступним поколінням. Тут відбувається глибокий і безпосередній 

духовний контакт людини з історією. 

Ситуація, що склалася в українській науці, та й в українському суспільстві 

в цілому, є наслідком того, що дотепер не сформовано полікультурного підходу 

до історичного минулого, немає розуміння відповідальності за пам’ять про 

минуле, хоч би яким важким воно не було. Не засуджено історично (та й 

юридично) не лише нацистські злочини, а й злочини сталінського режиму, а 

відтак фактично відсутня коректна модель історичної пам’яті про історію ХХ 

століття в цілому і про історію Другої світової війни зокрема.13 

                                                             
12 Архів Еммануеля Діаманта, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: 

kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html (відвідано 08. 06. 2018). 
 

13 Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту / З фр. 

пер. Т. Марусик. – К.: Унів. вид-во ПульсарИ, 2007. – 136 с.; Вилєгала А. Зазн. праця. – 

С. 22–24. 

http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
http://kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html
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Німецький історик Гвідо Кнопп написав, що Голокост був у німецькій 

історії, був у його власній історії, а ми відповідальні за свою історію. Але 

найважливіше, пише він, що ми не відповідальні за минуле, ми відповідальні за 

пам’ять про минуле. Сьогодні ця відповідальність потрібна й важлива для 

українського суспільства.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Кнопп Г. Холокост. – Х., 2006. – 228 с. 
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Додаток 4 

Дзюба І. „Выступление в Бабьем Яру 29 сентября 1966 года (25-летие расстрела 

в Бабьем Яре)”. Маш. з правками, 29 вересня 1966 р. Копія. 

ЦДАМЛМ України, ф. 186, оп. 2, од. зб. 407, арк. 1-3 
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Додаток 5 

 

Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР 

Шульженка Б.С. на адресу керівництва ЦК КПУ про проведення мітингу в 

районі Бабиного Яру з нагоди 25-ї річниці масового розстрілу німецькими 

окупантами населення м. Київ. 

Документ Галузевого державного архіву Служби безпеки України ГДА СБУ — 

Ф. 16. — Спр. 949 
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Додаток 6 

Повідомлення заступника Голови КДБ при РМ УРСР Шульженка Б.С. на адресу 

ЦК КПУ щодо вжиття заходів із запобігання можливих проявів ворожого 

характеру під час загальноміського мітингу у Бабиному Яру.   Документ 

Галузевого державного архіву Служби безпеки України ГДА СБУ – ф. 16.  – Спр. 

968 
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Додаток 7 

 

Спецповідомлення Голови КДБ при РМ УРСР Нікітченка В.Ф. до ЦК КПУ про 

наміри єврейської громадськості провести мітинг пам’яті восени 1968 р. у районі 

Бабиного Яру в місті Києві . Документи Галузевого державного архіву Служби 

безпеки України 
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Додаток 8 

 

Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР Федорчука В.В. на 

адресу керівництва ЦК КПУ про наміри єврейських націоналістів провести 

антигромадську акцію в Бабиного Яру з текстом пісні «Горить» у додатку. 
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Додаток 9 

 

Документ Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Шульженка 

Б.С. на адресу керівництва ЦК КПУ про направлення по поштовому каналу на 

адресу осіб єврейської національності в м. Київ 175 листів з вкладанням вірша 

Є. Євтушенка «Бабин Яр» з одним примірником вкладки у додатку. ГДА СБУ 

— Ф. 16. — Спр. 976 
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Додаток 10 

Документ Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка на адресу 

керівництва ЦК КПУ про намір єврейських націоналістів провести мітинг в 

Бабиного Яру. ГДА СБУ — Ф. 16. — Спр. 976 
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Додаток 11 

О. Ботвин, Докладная записка «О случае проведения неорганизованного митинга 

на месте расстрела немецко-фашистскими окупантами советских людей в 

Бабьем Яру», ЦДГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 6160, арк. 148-151. 
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Додаток 12 

 

Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України  

Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР Нікітченка В.Ф. на 

адресу керівництва ЦК КПУ щодо проведення 29 вересня 1969 р. мітингу в 

Бабиному Яру, присвяченого пам’яті жертв фашизму з фотокарткою у додатку. 
ГДА СБУ – ф. 16.  – Спр. 977 
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Додаток 13 

Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

Спецповідомлення заступника голови КДБ при РМ УРСР Мухи С.Н. на адресу 

першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. про попередження 

провокаційних дій сіоністів 29 вересня 1975 р. в урочищі "Бабин Яр" м. Київ. 

ГДА СБУ – ф. 16.  – Спр. 1046 
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Додаток 14 

Документ Галузевого державного архіву Служби безпеки України. 

Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР Федорчука В.В. на адресу 

першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. про наміри сіоністів провести 

29 вересня 1974 р. мітинг в урочищі "Бабин Яр" м. Київ. ГДУ СБУ – ф. 16. – 

Спр. 1037. 
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Додаток 15 

Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України. 

Повідомлення першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. на адресу ЦК 

КПРС про мітинг у день 32-х роковин жертв Бабиного Яру. ГДА СБУ — Ф. 16. 

— Спр. 1027. 
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Додаток 18 

 

Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР Федорчука В.В. на адресу 

першого секретаря ЦК КПУ Щербицького В.В. щодо вжиття заходів безпеки під 

час відкриття пам’ятника жертвам фашизму в "Бабиному Яру» ГДА СБУ – Ф. 16. 

– Спр. 1053 
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Додаток 19 

Фрагмент листа-протесту в ЦК КПУ проти публікації в газеті «Правда 

України» статті, яка звинувачує колишнього професора Київського 

технологічного інституту легкої промисловості В. Барбоя.  
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