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 http://www.ukrajinci.hu/holod/ 

“Голодомор” 

На сайті представлено матеріали 

міжнародних конференцій, 

присвячених голодомору 1932 – 1933 

р.р. в Україні. Вміщено інформацію 

про масштаби та наслідки трагедії, а 

також фотогалерею “Світлини”. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://www.fraza.com.ua/zametki/ 

“Фраза” 

Сайт містить публікації з періодичних 

видань про Голодомор в Україні . 

Мова сайту: російська. 

 

 http://www.ukraineinfo.us/ 

“Ukraine info” 

Сайт містить відомості щодо 

Голодомору 1932–1933 р.р. в Україні: 

історичні факти, постанови Верховної 

Ради України, рекомендації 

Парламентських слухань України, 

звернення Президента України, а 

також архів документів, пов’язаних з 

Голомором в Україні. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://www.archives.gov.ua/ 

“Голодомор в Україні 1932-1933”. 
Викладено контекст трагедії згідно 

офіційних документів з фондів 

кінофотоархіву України (ЦДКФФА) 

ім. Г. Пшеничного. Представлено 

публікації з періодичних видань та 

огляди інших інформаційних джерел. 

Мова сайту: українська, англійська. 

 

 http://ua.mrezha.ru/ 

 “Единая Русь: Подлинная 

история Украины”. 

Представлено статтю Ю. 

Федоровського “Деякі питання 

історіографії “Голодомору” в 

електронному варіанті. 

Мова сайту: українська, 

російська. 

 

 http://korolenko.kharkov.com/ 

“Листопад” 

На сайті представлено 

електронну версію 

бібліографічного покажчика 

“Голодомор в Україні 1932 – 

1933 р.р., який всебічно 

висвітлює одну з найтрагічніших 

сторінок історії України. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://memorial.kiev.ua/ 

“Меморіал ім. В. Стуса” 

Матеріали сайту розповідають 

про геноцид українців: 

голодомори, репресії, депортації. 

Представлено документальні 

свідчення постраждалих. 

Мова сайту: українська. 

 

  http://www.golodomor.org.ua

/ 

“Уроки історії: Голодомор в 

Україні 1932 – 1933 р.р.” 

Сайт присвячено пам’яті жертв 

голодомору в Україні 1932 – 

1933 р.р. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://www.ukrajinci.hu/holod/ 

“Голодомор” 

На сайті представлено матеріали 

міжнародних конференцій, присвячених 

голодомору 1932 – 1933 р.р. в Україні. 

Вміщено інформацію про масштаби та 

наслідки трагедії, а також фотогалерею 

“Світлини”. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://www.fraza.com.ua/zametki/ 

“Фраза” 

Сайт містить публікації з періодичних 

видань про Голодомор в Україні . 

Мова сайту: російська. 

 

 http://www.ukraineinfo.us/ 

“Ukraine info” 

Сайт містить відомості щодо 

Голодомору 1932–1933 р.р. в Україні: 

історичні факти, постанови Верховної 

Ради України, рекомендації 

Парламентських слухань України, 

звернення Президента України, а також 

архів документів, пов’язаних з 

Голомором в Україні. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://www.archives.gov.ua/ 

“Голодомор в Україні 1932-1933”. 

Викладено контекст трагедії згідно 

офіційних документів з фондів 

кінофотоархіву України (ЦДКФФА) ім. 

Г. Пшеничного. Представлено 

публікації з періодичних видань та 

огляди інших інформаційних джерел. 

Мова сайту: українська, англійська. 

 

 

 http://ua.mrezha.ru/ 

 “Единая Русь: Подлинная 

история Украины”. 

Представлено статтю Ю. 

Федоровського “Деякі питання 

історіографії “Голодомору” в 

електронному варіанті. 

Мова сайту: українська, 

російська. 

 

 http://korolenko.kharkov.com/ 

“Листопад” 

На сайті представлено 

електронну версію 

бібліографічного покажчика 

“Голодомор в Україні 1932 – 

1933 р.р., який всебічно 

висвітлює одну з 

найтрагічніших сторінок історії 

України. 

Мова сайту: українська. 

 

 http://memorial.kiev.ua/ 

“Меморіал ім. В. Стуса” 

Матеріали сайту розповідають 

про геноцид українців: 

голодомори, репресії, 

депортації. Представлено 

документальні свідчення 

постраждалих. 

Мова сайту: українська. 

 

  http://www.golodomor.org.ua/ 

“Уроки історії: Голодомор в 

Україні 1932 – 1933 р.р.” 

Сайт присвячено пам’яті жертв 

голодомору в Україні 1932 – 

1933 р.р. 

Мова сайту: українська. 
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