
Р Е З О Л Ю Ц І Я    

учасників Міжнародного форуму  

«Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо»  

 

 Учасники міжнародного форуму, вшановуючи пам’ять українців, 

знищених комуністичним тоталітарним режимом під час Голодомору-геноциду 

1932–1933 рр. та масових штучних голодів 1921–1923 рр. і 1946–1947 рр. 

дійшли загального розуміння щодо збереження історичної пам’яті, 

переосмислення історичного минулого, встановлення обставин та наслідків 

вчинених злочинів. 

 У роботі Міжнародного форуму взяли участь Президент України, Голова 

Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, більше 

200 науковців, дослідників, громадських діячів, а також представники 

міжнародних організацій з Канади, Литви, Сполучених Штатів Америки, 

Польщі, Хорватії, Німеччини.  

Враховуючи пропозиції, висловлені у виступах учасників, керуючись 

статтею 3 Конституції України, Законом України «Про Голодомор 1932–1933 

років в Україні», Законом України «Про засудження комуністичного та 

націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» учасники Міжнародного форуму вирішили: 

 Резолюцію міжнародного форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, 

вшановуємо» направити Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України для врахування під час прийняття державних 

рішень; 

 Звернутися до Верховної Ради України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за заперечення Голодомору-геноциду;  

 Поінформувати міністерства, відомства та державні установи про 

результати комплексних судових експертиз щодо втрат української нації від 

Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. – 10 мільйонів 500 тисяч українців та 

масових штучних голодів 1921–1923 рр. – 3 мільйони 500 тисяч українців, 

1946–1947 рр. – 1 мільйон 500 тисяч українців; 

 Рекомендувати Національній академії наук України, Національній академії 

правових наук України продовжити загально-наукові та історико-правові 

дослідження з метою розкриття злочинів комуністичного тоталітарного 

режиму, встановлення історичної правди щодо втрат української нації від 

Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. та масових штучних голодів 1921–

1923 рр. і 1946–1947 рр.;  



 Рекомендувати Міністерству освіти і науки України актуалізувати процес 

впровадження факультативів та гуртків в освітнє середовище, 

використовуючи програму факультативного курсу «Голодомор 1932–1933 

рр. як геноциду українського народу» для 10–11 класів закладів загальної 

середньої освіти та навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932–

1933 рр. – геноцид української нації»; 

 Звернутися до Міністерства освіти та науки України, Національної академії 

наук України, Українського Інституту національної пам’яті, Національного 

музею Голодомору-геноциду, щодо врахування пропозицій Міжнародного 

форуму у науковій, освітній та просвітницькій діяльності; 

 Звернутися до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України  щодо передачі до Національного музею Голодомору-геноциду 

копій архівних кримінальних справ і документів, які стосуються 

Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. та масових штучних голодів 1921–

1923 рр. і 1946–1947 рр.;  

 Звернутися до Українського Інституту національної пам’яті, Національного 

музею Голодомору-геноциду щодо підготовки спільно з представниками 

громадянського суспільства проекту Указу Президента України про заходи 

у зв’язку з 90-ми роковинами; 

 Звернутися до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки 

України щодо проведення досудових розслідувань за фактами масових 

вбивств українців комуністичним тоталітарним режимом у 1921–1923, 

1946–1947 рр.; 

 Звернутися до Міністерства закордонних справ України щодо створення 

спільної робочої групи, залучивши відповідні державні установи та 

представників української громадськості і міжнародної спільноти задля 

напрацювання відповідних матеріалів з метою поширення правди про 

Голодомор-геноцид та масові штучні голоди у світі;  

 Матеріали Міжнародного форуму популяризувати у засобах масової 

інформації, закладах освіти та культури; 

 Доручити Національному музею Голодомору-геноциду Резолюцію форуму 

направити до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, міністерствам, відомствам та відповідним 

державним установам. 
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