Пам’ять про ГОЛОДОМОР: Україна вшановує жертв Геноциду
Субота, 24 листопада 2012 02:15

В усіх обласних центрах, 32 країнах світу, у селах та містечках в цю суботу, 24 листопада,
українці прийдуть до пам'ятних знаків жертвам геноциду та запалять свічки в пам'ять
мільйонів вбитих голодом.
Цьогорічні заходи вшанування присвячені, зокрема, людям, які у 32-33 роках рятували
співвітчизників від голодної смерті.
КИЇВ – 14:00 хода від станції метро Арсенальна до Національного меморіалу пам'яті
жертв Голодомору
16:00 загальнонаціональна хвилина мовчання, акція «Запали свічку пам'яті»
ДНІПРОПЕТРОВСЬК —12:00 на 9 км Запорізького шосе біля Меморіалу жертвам
Голодомору та політичних репресій
ДОНЕЦЬК — 15-00 год. Збір людей біля Донецького обласного українського
академічного національного музично-драматичного театру; 16.00 год. – біля пам'ятника
Тарасу Шевченку мітинг і запалення свічок.
ЖИТОМИР — 15.30 біля Скорботного Янгола на майдані Путятинському відбудеться
панахида, Скорботний мітинг, загальнонаціональна хвилина мовчання та Акція «Запали
свічку»
ЗАПОРІЖЖЯ – 11.00-12.00 – збір на майдані Фестивальному,
12.00 – хода пам'яті від майдану Фестивального до Пам'ятного знаку жертвам
політичних репресій (вул. Дзержинського, 28)
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — 15.30 - Вічевий майдан
КІРОВОГРАД — 15:00 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Свято-Покровська
церква) біля спортшколи
ЛУГАНСЬК— 13.00 Сквер Пам*яті (біля бібліотеки Горького). Біля пам'ятника жертвам
Голодомору
ЛУЦЬК—15:00 Театральний майдан
ЛЬВІВ — 15.00 біля пам'ятника Т. Шевченку
МИКОЛАЇВ — 14.00, збір біля Касперівського храму Божої Матері (вул. Садова, 12)
ОДЕСА — 14.00 - пам'ятний знаку жертвам Голодомору (Лідерсовський бульвар) та
16.00 - Соборна площа (хвилина мовчання)
ПОЛТАВА —15:30 біля входу в перехід «Злато місто» (біля магазину «Adidas»)
РІВНЕ – 16.00. Мітинг-реквієм проведуть на території Свято-Покровського собору.
СЕВАСТОПОЛЬ – 16-00 біля Українського культурно-інформаційного центру в м.
Севастополя (бухта Камишова, вул . П. Корчагіна 1).
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СІМФЕРОПОЛЬ — 15.30, жалобний мітинг біля входу до Храму Святих рівноапостольних
Володимира та Ольги (вул. Севастопольска, 17А),
16:01 — запалення «Незгасимої свічки».
СУМИ — 15.00, панахида на місці масового поховання жертв Голодомору 1932—1933
рр., 16.00 — початок акції «Запали свічку» в центрі міста
ТЕРНОПІЛЬ — 16.00, майдан Театральний.
УЖГОРОД—14:00 біля площі Поштової в сквері перед пам'ятником репресованим
українцям
ХАРКІВ — 12.30 на майдані Конституції
ХЕРСОН — 15.15, біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму на вул.
Тираспільській.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ —16:00 Майдан Незалежності
ЧЕРКАСИ — 15:00 – покладання квітів біля пам'ятника жертв Голодоморів
(Першотравневий парк), 15:15-15:40 – жалобна хода до Театральної площі, 16:00 –
заходи на Театральній площі
ЧЕРНІВЦІ —15.30, на Центральній площі біля пам'ятника Т. Шевченку
ЧЕРНІГІВ — 16.00 – Хресна хода від П'ятницької церкви до Катерининської церкви
***
БРОДИ —15:00 біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій
БЕРДИЧІВ – 14:00 панахида за безневинно загиблими в Свято-Преображенському
соборі міста.
ДРОГОБИЧ — 15:45 біля церкви св. Трійці
КРЕМЕНЧУК — 15-00 біля Пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій (навпроти
Майдану Незалежності)
КРИВИЙ РІГ — 14:00 95 квартал
МАЛИН: 16.00 - панахида, скорботний мітинг та акція «Запали свічку» біля пам'ятного
знаку жертвам репресій (в районі вокзалу, біля церкви).
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ — 16:00, біля пам'ятника жертвам Голодомору
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ – 16.00 панахида, скорботний мітинг та акція «Запали
свічку» біля входу до центрального кладовища (вул. Чехова).
ОЛЕВСЬК – 16-й годині на майдані Соборному загальнонаціональна хвилина мовчання
та акція «Запали свічку».
ОЛЕКСАНДРІЯ — 15:20 площа Попова та 16:00 біля меморіалу жертвам Голодомору
РАДОМИШЛЬ – 16.00 загальнонаціональна хвилина мовчання, скорботна хода від
міської ради до пам'ятного Хреста жертвам Голодомору-геноциду, акція «Запали свічку».
Тут дивіться більш детальний План жалобних заходів до Дня пам'яті жертв
Голодоморів в Україні.&#160;
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