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Національно-патріотичне виховання у Богданівській ЗОШ І-

ІІІ ступенів Прибузької сільської ради Миколаївської області  

спрямоване на вивчення історії Другої світової війни, зокрема 

Холокосту на території нашого краю. Пошукова робота проходить 

під керівництвом учителя історії  Поспєлової Л.В. та учителя 

географії Дубовик Г.В. 

Зібраний краєзнавцями матеріал використовується в 

освітньому процесі. Це і класні години, і різноманітні виставки, 

загальношкільні заходи, волонтерський рух (упорядкування 

пам’ятників загиблим воїнам, допомога ветеранам), випуск 

шкільної газети «Шкільний вісник», екскурсії для гостей школи, 

проведення 

інтегрованих уроків 

на основі історичного 

матеріалу рідного 

краю.  

 

 

 

National-patriotic 

education in the 

Bogdaniv Secondary 

School of І-ІІІ degrees 

of the Pribuzhsky 

village council of the 

Nikolaev area is directed on studying of history of the Second World War, 

in particular the Holocaust in the territory of our region. The search is 

conducted under the guidance of history teacher L.V.Pospelova.and 

geography teacher Dubovik G.V. 

The material collected by local lore is used in the educational 

process. This includes class hours and various exhibitions, school events, 

volunteer movement (arranging memorials to fallen soldiers, assistance to 

veterans), the issue of the school newspaper "School Bulletin", excursions 

for school guests, conducting integrated lessons based on historical 

material of the native land. 
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ВСТУП 

Висвітлення трагічних сторінок Голокосту, усві-

домлення уроків Катастрофи європейського єврейст-

ва українським суспільством є актуальним завдан-

ням на сучасному етапі історичного розвитку україн-

ської держави.  Початок війни нацистської Німеччи-

ни проти Радянського Союзу та окупація гітлерівсь-

кими військами південноукраїнських земель збіга-

ється з початком третього етапу «остаточного вирі-

шення єврейського питання», змістом якого стало 

методичне й організоване знищення євреїв в окупо-

ваних країнах. Таких масштабів цинічного і безглуз-

дого винищення мирного населення історія людства 

не знала. Підтвердженням цього стали події на Мико-

лаївщині в часи нацистської окупації. 

        Перше, що слід взяти до уваги, це той факт, що 

з установленням окупаційного режиму, адміністрати-

вне розмежування Миколаївщини відбулося уздовж 

Південного Бугу так, що західні райони Миколаївсь-

кої області було включено до складу губернаторства 

Трансністрія, в той час як інша територія Миколаїв-

ської області входила до складу рейсхкомісаріату 

України.  Територіальне підпорядкування позначи-

лося й на системі засобів «розв’язання єврейського 

питання». Це й зумовило існування певних особливо-

стей Голокосту на території Миколаївщини. 

CONCLUSIONS 

 
Genocide - organized and systematic destruction of the 

population in the occupied territories for racial, ethnic 

characteristics is the most tragic phenomenon in the history of 

society. Therefore, an objective assessment of the heroism and 

tragedy of every nation is an important task; education of 

understanding of the causes and interconnection of various 

historical phenomena, education of a sense of patriotism and at the 

same time tolerance to other people. 

       This study makes it possible to draw the following 

conclusions: 

- archival materials, scientific researches of historians, 

testimonies of people confirm that  Holocaust took place on the 

territory of Mykolayiv region; 

- the most prominent evidence of the Holocaust in Mykolayiv 

region was the systematic destruction of the Jewish population in 

Bohdanivka village of Domanivka district, where about 55,000 

people were shot; 

- it is not confirmed by the widespread opinion that the 

Romanian occupation authorities in their actions against the Jewish 

population were less consistent, methodical and cruel than the 

German one. The Romanian invaders made their own "contribution" 

to the technology of "the final solution to the Jewish question": 

marches in winter cold of semi-undressed people, inhuman living 

conditions, mass shootings and bullying; 

- the tragedy of the Jewish population has found sympathy 

among the residents of Bohdanivka; 

- Holocaust theme remains relevant nowadays. It requires the 

identification of the names of the victims of the Catastrophe, the 

collection of materials, documents, testimonies belonging to that 

period, as well as the perpetuation of the memory of those who were 

destroyed by fascist  occupiers. 



ВИСНОВКИ 

Акції геноциду – організованого і планомірного 

знищення населення на окупованих територіях за расовими, 

етнічними ознаками є найтрагічнішим явищем в історії 

суспільства. Тому важливим завданням є об’єктивна оцінка 

героїзму та трагедії кожного народу; виховання розуміння 

причин та взаємозв’язку різних історичних явищ, виховання 

почуття патріотизму і водночас толерантності до інших 

народів. 

Дане дослідження дає можливість зробити наступні 

висновки: 

- архівні матеріали, наукові дослідження істориків, 

свідчення людей підтверджують, що Голокост мав місце на 

території Миколаївщини; 

- найяскравішим доказом Голокосту на Миколаївщині 

було організоване  та планомірне знищення єврейського 

населення у селі Богданівка Доманівського району 

Миколаївської області, де було розстріляно близько 55 тисяч 

осіб; 

- не підтверджується поширена думка, що румунська 

окупаційна влада у своїх діях проти єврейського населення 

була менш послідовною, методичною і жорстокою, ніж 

німецька. Румунські окупанти зробили власний «внесок» у 

технологію «остаточного вирішення єврейського питання»: 

марші в зимову холоднечу напівроздягнених людей, 

нелюдські умови проживання, масові розстріли і знущання; 

- трагедія єврейського населення знайшла співчуття у 

жителів села Богданівка; 

- проблема Голокосту залишається актуальною і донині. 

Вона потребує встановлення імен жертв Катастрофи, збору 

матеріалів, документів, свідчень, що належать до того 

періоду, а також увічнення пам'яті тих, хто був знищений 

INTRODUCTION 

 

Illumination of the tragic pages of  the Holocaust, 

awareness of the lessons of the Catastrophe of European 

Jewry by Ukrainian society is an urgent task at the present 

stage of the historical development of the Ukrainian state. 

The beginning of the war of fascist Germany against the So-

viet Union and the occupation  of the southern Ukrainian 

lands by German troops coincided with the beginning of the 

third stage of the "final settlement of the Jewish question", the 

content of which was the systematic and organized destruc-

tion of the Jews in the occupied countries. The history of 

mankind did not know such a cynical and senseless extermi-

nation of the civilian population.  Confirmation of this — the 

events in Mykolayiv region   during the Fascist German oc-

cupation. 

The first thing to keep in mind is the fact that, with the 

establishment of an occupation regime, the administrative 

separation of Mykolayiv oblast took place along the South-

ern Bug so that the western regions  were included in the 

Transnistrian governorship, while another area of 

Mykolayiv region was a part of Reichstag commissariat of 

Ukraine. Territorial subordination also affected the system 

of means "to solve the Jewish question". This caused the exist-

ence of certain features of   the Holocaust in Mykolayiv re-

gion. 



Every day, until December 18, 1941  the parties of doomed 

(from 1500 to 2000) people with endless columns stretched to their 

last place of existence: Mostove, Domanivka, to the former collective 

farms "Red Star", "Soviet peasant", state farm "Sukha Balka" by Frunze, 

"Akmechetski Stavki", "Bohdanivka". Those who were still warmed up in 

life, barely having been reached to their final point, chilled, tired, 

immediately fell on the half-rotten straw bedding in places without 

windows and doors: in stables, pig farms, cowsheds,  abandoned 

clubs, garages, workshops, warehouses. 

Щодня, до 18 грудня 1941 року, партії приречених  по 

1500 – 2000 чоловік нескінченними колонами тяглися до 

останнього свого місця буття: Мостового, Доманівки, до коли-

шніх колгоспів «Червона зірка», «Радянський селянин», рад-

госпів «Суха Балка», ім. Фрунзе, ім. Енгельса, «Акмечетські 

Ставки», «Богданівка». Ті, в кого ще теплилося життя, ледве 

добрівши до свого кінцевого пункту, охлялі, стомлені, відразу 

ж падали на напівпрогнилу, зіпрілу підстилку у відведених 

для ночівлі брудних, без вікон і дверей, конюшнях, свинарни-

ках, корівниках, сараях, занедбаних клубах, гаражах, майсте-

рнях, складах.  

На карті позначено місця 
концентраційних таборів для 
єврейського та циганського 
населення на території 
Доманівського району у роки 
Великої Вітчизняної війни. 

The map indicates the places of 

concentration camps for the Jewish 

and Gypsy population on the 

territory of Domanivka district 

during the  Great       Patriotic War 

 



У мить, коли замовкнуть солов”ї  

І всі часи зіллються воєдино, 

Згадаймо тих, хто без вини згорів 

In the moment, when silent 

And all times merges together 

Recall those who died without blame 

In Bohdanivka, Golgotha of 

Ukraine ... 

В акті від 5 квітня 1944 року Комісії по 

розслідуванню злочинів, вчинених окупантами в 

Доманівці, зазначено, що нею виявлені за 

лісонасадженням на захід від колишнього будинку 

райвиконкому три могили довжиною 10 – 12 м і 

шириною 2,5 м, десять окопів довжиною від 4 до 10 

м, вщерть заповнених трупами розстріляних.  

The Investigation Commission Act of Offenses 

committed by the occupants in Domanivka  (April 5, 

1944 ) states that to the west from the former building of 

the district executive committee in the forestation three 

graves of 10-12 m in length and 2.5 m in width, 10 

trenches in length from 4 to 10 m, were discovered and  

were filled with dead executed bodies. 

The work of the Extraordinary State Commission on  mass shootings of 
Jews in Bohdanivka village 

Робота Надзвичайної Державної комісії на місцях масового  

розстрілу євреїв у с. Богданівка 



 Ще жахливішим по жорстокості і масштабах 

злочину був табір смерті, створений у Богданівці. 

Тут у 27-ми свинарниках, кожен з яких був 

розрахований на 200 свиней, фашисти розміщували 

до двох тисяч і більше в’язнів. Так само, як і в 

Доманівці, люди сотнями гинули від голоду, холоду і 

хвороб – значна частина тих, кого тримали просто 

неба у відкритих літніх таборах для свиней. 

 

The Investigation Commission Act of Offenses 

committed by the occupants in Domanivka  (April 5, 

1944 ) states that to the west from the former building of 

the district executive committee in the forestation three 

graves of 10-12 m in length and 2.5 m in width, 10 

trenches in length from 4 to 10 m, were discovered and  

Ліжко в свинарнику на території Богданівки,  

де знаходилося гетто  

Beds in a pigsty on the territory of Bohdanivka, 

where the ghetto was 

Juvenile L. Rozhetskyi still in those terrible and tragic days 

imagined a monument, which eventually will appear at the un-

known  Bohdanivka Ravine of thousands of innocent victims of 

bloody genocide with such a touching inscription on it: 

 “I ask whoever you were, stop. 

Oh, noble traveller 

And the ravine is gloomy and cold 

Surprise in awe. 

Anger and excitement 

Do not lose sight of sorrow, 

There are people who are burnt here 

       Celebrate the moment of silence. " 



 

Неповнолітній Л.Рожецький ще в ті жахливі і 

трагічні дні уявляв пам’ятник, який з часом постане 

біля сумно відомого богданівського яру тисячам без-

винних жертв кривавого геноциду із таким зворуш-

ливим написом на ньому: 

«Прошу, хто б не був ти, зупинись. 

О, подорожній благородний, 

І яр похмурий і холодний 

В журбі довкола обдивись. 

Втамуй і гнів, і хвилювання, 

В скорботі не опускай очей, 

Прах спопелілих тут людей 

       Вшануй хвилиною мовчання».  

21 грудня 1941 року румунські жандарми 
приступили до розстрілу мирних громадян. Партії 

приречених зганяли до яру, поблизу соснового бору.  

Л.Рожецький, який пройшов пекло гетто в Березівці, 

Сирітському, Акмечетських Ставках, Доманівці та 

Богданівці,  згадує: «Смертників роздягали догола, потім 

підводили до яру і ставили на коліна, обличчям до Бугу. 

Стріляли тільки розривними кулями, прямо в потилицю. 

Трупи скидали вниз. На очах чоловіка вбивали жінку. Потім 

вбивали його самого». З краю урвища вбиті, а часто тільки 

поранені, падали на дно яру, де палахкотіло велетенське 

вогнище з соломи, очерету та дров. Маленьких дітей і кволих 

кидали в полум’я живцем. Штабелі трупів горіли 

цілодобово. 

        

 

 

On December 21, 1941 Romanian gendarmes began shooting 

civilians. The parties of the doomed were driven to a ravine, near 

the pine forest. 

L. Rozhetsky, who passed the ghetto hell in Berezivka, 

Syritske, Akmechetski Stavky, Domanivka, and Bohdanivka, 

recalls: "The mortals were undressed naked, then they were led to 

a ravine and kneeling on their face to the Bug. Only  bursting 

bullets shot right in the back of the head. The corps were dumped 

down.. A wife  was killed in the eyes of a husband. Then he was 

killed. " From the edge of the hill dead and often only wounded, 

people fell to the bottom of the 

ravine where a huge fire of 

straw, reeds and firewood 

burned. Little children and 

flattery were thrown in a flame 

alive. The bodies of corpses 

burned round the clock. 



Розслідуванням Надзвичайної державної комісії, 

очолюваної депутатом Верховної Ради СРСР 

В.Ф.Михайлюченком, та судово-медичних експертів 

в складі дійсного члена Академії наук України 

Г.І.Маркелова, професора судової медицини 

Ф.Н.Жмайловича, доцента Одеського медичного 

інституту А.Н.Целларіуса, головного паталого-

анатома 3-го Українського фронту полковника 

медичної служби Р.Д.Штерна встанослено, що 

окупанти розстріляли в цьому таборі майже 52 

тисячі в’язнів і більше 2 тисяч спалили в бараках. 

Ця цифра збігається з даними Державного архіву 

Миколаївської області та ізраїльського архіву-музею 

Яд Ва-Шем: усього в Богданівці знищено близько 

54 000 осіб.  

An educational delegation from Germany visited Bogdanivka 

On June 10, 2019, a delegation from Germa-

ny, led by Heuster Alexei Valentinovich - the 

head of the German Association of Former 

Prisoners of the Concentration Camps and 

Ghetto, Kaunas Ghetto Prisoner, professor at 

the Academy of Historical Sciences, visited 

Bogdanivka. This time its participants were 

workers of the German-Russian Museum of 

the City of Berlin, teachers, historians from 

the cities of Hamburg, Berlin, Bonn. 

The guests in Yuzhnoukrainsk were greeted by the director of the school 

Pospelov OV and the head of the conservation department of the Buzy Gard 

National Park Vaskov V.F. The German delegation had to ferry to the Bogdan 

river bank of the Southern Bug River by ferry. 

The guests visited the place of mass shooting of the Jewish population during 

the Second World War in the territory of the village of Bogdanivka, learned 

from local lore students about the recollections of eyewitnesses of those events, 

put flowers to the memorial sign. 

OV Hastver said that the horrific tragedy of the Jewish people in the Second 

World War was beyond the control of time. Events related to it are getting more 

and more attention. There are fewer and fewer surviving eyewitnesses to those 

tragic events. However, the memory of the victims of the Nazis continues to live 

thanks to the indifferent people who try to preserve and perpetuate it. 

The speeches of the representatives of the German delegation expressed regret 

for the actions of their ancestors regarding the extermination of the Jewish 

population. Therefore, they gratefully addressed the director of the school 

Pospelova OV and students of local lore (heads of Pospelov LV, Dubovik GV) 

for preserving the memory of Holocaust victims. This topic was continued by 

the museum historian Ingrid Damerov. She also spoke about the directions of 

the German Museum. 

We were pleasantly surprised that the people of Germany were aware of the 

reforms in the field of education, interested in its results. Of course, they (and 

we, too) would like us to have real roads, well-developed infrastructure. It is 

good that the deputy Pribuzhsky village chairman for humanitarian issues was 

present at the event. Acting Bohdanivka Shkurchenko, the elderly of RL, who, 

of course, will not solve the problem of roads, but at least to the extent of their 

competence will try to improve it. 



Освітянська делегація з 

Німеччини відвідала 

Богданівку 

10 червня 2019 року Богда-
нівку відвідала делегація з 
Німеччини під керівницт-
вом Хействера Олексія 
Валентиновича – керівни-
ка Німецької асоціації ко-
лишніх в’язнів концтабо-
рів і гетто, в’язня Кауна-
ського гетто, професора 
Академії історичних наук. 

Цього разу її учасниками були працівники німецько-
російського музею міста Берліна, викладачі, історики з міст 
Гамбург, Берлін, Бонн.  

Гостей в Южноукраїнську зустрічали директор школи 
Поспєлов О.В. та керівник природоохоронного відділу націо-
нального парку «Бузький Гард» Васьків В.Ф. Німецькій де-
легації довелося переправлятися до богданівського берега 
річки Південний Буг паромом. 

Гості відвідали місце масового розстрілу єврейського 
населення у роки Другої світової війни на території села Бог-
данівка, дізналися від учнів-краєзнавців про спогади очевид-
ців тих подій, поклали квіти до пам’ятного знака.  

О.В.Хействер зазначив, що про непідвладну часові жах-
ливу трагедію єврейського народу у роки Другої світової вій-
ни  необхідно пам’ятати. Події, пов’язані з нею, привертають 
дедалі більшу увагу. Все менше і менше залишається живих 
очевидців тих трагічних подій. Проте пам’ять про жертв на-
цистів продовжує жити завдяки небайдужим людям, які на-
магаються її зберегти та увіковічити. 

У виступах представників німецької делегації звучав 
жаль за вчинки їхніх предків стосовно знищення єврейського 
населення. Тому вони із вдячністю звернулися до директора 
школи Поспєлова О.В. та учнів-краєзнавців (керівники Пос-
пєлова Л.В., Дубовик Г.В.) за збереження пам’яті жерт Холо-
косту. Цю тему продовжила історик музею Інгрід  Дамеров. 
Вона також розповіла про напрямки роботи німецького му-
зею. 

Ми були приємно здивовані тим, що жителі Німеччини 
знають про реформи в галузі освіти, цікавляться її результа-
тами. Звичайно, їм  (та й нам теж) хотілося б, щоб у нас були 
справжні дороги, розвинена інфраструктура. Добре, що на 
заході були присутні заступник Прибузького сільського голо-
ви з гуманітарних питань Гунівенко О.В. , в.о. старости 
с.Богданівка Шкурченко Р.Л., які, звичайно, не вирішать 
проблему доріг, але хоча б в міру своєї компетенції намагати-
муться її покращити. 

Investigation of the Extraordinary State Commission 

headed by the deputy of the Supreme Soviet of the USSR 

V.F. Mikhailyuchenko and Forensic Medical Experts in 

the membership of the present member of the Academy 

of Sciences of Ukraine G.I. Markelov, professor of 

forensic medicine F.N. Zhmailovych, docent of Odessa 

Medical Institute A.N. Tsellarius, the chief pathologist-

anatomist of the 3rd Ukrainian Front, the Colonel of the 

Medical Service, R.D. Stern, stated that the occupants 

were shooting almost 52 thousand prisoners and more 

than 2 thousand were burned in the barracks. This figure 

coincides with the data of the State Archives of 

Mykolayiv region and Israel archive-museum Yad Va-

Shem: only about 54,000 people were destroyed in 

Bohdanivka. 



 Розповідь очевидця,  

Наточій Валентини Іванівни, 

 1930 р.н. 

«Пам’ятаю, першою вбили на-

шу вчительку – Розу Абрамівну, а 

потім почали розстрілювати всіх. 

 До нашого села приходили дві дівчинки – єврейки.  

Ми знали, яка доля їх чекає, моя мама хотіла їх врятува-

ти, але не вдалося. Коли хоронили одну єврейську жінку, 

дівчаток поховали з нею в одній могилі, живцем. 

Чоловіків дуже часто рятували партизани. 

А жили табірники погано… В радгоспі було багато 

свинарників, там жили полонені. Деякі навіть до таборів 

не доходили, падали по дорозі, помирали. Серед жителів 

Богданівки теж знаходились і такі, хто добровільно допо-

магали німцям. Таких людей вважали зрадниками, їх ви-

ганяли за межі села, деяких судили.» 

І раптом Валентина Іванівна знову згадала про свою 

вчительку Розу Абрамівну: 

«Нашу Розу Абрамівну розстріляли, коли вона вже 

була вагітною. Ми спостерігали дуже часто, як розстрі-

лювали євреїв. Я разом зі своєю подругою пішли на місце 

розстрілу і знайшли Розу Абрамівну, після чого ми її по-

ховали. 

Щодо самих жителів Богданівки, то їх не чіпали, та 

й не потрібно було – тоді в Богданівці була страшна епі-

демія тифу. 

Євреїв судили ні за що. Розстрілювали навіть діток, 

деякі з поранених просили, щоб їх «добивали». Одразу 

після розстрілу людей спалювали, тому врятуватись було 

дуже важко». 

Bogdan's Land welcomes German guests 

Time-consuming, horrifying tragedy of the Jewish people during the Secon-

d World War, to be remembered. Events related to it are getting more and 

more attention. 

On May 16, 2019, a delegation from Germany, led by Heistur Alexei Valen-

tinovich - the head of the German Association of Former Prisoners of the Con-

centration Camps and Ghetto, the Kaunas Ghetto Prisoner, Professor of the 

Academy of Historical Sciences, visited Bogdanivka. The delegation included 

both former prisoners of German concentration camps and young people stu-

dying the history of the Holocaust in Transnistria and being members of the 

Witnesses. 

The guests visited the Bogdanovsk school, where they were greeted with 

bread and salt by the pupils of the local history circles. 

Participants of the event held a rally near the Holocaust memorial sign. 

Local historians of Bogdaniv Secondary School I-III degree told about the tra-

gic events on the territory of the village of Bogdanivka during the Second Wor-

ld War, in particular about mass executions of the Jewish population in the 

Bogdan ghetto. This holy place is looked after by employees and students of 

schools. In recent years, he has been visited by international delegations: repre-

sentatives of the Transnistria - The Forgotten Holocaust International Forum 

(University of Leipzig, Germany), students of Friedrich Schiller University 

(Germany), delegation from Baltimore (USA), participants of the Holocaust 

Studies Field Workshop , organized by the Yachad - in - Unum association in 

cooperation with the State University of Champolon (France). 

A great help in organizing such international meetings is provided by a cit-

izen of America, a former prisoner of the Bogdan ghetto, President of the New 

York Association of World Diasporas, Mitya Bykov. 

The German guests thanked the director of the Bogdaniv Secondary School 

of Grades I-III, OV Pospelov, the heads of the local history groups of the school 

Pospelovy LV, Dubovik GV, the students for preserving the memory of the 

Holocaust victims. 

There are fewer and fewer survi-

ving eyewitnesses to those tragic eve-

nts. However, the memory of the vic-

tims of the Nazis continues to live 

thanks to the indifferent people who 

try to preserve and perpetuate it. 



Богданівська земля зустрічає  

німецьких гостей 

Непідвладна часові жахлива траге-

дія єврейського народу у роки Дру-

гої світової війни, про яку необхід-

но пам’ятати. Події, пов’язані з 

нею, привертають дедалі більшу 

увагу. 

16 травня 2019 року Богданівку від-

відала делегація з Німеччини під керівництвом Хействера Олексія 

Валентиновича – керівника Німецької асоціації колишніх в’язнів 

концтаборів і гетто, в’язня Каунаського гетто, професора Академії 

історичних наук. До складу делегації входили як колишні в’язні 

німецьких концтаборів, так і молодь, яка вивчає історію Холокосту 

на території Трансністрії та є членами організації «Свідки свідків». 

Гості відвідали Богданівську школу, де їх тепло зустріли хлібом-

сіллю вихованці краєзнавчих гуртків. 

Учасники заходу провели мітинг біля пам’ятного знака жертвам 

Холокосту. Краєзнавці Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів розповіли 

про трагічні події на території села Богданівка у роки Другої світо-

вої війни, зокрема про масові розстріли єврейського населення у 

Богданівському гетто. Це святе місце доглядають працівники та 

учні школи. За останні роки його відвідали міжнародні делегації: 

представники Міжнародного форуму «Трансністрія – забутий Холо-

кост» (Лейпцизький університет, Німеччина), студенти Єнського 

університету Фрідріха Шиллера (Німеччина), делегація з міста Бал-

тімор (США), учасники польового семінару «Дослідження Голокос-

ту в Трансністрії», організованого асоціацією Яхад - ін Унум спіль-

но з Державним Університетом Шампольон (Франція). 

Велику допомогу в організації таких міжнародних зустрічей надає 

громадянин Америки, колишній в’язень Богданівського гетто, Пре-

зидент Нью-Йоркської Асоціації діаспор світу Мітя Биков. 

Німецькі гості подякували директору Богданівської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів Поспєлову О.В., керівникам краєзнавчих гуртків школи Пос-

пєловій Л.В., Дубовик Г.В., школярам за збереження пам’яті жертв 

Холокосту. 

Все менше і менше залишається живих очевидців тих трагічних 

подій. Проте пам’ять про жертв нацистів продовжує жити завдяки 

небайдужим людям, які намагаються її зберегти та увіковічити. 

The story of the witness,  

Valentyna Ivanivna Natochiy, 1930 

 

"I remember our teacher, Rosa Abramivna, was killed 

the first and then they began shooting all. Two girls came 

to our village - the Jews. We knew what fate waits for 

them, my mother wanted to save them, but failed. When 

a Jewish woman was buried, the girls were buried alive 

with her in one grave. 

          Men were very often saved by partisans. 

And the cemeteries lived poorly ... There were many 

pig farmers in the state farm, where prisoners lived. 

Some even did not reach the camps, fell on the road and 

died. Among the residents of Bohdanivka, there were 

also those who volunteered to help the Germans. Such 

people were considered traitors, they were expelled 

outside the village, some were tried. 

        Suddenly Valentyna Ivanivna once again 

remembered her teacher Rosa Abramivna: 

"Our Rosa Abramivna was shot when she was already 

pregnant. We watched very often how the Jews were 

shot. I and my friend went to a shooting place and found 

Rosa Abramivna and buried her. 

         As for the people of Bohdanivka, they were not 

touched, and they did not need to - then  there was a 

terrible epidemic of typhus in the village. 

The Jews were judged for nothing. Even children 

were shot, some of the wounded asked to be "shot". 

Immediately after the shootings people were burned, so 

it was very difficult to rescue". 



5 вересня 2009 року це трагічне місце нашого села відві-

дала Міжнародна делегація єврейської спільноти. Одним із 

представників цієї делегації був Яков Маніович. Вони вкло-

нилися жертвам нацистського свавілля і були приємно зди-

вовані, що жителі села та учні Богданівської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів знають і пам’ятають про ті трагічні події. На жаль, для 

Якова Маніовича це була остання поїздка до Богданівки.  

Представники делегації Миколаївської єврейської спільноти біля 

місця масового знищення євреїв у с.Богданівка 

On September 5, 2009 the tragic place of our village was visit-

ed by the International delegation of the Jewish community. One of 

the representatives of this delegation was Yakov Maniowych. They 

worshiped the victims of the fascist tyranny and were pleasantly 

surprised that the villagers and the students of Bohdanivka second-

ary school know and remember those tragic events. Unfortunately, 

it was the last trip for Yakov Maniowych to Bohdanivka. 

Representatives of the delegation of  Myko-

layiv Jewish community near the place of 

mass murder of Jews in Bohdanivka village 

         Dear guests! 

I appeal to you on behalf of the 127 survivors of the catastrophe that took 

place in the Bohdanivka camp, which was part of the Transnistria, created by 

the Romanian occupiers from December 1941 to the end of January 1942. 

During this short period 56,400 innocent people were killed and condemned 

only because they were people of Jewish nationality. Only 127 people survived 

from this large list and I, a half-year-old child, together with my mother, 

grandmother and sister, with God's help, was lucky enough to remain alive 

among these 127 of the 33 members of my family. Unfortunately, I never had to 

say the word grandfather, uncle or aunt, because the family was practically 

destroyed. 

  I want to note the fact that, by the will of God, I was given the role of a person 

who can convey to the world the horrors through which my family and their 

generation passed through. For years, I had the thought of what I can do to 

save memory. And I decided to rebuild the Memorial and plant 127 trees in 

honor of the survivors, as if they symbolized the tombstone of 56 400 victims of 

fascism. The crowns of the trees by the noise of their leaves, bring the bitter 

truth about the horrors of the Holocaust to humankind. 

    All this work on preservation of memory is connected with Bohdanivka and 

could not be realized without participation of Bohdanivka  school  headmaster 

Olexiy Pospelov. Together with the team of teachers, he is working on the 

history of the region, where  people from all corners were forcibly delivered to 

Transnistria for the destruction by the Romanian and German fascists. I 

personally swear to do everything possible so that the story does not repeat itself. 

       Memory must be alive. It will resemble the aggressive forces that humanity 

stands guarding the world with the confidence that we will be able to stop 

hatred, fascism, racism, neo-fascism. 

     In the end I want to appeal to you, the youth who came from France -

country where  the facts I have mentioned are very seriously rising today. Who 

if not you must  be propagandists of goodness before evil. Please join the 

general International Movement which is held annually on January 27th at the 

United Nations in the presence of almost all countries of the world - a 

movement for the fact that this should never happen again. Every year I am 

invited to the United Nations and at the slightest opportunity  I emphasize the 

role we can play in this movement. Your visit to Bohdanivka is an expression of 

cordiality, spirituality and patriotism in the field of education. And also I a 

expressing gratitude to all those gathered at this meeting, who make a huge 

contribution to the preservation of humanity on the  Earth. 

                                                         Citizen of the United States 

                                                         President of New York Association Peace 

Diaspora  

                                                                                    Mitya Bykov 



 French delegation in Bohdanivka  

   

On March 14, 2019 

a Holoсaust  

Memorial event 

took place at the 

Bohdanivka School, 

organized by the 

Yakhad-in-Unum 

Association together 

with the State 

University of 

Champollion 

(France) and the 

Odessa Regional Jewish Association - former ghetto prisoners and 

fascist camps.  

    Students were accompanied by Sandrik Victor - docent, History 

Professor at the University of Champollion (Albi, France); Igal 

Fiyalkov - docent, teacher of Sociology, Tibo Kurcell - teacher of 

geography; Pierre Jerome Biscar - responsible for pedagogical 

projects in the Yahad-in-Unum association; Olga Kulbachna - 

team leader in search expeditions, association Yaha-d in-Unum. 

     Participants of the seminar visited a place of mass destruction 

of Jews in Bohdanivka village during the Second World War. 

During the mourning rally, local lore students led by Pospelova 

L.V. told about horrible pages of the history of their native land. A 

meeting was held with Voloshin V.O., the witness of events in the 

camp of the death in Bohdanivka and the World Saint of the 

people. 

A citizen of the United States, President of the New York 

Diaspora Association of the World, a former prisoner of the 

Bohdanivka ghetto, Mitya Bykov, addressed to the participants 

with the request to preserve the memory of the victims of the 

        26 вересня 2012 року Богданівку відвідала 

міжнародна делегація у рамках Міжнародного 

форуму «Трансністрія – забутий Холокост» за 

ініціативою асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто 

і концтаборів, Одеського музею Холокосту у 

співпраці з Лейпцизьким університетом ( Німеччина)  

        On September 26, 2012  Bohdanivka was visited by an 

international delegation within the framework of the 

International Forum "Transnistria - Forgotten Holocaust" 

on the initiative of the Association of Jews - former 

prisoners of ghetto and concentration camps,  Odessa 

Holocaust Museum in cooperation with the University of 

Leipzig (Germany). 



Учениця школи Шкурченко Ганна – автор ро-

боти “Голокост. Дорога на вірну смерть” (керівник 

– Поспєлов О.В.) – презентувала свою роботу на ХІ 

Всеукраїнському конкурсі учнівських творчих ро-

біт «Історія і уроки Голокосту». 

 

Student Schkurchenko Anna - the author of the work 

"Holocaust. The Road to True Death" (leader - Pospelov 

O.V.) - presented  her work at the XI All-Ukrainian Com-

petition for students' works "History and Lessons of  the 

Holocaust. " 

Дорогие гости! 

Обращаюсь к вам от имени 127 выживших в катастрофе, 

происшедшей в лагере Богдановка, который входил в состав 

Транснистрии, созданной румынскими оккупантами в период  с декабря 

1941 до конца января 1942 года. За этот короткий временной период было 

убито и соженно 56 400 безвинных людей лишь только потому, что они 

были людьми еврейской национальности. Из этого большого списка 

осталось в живых только 127, и мне, полуторагодовалому ребенку, вместе 

с моей мамой, бабушкой и сестрой, с Божьей помощью, посчастливилось 

остаться в живых в числе этих 127 из 33 членов моей семьи. К великому 

сожалению, мне никогда не приходилось произносить слово дедушка, дядя 

или тетя, поскольку семья была практически уничтожена.  

Хочу отметить  тот факт, что по воле Божьей, мне была 

предоставлена роль человека, который может донести миру об ужасах, 

через которые прошла моя семья и их поколение, и я лично, в те ужасные 

времена Голокоста. Все годы я вынашивал мысль, что я могу сделать для 

сохранения памяти. И я решил восстановить мемориал и высадить 127 

деревьев в честь выживших, как бы символизирующих надгробие 56 400 

жертв фашизма. Кроны деревьев шумом своих листьев донесут до 

человечества ту горькую правду об ужасах времен Голокоста.  

Вся эта работа по сохранению памяти связана с Богдановкой и не 

могла бы осуществиться без участия Богдановской средней школы под 

руководством директора Алексея Поспелова. Совместно с коллективом 

учителей он работает над историей края, куда была согнаны несчастные 

люди со всех уголков к счастью не состоявшейся Транснистрии  для 

уничтожения румынскими и немецкими фашистами. Я лично клянусь 

сделать все возможное, чтобы история не повторилась.  

Память должна быть жива. Она будет напоминать агрессивным 

силам, что человечество стоит на страже мира с уверенностью, что мы 

сможем остановить ненависть, фашизм, расизм, неофашизм.  

В конце я хочу обратиться  к вам, молодежь, приехавшая из 

Франции  - страны, где сегодня мной упомянутые факты имеют очень 

серьёзный подъем. Кому, если не вам, быть пропагандистами добра перед 

злом. Пожалуйста, присоединятесь к общему Международному движению, 

которое ежегодно, 27 января, в ООН в присутствии почти всех стран мира  

- движению за то, что подобное никогда не должно повториться. Меня 

каждый год приглашают в ООН, и при малейшей возможности я 

подчеркиваю, какую роль мы можем сыграть в этом движении. Ваш 

приезд в Богдановку является выражением сердечности, духовности и 

патриотизма в деле просвещения. А также огромную благодарность всем 

собравшимся на этом митинге, кто вносит огромный вклад в сохранение 

человечества на планете Земля. 

Гражданин США, 

Президент Нью-Йоркской  

Ассоциации диаспор мира 

Митя Быков  



У Богданівці—французька делегація 

 
14 березня 2019 

року в  

Богданівській 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

відбувся захід 

вшанування 

пам’яті жертв 

Голокосту в 

рамках 

польового 

семінару  

“Дослідження Голокосту в Трансністрії», організованого 

асоціацією Яхад-ін Унум спільно з Державним Університетом 

Шампольон (Франція)  та Одеською регіональною асоціацією 

євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських таборів. 

 Студентів супроводжували Сандрік Віктор – доцент, 

викладач історії Університету Шампольон (місто Альбі, 

Франція); Ігаль Фіялков – доцент, викладач соціології; Тібо 

Курсель – викладач географії; П’єр Жером Біскара – 

відповідальний за педагогічні проекти в асоціації Яхад-ін-

Унум; Ольга Кульбачна – керівник команди в пошукових 

експедиціях, асоціація Яха-д ін- Унум.  

Учасники семінару відвідали місце масового знищення 

євреїв на території села Богданівка у роки Другої світової 

війни. Під час траурного мітингу краєзнавці школи під 

керівництвом Поспєлової Л.В. розповіли про жахливі 

сторінки історії рідного краю. Відбулася зустріч зі свідком 

подій у таборі смерті Богданівка і Праведником народів світу 

Волошиним В.О.  

До учасників заходу листом звернувся громадянин 

США, Президент Нью-Йоркської Асоціації діаспор світу, 

колишній в’язень Богданівського гетто Мітя Биков, який 

закликав присутніх до збереження пам’яті жертв Голокосту.   

Обласний меморіальний захід 
25 січня 2017 р.    напередодні 
вшанування пам'яті жертв Голокосту 
у роки Другої Світової війни  біля 
пам’ятного знака, встановленого на 
місці масових розстрілів євреїв у 
с.Богданівка Доманівського р-ну 
Миколаївської обл.  відбулася хода-
реквієм «Дорога на вірну смерть», у 
якій взяли участь депутати обласної 
та районної рад, Богданівської 
сільської ради, учні Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
представники громадських організацій.  
    Під час мітингу виступили голова Миколаївської обласної 
ради Москаленко В.В., в.о. голови Доманівської 
райдержадміністрації Фалько Н.І., голова правління громадської 
організації «Асоціація лідерів туристичного бізнесу у 
Миколаївській області» Чичкалюк Т.О., завідувач музею 
Южноукраїнського енергокомплексу Грицевич Б.Г. Краєзнавці 
школи (наставники-керівники гуртків краєзнавчого спрямування 
Поспєлова Л.В. та Дубовик Г.В.) розповіли про страшні події 
Другої Світової війни на території Богданівської сільради.    

Regional memorial event 
January 25, 2017 the commemorating of the 
victims of the   Holocaust during the Second 
World War took place near the memorial 
sign installed on the place of mass executions 
of Jews in Bohdanivka village, Domanivka 
district, Mykolayiv region. A meeting-
requiem “The Road to the True Death” was 

held with the participation of deputies of the regional and district 
councils, Bohdanivka village council, students of Bohdanivka secondary 
school, representatives of NGOs. 

      During the meeting, the chairman of  Mykolayiv Regional Council 

Moskalenko V.V., acting  as a Head of Domanivka  District State 

Administration Falko N.I., Chairman of the Board of the NGO 

"Association of Tourist Business Leaders in the Mykolayiv Region" 

Tchychkalyuk T.O., Head of the Museum of the South-Ukrainian Energy 

Complex Grytsevich B.G. made a statement. Ethnographers of the school 

(mentor-leaders of local lore circles Pospelova L.V. and Dubovik G.V.) 

spoke about the terrible events of the Second World War on the territory 

of the Bohdanivka village council. 



Богданівку відвідали німецькі студенти 

Тема Холокосту все більше 

цікавить міжнародну спільноту. 

Студенти Єнського університету 

Фрідріха Шиллера після 

проведення семінару «Холокост в 

Україні» вирішили відвідати місце 

розстрілу єврейського населення.  

      23 липня 2017 р. 9 студентів та викладачів 

гостинно зустріла богданівська земля. Це студенти, 

які навчаються в магістратурі, аспірантурі (до речі, 

серед них і студенти Київського університету ім. 

Т.Шевченка), професор Йорг Ганценмюллер, доцент 

Рафаель Утц. 

    Біля пам’ятного знака жертвам Холокосту учні-

краєзнавці розповіли про жахливі події Другої 

Світової війни на території Богданівської сільради, 

Доманівського району, хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять загиблих. Німецьких друзів 

цікавили питання про збереження пам’яті про 

Холокост, як школярі збирали матеріли про цю 

трагедію, як ставилися до вивчення цього питання 

за роки радянської влади та в незалежній Україні.  

         Було приємно, що більшість студентів 

розмовляли українською мовою. Бар’єру в 

спілкуванні не було.  
 

The Holocaust Remembrance Teleconference 

    On January 24, 2019 on the eve of Remembrance Day of the Holocaust 

victims, a TV channel bridge was held between students of Bohdanivka 

secondary school  of Prybuzhzhia  village council of Mykolayiv region and 

students of the Bila Tserkva Municipal Public School "Mitsva-613". The idea 

of holding a teleconference was initiated by the director of the Jewish school 

in Bila Tserkva Andryuschenko Natella Ihorivna, who on October 15, 2018 

as a  part of the international delegation  visited the place of the shooting of 

Jews during the Second World War in  Bohdanivka village on October 15, 

2018 and the headmaster of Bohdanivka school Pospelov Olexiy 

Volodymyrovych .  

       Bila Tserkva School students said that they participated in filming a 

documentary about the shooting of Jewish children and developing a 

Holocaust victims memorial sign the city of Bila Tserkva. 

       In turn, local historians of Bohdanivka school acquainted participants 

of the teleconference with the tragic events on the territory of Bohdanivka 

village during the Second World War, in particular, with the mass 

executions of the Jewish population in the Bohdanivka ghetto. In place of 

mass destruction, a memorable sign was installed. Schoolchildren care for it.  

Delegations of Jewish communities of Mykolayiv and Odessa, international 

delegations often visit this place. The communication was respectful and 

interesting.      

         Schoolchildren and teachers decided to continue cooperation between 

educational institutions. The delegation of Bohdanivka school will visit Bila 

Tserkva at the opening of the memorial sign for the victims of the Holocaust, 

and the pupils of  Bila Tserkva 

School will commemorate the 

victims of the Holodomor of  

Bohdanivka  Ghetto - at the 

anniversary of the Memory Alley 

laying in October 2019. 



    24 січня 2019 року, напередодні Дня 

пам’яті жертв Голокосту, відбувся телеміст 

між учнями-краєзнавцями Богданівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Прибузької сільської 

ради Миколаївської області та учнями 

Білоцерківського НВК «Міцва-613». 

Ідею проведення телемосту ініціювали 

директор єврейської школи міста Біла 

Церква Андрющенко Нателла Ігорівна, яка 

15 жовтня 2018 року в складі міжнародної делегації відвідала місце 

розстрілу євреїв у роки Другої світової війни у селі Богданівка 

Доманівського району Миколаївської області та директор 

Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Поспєлов Олексій 

Володимирович. 

       Школярі Білоцерківської школи розповіли, що брали участь у 

зйомках документального фільму про розстріл єврейських дітей та 

розробці проекту пам’ятного знака жертвам Голокосту у місті Біла 

Церква. 

У свою чергу краєзнавці Богданівської школи ознайомили 

учасників телемосту з трагічними подіями на території села 

Богданівка у роки Другої світової війни, зокрема з масовими 

розстрілами єврейського населення у Богданівському гетто. На 

місці масового знищення встановлено пам’ятний знак, за яким 

доглядають учні школи. До нього часто приїжджають делегації 

єврейських громад міст Миколаєва та Одеси, міжнародні делегації. 

Спілкування пройшло у дусі взаємної поваги, зацікавленості.      

     Школярі та вчителі вирішили продовжити співпрацю між 

навчальними закладами. Делегація Богданівської школи відвідає 

Білу Церкву на відкритті меморіального знаку жертвам Голокосту, 

а учні Білоцерківської школи пам’ятний знак жертв Голокосту 

Богданівського гетто - у річницю закладання Алеї пам’яті у жовтні 

2019 року. 

Телеміст Пам’яті жертв Голокосту  
Bohdanivka was attended by German students 

The Holocaust theme is increasingly interested in the 

international community. Friedrich Schiller Yen 

University students after the seminar “Holocaust in 

Ukraine” decided to visit the place of the execution of 

the Jewish population. 

      In July 23, 2017 nine  students and teachers were 

hospitably met on Bohdanivka land. These are the 

students who study in the magistracy, post-graduate 

courses (by the way, among them there are the students 

of Taras Shevchenko Kyiv University), professor Jorg 

Gantsenmuller, docent Raphael Utts. 

   Near the Holocaust victims memorial students-

ethnographers told about the terrible events of World 

War II on the territory of Bohdanivka village council, 

Domanivka district,  they commemorated the dead with 

a minute of silence. German friends were interested in 

preserving the memory of  Holocaust, the way how 

schoolchildren gathered materials about this tragedy, 

the attitude of Soviet power and  independent Ukraine 

to the issue. 

         It was nice that most students spoke Ukrainian. 

There was no barrier in communication. 



Алея Пам'яті  

      29 жовтня 2017р. біля пам’ятного 

знака жертвам Голокосту в селі 

Богданівка Доманівського району 

відбувся мітинг-реквієм та була 

висаджена алея Пам’яті. 

     Захід організовано Миколаївською 

обласною єврейською громадою за 

сприянням управління культури, 

національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

     Під час Другої світової війни, у жовтні 

1941 року, в селі Богданівка було створено концентраційний табір. 

З 55 тисяч в'язнів вціліли (вижили) тільки 127. Тож ініціатором 

заходу був саме один з тих, хто врятувався в Богданівському таборі 

— громадянин США Мітя Биков, якому на той час було лише 

півтора року. 

     Про значимість цієї події говорили Михайло Давидович 

Гольденберг – голова Миколаївської обласної єврейської громади, 

заступник голови Доманівської райдержадміністрації Наталія 

Іванівна Фалько, депутат обласної ради Сергій Віталійович 

Чорний, громадянин США Мітя Биков, голова Одеської асоціації 

євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман 

Шварман, директор Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Олексій 

Володимирович Поспєлов, керівник краєзнавчого гуртка 

Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. Людмила Василівна Поспєлова. 

     Після поминальної молитви, яку прочитав головний рабин міста 

Миколаєва та Миколаївської області Шолом Готтліб, та хвилини 

мовчання було запалено поминальні свічки та покладено квіти до 

пам’ятного знаку жертвам Голокосту. В пам’ять про тих, хто 

вцілів, було висаджено 127 дерев. 

Відвідування Музею жертв Голокосту 

    30 жовтня 2018 року  учні 

Богданівської ЗОШ відвідали 

Музей Голокосту в м.Одеса 

завдяки головному спонсору Міті 

Бикову. 

Цікава та повчальна екскурсія 

була проведена головою Одеської 

регіональної Асоціації євреїв - колишніх в'язнів гетто і 

нацистських концтаборів Романом Марковичем Шварцманом. 

     Тепла зустріч та цілий ряд заходів: в музей, до пам’ятників на 

Єврейському кладовищі, Прохоровський сквер, пам’ятник 

жертвам Голодомору залишились в пам’яті учнів на все життя.  

 Holocaust Victims  Museum Visit 

    On October 30, 2018 students from Bohdanivka  visited the Holocaust 

Museum in Odessa, thanks to the main sponsor Mitya Bykov. 

An interesting and instructive excursion was conducted by the head of  

Odessa Regional Jewish Association - former prisoners of ghetto and 

fascist concentration camps by Roman Markovych Schwartzman. 

     A warm meeting and a number of events such as visiting the museum, 

the monuments to the Jewish cemetery, Prokhorovsky Square, a 

monument to the victims of the Holodomor remained in the memory of 

the students for life. 



Делегація з м.Балтімор (США) 

          15.10.2018 року в Богданівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

відбулося вшанування жертв Голокосту 1941 року. 

    У церемонії взяли участь учителі, учні-краєзнавці 

Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. та делегація з міста Балтімор (США). 

    Присутні на заході в пам'ять трагічних подій знищення євреїв 

поклали квіти до пам'ятного знака жертвам Голокосту. 

Delegation from Baltimore  

( the USA) 

On On october 15, 2018  the commemoration of  Holocaust 

victims of 1941 was celebrated in the Bohdanivka secondary 

school of І-ІІІ degrees. 

    The ceremony was attended by teachers, local lore students 

of Bohdanivka secondary school and a delegation from 

Baltimore (the USA). 

    Those who were present put the flowers to the Holocaust 

Memorial Sign . 

    Present in the West, in memory of the tragic events of the 

destruction of the Jews, they laid flowers to the memorial to the 

victims of the Holocaust. 

Alley of Memory 

     In  October 29, 2017 at the memorial sign to the Holocaust victims in 

the village of Bohdanivka, Domanivka district, a meeting requiem was 

held and a memorial avenue was planted. 

     The event was organized by the Mykolaiv Regional Jewish 

Community with the assistance of the Department of Culture, 

Nationalities and Religions of the Mykolayiv Regional State 

Administration. 

     During the Second World War, in October 1941, a concentration 

camp was established in the village of Bohdanivka. Out of the 55,000 

prisoners, only 127 survived. Thus, the initiator of the event was one of 

those who escaped in Bohdanivka camp - US citizen Mitya Bykov, who 

at that time was only one and a half years old. 

      Myhailo Davydovych Goldenberg, the head of the Mykolaiv Region  

Jewish Community, Deputy Head of   Domanivka District State 

Administration Natalia Ivanivna Falko, deputy of the regional council 

Sergiy Chornyi, citizen of the USA Mitya Bykov, chairman of the Odessa 

Jewish Association of former prisoners of ghetto and fascist 

concentration camps, Roman Shvarman,  headmaster of Bohdanivka 

secondary school Olexiy Pospelov, head of the local history group of 

Bohdanivka secondary school Lyudmyla Vasylivna Pospelova talked 

about the significance of this event. 

     After the memorial prayer read by Chief Rabbi of Mykolayiv  and 

Mykolayiv region, Sholom Gottlib, and the minute of silence Temporary 

candles were lit and the flowers were put on a memorial to the victims of 

the Holocaust. In memory of those who survived, 127 trees were planted. 



Пам’ятний захід, присвячений воїнам, загиблим у роки другої 

світової війни у селах Богданівка, Виноградний Сад 

Доманівського району та жертвам Холокосту Богданівського 

гетто.  

     06 вересня 2018 року відбувся пам’ятний захід, 

присвячений воїнам, загиблим у роки другої світової війни у 

селах Богданівка, Виноградний Сад Доманівського району та 

жертвам Холокосту Богданівського гетто. 

   Учасників заходу хлібом-сіллю зустріла богданівська земля.  

Гості відвідали братські могили у с.Богданівка та 

Виноградний Сад, де було проведено молебень за загиблими 

протоієреєм Богданівського храму отцем Романом та 

покладання квітів. 

    Біля пам’ятного знака жертвам Холокосту відбувся мітинг, 

на якому були присутні гості, жителі села Богданіка, учні та 

вчителі Богданівської школи.  

     Громадянин США, колишній в'язень Богданівського гетто 

Мітя Биков у своєму виступі висловив подяку та вручив 

грамоти від штату Нью-Йорк за збереження пам’яті жертв 

Холокосту директору Державного архіву Миколаївської 

області Левченко Л.Л., директору ТОВ «Мар’ївське» 

Маляренку О.Ю. та заступнику директора ТОВ «Мар’ївське» 

Маляренко Т.Д., директору Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Поспєлову О.В., вчителю історії Богданівської школи 

Поспєловій Л.В., учням і вчителям Богданівської ЗОШ. 
 

 

     On September 6, 2018 a commemorative event dedicated to 

the soldiers who died during the Second World War in the 

villages Bohdanivka, Vynogradnyi Sad  of  Domanivka District 

and the victims of  Bohdanivka Holocaust Ghetto  took place. 

      The participants of the event with bread and salt met 

Bohdanivka land. 

The guests visited the fraternal graves in the village 

Bohdanivka and Vynogradnyi Sad, where a prayer service was 

performed by Archpriest of Bohdanivka Temple Father 

Roman and flowers were laid. 

       A  meeting  was held near the Holocaust Victims 

Memorial, which was attended by guests, residents of 

Bohdanika village, students and teachers of the Bohdanivka 

school.     A citizen of the United States, a former prisoner of 

the Bohdanivka ghetto Mitya Bykov in his speech thanked and 

handed letters from the State of New York for preserving the 

Holocaust victims memory to the Director of the State Archive 

of Mykolayiv Oblast Levchenko L. L., director of “Mariivske 

Ltd.” Maliarenko O.Yu. and the Head Assistant of 

"Mariyevske Ltd." Maliarenko T.D., the headmaster  of 

Bohdanivka Secondary School  Pospelov O.V., teacher of 

Bohdanivka  history school Pospelova L.V., students  and 

teachers of Bohdanivka secondary school. 

A commemorative event dedicated to the soldiers who died during 

the Second World War in the villages of Bohdanivka, Vynogradnyi 

Sad of Domanivka District and to the victims of Bohdanivka 

Holocaust Ghetto 


