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Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 2 червня 2017 року 
№ 628 «Про обласний план заходів із вшанування пам’яті жертв примусового 
переселення українців із Західної України до Сибіру (70-ті роковини початку 
проведення операції «Захід») інформуємо.

З метою вшанування пам’яті жертв примусового переселення українців із 
Західної України до Сибіру на Рівненщині проведено меморіальні та виставкові 
заходи, поминальні богослужіння за загиблими жертвами примусового 
переселення.

Так, 21 жовтня 2017 року на Рівненщині оголошено Днем жалоби, на 
будівлях і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій приспущено Державний Прапор 
України. Цього ж дня було обмежено проведення розважально-концертних 
заходів, спортивних змагань, внесено відповідні зміни до програм місцевого радіо 
і телебачення.

Упродовж жовтня 2017 року у навчальних закладах Рівненщини проведено 
низку заходів, присвячених вшануванню українських жертв радянської операції 
«Захід», зокрема:

бесіди «Західна Україна -  Сибір. Хресний шлях українців», «Історія 
депортації у документах і матеріалах», «Пам’ятати заради майбутнього», «Великі 
твої жертви, Україно», «Вшануємо жертв примусового переселення українців до 
Сибіру в 1947 році»;

години спілкування «70-та річниця операції «Захід», «Операція 
«Захід» -  чорний день України», «Злочин проти свого народу»;

уроки пам’яті «»Депортація українців до Сибіру», «Причини і наслідки 
примусового переселення українців до Сибіру», «Операція»Захід»: про це не 
можна забути!»;

виховні години «Жертви примусового переселення рідного краю», 
«Депортація -  злочин радянської влади проти українців», «Депортації українців -  
злочин проти українців», «невиплакані сльози України»;
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лекції «Операція «Захід» -  одне з найбільших масових і оперативних 
сталінських депортацій», «Насильницьке виселення населення західноукраїнських 
земель», «Примусово переселені...»;

Інформаційні години «Найбільша депортація населення з Західної 
України», «Репресивно-каральна система в Україні», «Заручники тоталітарного 
режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні»;

уроки-спогади «Депортація українців у Радянському Союзі -  інструмент 
радянської національної політики сталінських часів», «Літопис нескореної 
України», «Операція «Захід»: масова депортація населення Західної України», 
«Вигнаним із Батьківщини», «Ішли не знаючи куди».

У музейних та бібліотечних закладах області організовано тематичні 
виставки документів та фотоматеріалів, книжкові виставки «Операція «Захід»: 
наймасовіше переселення жителів Західної України», «Історія повернутих 
земель», «Операція «Захід» -  злочин проти народу», «Операція «Захід» 
-  70 років», «Історичний аспект. Операція «Захід».

На сайтах бібліотечних закладів розміщені просвітницькі матеріали про 
трагічні події, оформлені віртуальні виставки, присвячені вшануванню пам’яті 
жертв примусового переселення українців із Західної України до Сибіру.

У місцевих засобах масової інформації Рівненщини, а також на сторінках 
Інтернет-ресурсів та офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади області 
висвітлено Інформаційні матеріали про заходи із вшанування пам’яті жертв 
примусового переселення українців Із Західної України до Сибіру.

На офіційному веб-сайті Рівненської облдержадміністрації у підрубриці 
«До 70-х роковин операції «Захід» (рубрика «Пам’ятні дати») оприлюднено 
інформаційні матеріали про проведення операції «Захід».

У рубриці «Новини» 20.10.2017 р. розміщено повідомлення «Операція 
«Захід»: 70-ті роковини масової депортації». Зазначену інформацію також 
розміщено на сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі БасеЬоок, 
надіслано електронною поштою в редакції друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній, 
місцевих Інтернет-ресурсів для оприлюднення.

У рівненських ЗМІ опубліковано інформаційні матеріали про проведення 
операції «Захід», тематичні заходи, що відбулися в області, зокрема, «На 
Рівненщині 21 жовтня оголошено Днем жалоби» (сайт «Новини по-рівненськи»,
20.10.2017) , «Сьогодні на Рівненщині - День жалоби» (сайт «ОГО», 21.10.2017), 
«21 жовтня на Рівненщини - День жалоби» (сайт ТРК «Рівне 1», 21.10.2017), «21 
жовтня - День жалоби на Рівненщині» (сайт «ВСЕ», 21.10.2017) «Масове 
вивезення українців у Сибір - операція «Захід» (сайт «Вісті Рівненщини», 23.10) 
«України цвіт у стінах неволі» (газета «Сарненські новини», №25, 24.10.2017), 
«Операція «Захід»: депортація нескорених» (газета «Дубровицький вісник», №3,
27.10.2017) , «Масове вивезення українців у Сибір -  операція «Захід» (газета 
«Новини Костопільщини», №43, 28.10.2017) та Інші.
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Також 21.10.2017 р. в ефірі місцевих ТРК і радіо оголошено хвилину 
мовчання, на телеканалі РТБ (філія НСТУ «Рівненська регіональна дирекція» 
відбулася трансляція програми «Один на один» на тему «Операція «Захід»: 70-ті 
роковини масової депортації».
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