План-проспект виставки в ДАІФО
до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в Україні
«Голокост євреїв Прикарпаття –
складова етнодемографічної катастрофи Галичини»
Рубрика І.
Документи із життя єврейської громади краю до Голокосту
№
п/п

Дата
документу

1.

2007

2.

2003

3.

2005

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

Інформація про культурну спадщину
національних меншин України в
документах Державного архіву ІваноФранківської області
Документи з історії євреїв Галичини в
першій половині ХХ століття у фондах
ДАІФО
Тематичний перелік документів ДАІФО
про життя євреїв Прикарпаття до
Голокосту.
В переліку представлені найяскравіші документи
ДАІФО з даної тематики. Зокрема, статути
«Союзу єврейських релігійних громад
Малопольщі» (1926), громади Станіслава (1898),
список рабинів Станіславського воєводства
(1938), інформації про персональний склад
правлінь єврейських релігійних громад, будинки
молитви та діяльність єврейських партій і
організацій у 1930-х роках.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок
ДАІФО,
ф. Р-909,
оп. 1,
спр. 1536.
ДАІФО,
ф. Р-909,
оп. 1,
спр. 1405.
ДАІФО,
ф. Р-909,
оп. 1,
спр. 1474.

4..

2011

Стаття Л. М. Соловки «Прикарпаття:
етнодемографічні наслідки геноцидів
середини ХХ ст.»

«Галичина»
(2011, № 18)

5.

2009

Стаття «Галицьке єврейство:
втрачений пласт та розірвана пам'ять»

ДАІФО,
ф. Р-909,
оп. 1,
спр. 1607.

Стаття підготовлена працівником архіву
Соловкою Л. М. на Міжнародну науковопрактичну конференцію «Історичні уроки Голок
осту та міжнаціональні відносини в Україні
(до 70-річчя початку Другої світової війни)».
6.

1999

Weiner M. Jewish Roots in Ukraine and
Moldova: Pages from the Past and Archival
Inventories (The Jewish Genealogy Series). New York, 1999.
У виданні фундації "Дорога до коренів"
представлений і масив джерел ДАІФО з юдаїки.

Рубрика ІІ. Джерела ДАІФО з історії Голокосту на Прикарпатті
№
п/п

Дата
документу

1.

[1945]

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

Витяг з постанови Надзвичайної
Державної Комісії “Про збитки завдані
німецько-фашистськими загарбниками
та їх спільниками громадянам, колгоспам,
громадським організаціям, державним
підприємствам та закладам Станіславської
області”. Копія. Машинопис. Рос.м.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.1,
акр.145-147

Дані про загальну кількість мирних громадян
області, які загинули під час окупації.

2

22 серпня
1945 р.

Доповідь Станіславської обласної Комісії
про збитки і злодіяння німецькофашистських загарбників під час окупації
Станіславської області. Оригінал.
Машинопис. Рос.м.

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.1,
арк.53-56.

Узагальнюючі дані про злодіяння фашистів на
території області, кількість загиблих мешканців
області й м. Станіслава, інформація про збитки,
завдані економіці області під час окупації.

3.

[к.1944]

Заява єврейської громади
м. Станіслава, подана міській
Надзвичайній державній комісії. Оригінал.
Машинопис. Рос.м.

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.1б,
арк.100-105

Інформація про кількість єврейського населення,
яке проживало в області до війни, кількість
знищених у Станіславі, злодіяння фашистів проти
єврейського населення та збитки, завдані
єврейській громаді.

4.

[1945]

Стаття “Масове знищення радянських
громадян”. Копія. Машинопис. Рос.м.

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
В статті детально описаний Холокост євреїв
спр.1,
Станіслава, а також в окремих населених пунктах арк.141-144
області.

№
п/п

5.

Дата
документу

[1945]

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

Стаття “Знищення радянської
інтелігенції”. Копія. Машинопис. Рос.м.
Інформація про першу масову акцію розстрілу
мирного населення Станіслава - “бловар монтак”
[синій понеділок], під час якої була знищена
інтелігенція м. Станіслава, серед якої були відомі
представники єврейської національності,
рабини, адвокати, лікарі та ін.

6.

25.01.1945 Акт №1 Станіславської міської комісії про
злочини, завдані німецько-фашистськими
загарбниками єврейському населенню.
Оригінал.Машинопис. Рос.м.
Детальна інформація про Холокост євреїв
Станіславщини, дати погромів єврейського
населення та кількість розстріляних, закатованих
під час них.

7.

22-28.11.
1944

Акт огляду з 22 по 28 листопада 1944 р.
”табору смерті” [єврейського цвинтаря].
Копія. Машинопис. Рос.м.
Інформація про кількість виявлених на цвинтарі
(який, за висновками комісії, був основним
місцем розстрілів євреїв) могил.

8.

29.11.1944

Акт вскриття могил на території
єврейського цвинтаря 29.11.1944р.
Копія. Машинопис. Рос.м.
Інформація про кількість могил, виявлених на
єврейському цвинтарі, який за висновками
комісії був основним місцем розстрілів євреїв.

9.

[1945]

Стаття “Заходи фашистів з приховування
слідів злочинів”. Копія. Машинопис.
Рос.м.
Інформація про спеціальну бригаду, яка в
1944 році спалювала трупи розстріляних на
єврейському цвинтарі м. Станіслава.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.1,
арк.139-141

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.1б,
арк.185185зв.

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.2,
арк.48-49

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.2,
арк.43

ДАІФО,
ф.Р-98,
оп.1,
спр.2,
арк.52-53

№
п/п

Дата
документу

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок

12.

[1945]

Фотографії розкопок масових захоронень
жертв німецько-фашистських
загарбників на території єврейського
цвинтаря м. Станіслава. Позитиви.

ДАІФО,
ф.Р-2179,
оп.1,
спр.12

13.

[01.07.1941
–
09.09.1942]

Фотографія групи євреїв, яких під
керівництвом начальника, його
заступника та інших офіцерів
Снятинського відділення гестапо й
поліцаїв ведуть на розстріл. Позитиви.

ДАІФО,
ф.Р-2179,
оп.1,
спр.4,

14.

Стаття «Катастрофа єврейських громад
Галичини: джерела до її вивчення у
фондах ДАІФО»
Стаття підготовлена архівістом Соловкою Л. М.
і подана до «Студій з архівної справи й
документознавства».

Розділ ІІІ.
Розпорядчі документи органів німецької влади
та нтисемітські матеріали з преси періоду німецької окупації
№
п/п

Дата

1.

29.07.1941

Наказ управи міста Станіслава про
обов’язок кожного єврея і єврейки
старше 12 років носити жовту
пов’язку.

Українське
слово. –
1941. –
29 липня.

2.

30.12.1941

Стаття “Гетто”.

Українське
слово. –
1941. –
30 грудня

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

Читачам нав’язується думка про те, що гетто
було в різні історичні періоди добровільною
формою організації життя євреїв.

3.

21.12.1941

Повідомлення “Створення жидівської
житлової дільниці в Станіславові”
В повідомленні населення інформується про
відповідне розпорядження комісара
міста Станіслава щодо функціонування з 20
грудня в місті окремого єврейського кварталу
[гетто] та відповідних правил та обмежень
для євреїв.

4.

10.09.1942

Розпорядження командування поліції й
СД дистрикту Галичини про
переселення всіх євреїв округу в
Коломию. Копія. Машинопис. Нім.м.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок

Українське
слово. –
1941. –
21 грудня.

ДАІФО,
ф.Р-60,
оп.1,
спр.8,
арк.116

В Коломию, згідно з розпорядженням органів
німецької влади, повинні були бути
переселені всі євреї округу, в т.ч.
із Городенки, Снятина, Косова.

5.

11.04.1942

Розпорядження старости
Коломийського округу
“Розпорядок про сконцентрування
жидів в Коломийській Окрузі”.

ДАІФО,
ф. 636,
оп. 1,
спр. 12.

6.

14.03.1943

Карикатура “Галицька гидота”.

Станіславське слово. –
1943. –
14 березня.

№
п/п

Дата

Заголовок документу, оригінальність,
спосіб відтворення, мова, анотація.

7.
23.11.1941

Стаття “Руїнницька роля жидівства в
Галичині”.

30.11.1941

Стаття “Жидівська деструкція”.

9.

15.04.1942

Стаття “Коршма і жиди в Україні”.

10.

27.09.1942

Стаття “Відвічні вороги народу”

11.

06.12.1942

“Жидівське питання давне як світ.
Правда про жидів”.

8.

Пошукові
дані;
кількість
сторінок

Останні вісті. –
1941. –
23 листопада.
Воля Покуття. –
1941. –
30 листопада.
Станіславське
слово. –
1942. –
15 квітня.
Станіславське
слово. –
1942. –
27 вересня.
Станіславське
слово. –
1942. –
6 грудня.

