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1.2. ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО КАНІБАЛІЗМ  
НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. 
 

с. Тридуби Кривоозерського району 
Громадянка Я... у 1932 р. вступила до колгоспу імені Г. Котовського, 

де пропрацювавши певний час рядовою колгоспницею, заробила               
30 трудоднів. При розподілі урожаю отримала всього 35 фунтів 
житньої муки, а також у середині березня 1933 р. продовольчу 
допомогу в розмірі 10 фунтів кукурудзяної муки. 

Громадянка Я.., член секти євангелістів, 03.04.1933 р. принесла до 
себе додому мертву 3-річну дитину своєї сусідки О.., якій пообіцяла 
поховати її дитину на кладовищі. Принісши додому, дитину 
розрубала на маленькі шматки, голову, внутрішні органи закопала, 
інші частини зварила. 

Галузевий державний архів МВС України. – Ф.32. – Оп.1. – 
Спр.14650. – Арк.1-13. 

 
с. Морозівка Миколаївського району 

6-7 квітня 1933 р. громадянин С… із дружиною пішли з дому під 
виглядом пошуку заробітку. Після того як вони пішли, через 2 дні 
помер їх син В.., якому було 6-7 років. Громадянин Д… наказав 
іншому сину (10 років) громадянина С… винести тіло брата до сараю. 
Громадянин Д.., знаючи про смерть хлопця, перебуваючи у сільській 
раді, нікого про це не повідомив. 

На п’ятий день, прийшовши знову до сільради за продовольчою 
допомогою, продовжував мовчати. Тільки після того, як мати 
хлопчика випадково сказала голові сільради про смерть свого другого 
сина І… і просила допомогти поховати його, громадянин Д… зізнався 
про смерть її сина В… і, що його труп вже п’ятий день лежить у сараї. 

Керівництво сільради прийшовши до того сараю, знайшли сильно 
пошкоджене тіло хлопчика: тіло лежало без голови, рук, ніг, без лівої 
частини тулуба. Було видно, що м’ясо зрізали ножем. У процесі 
слідства громадянин Д… спочатку не підтверджував факту 
трупоїдства, проте на другому допиті зізнався, що хотів зробити 
холодець із тіла мертвого хлопчика. 

26-27.04.1933 р. Одеським облвідділом ДПУ громадянина Д… 
засудили до 10 років концтабору. 

Галузевий державний архів МВС України. – Ф.32. – Оп.1. – 
Спр.14649. – Арк.1-8. 
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с. Секретарка Кривоозерського району 
31 березня 1933 р. Кривоозерським РВ ДПУ арештована 

громадянка О.., яка мешкала в с. Секретарка. До цього проживала тут 
з чоловіком, мала потужне середняцьке господарство ще з 
дореволюційних часів: 6 десятин землі, 1 десятину саду, 3-х коней та 
інший дрібний сільгоспінвентар. У 1929 р. вступили до колгоспу, де 
працювали до 1932 р. У січні 1932 р. її чоловік помер, а в березні 1932 р. 
мене вигнали із колгоспу за приховування 6 пудів зерна, після цього 
забрали всі особисті речі та майно. Покинувши хату, пішла до доньки 
в село В. Мечетню, проте її там не було, бо виїхала у Донбас. 

Добравшись до доньки, її у хату не прийняв зять, і вона змушена 
була повернутися знову до с. Секретарка. По дорозі познайомилася з 
громадянином К.., з яким пізніше знайшла під копичкою соломи труп 
чоловіка. Громадянин К… відрізав від тіла три фунти м’яса і після 
цього попрямували до с. Секретарка, де мешкав і громадянин К… У 
хаті його дружина приготувала те м’ясо, яке вживали у підсмаженому 
вигляді всі: громадянка О.., громадянин К… із своє дружиною та 2-ма 
дітьми 5-6 років. 

Галузевий державний архів МВС України. – Ф.32. – Оп.1. – 
Спр.14768. – Арк.1-8. 

 
с. Врадіївка Врадіївського району 
Спогади Гордуз Марії Тимофіївни 

Недалеко від центру селища проживав вбивця-людоїд на 
прізвисько Шингар (Шинкар). Разом з ним мешкала дружина та двоє 
дітей. У страшний голодний рік ця людина почала вбивати людей і не 
просто їла їх із своїм сімейством, а готувала різні страви і продавала 
на ярмарку. Найчастіше варився холодець. У цій огидній справі йому 
допомагала дружина. Спочатку люди лише здогадувалися, чим він 
займається, бо безслідно зникали односельчани. 

Сусіди розповідали, що кожної неділі вулицею ходив кремезний, 
старенький, сивобородий дідусь. Він часто зупинявся погомоніти з 
кимось та перепочити. Кілька разів він зупинявся і біля Шингаря і 
навіть заходив до нього у двір. У дідуся не було нікого з родичів, і він 
був радий кожній зустрічі та розмові. 

Але через деякий час дідуся не стало, він безслідно зник і шукати 
його було нікому. Після цього на вулиці почастішали випадки зникнення 
дітей та дорослих. Ніхто ніде не міг їх знайти. Та ось одного разу 
Шингар запросив до себе юнака Івана... Коли хлопець зайшов до хати, 
то побачив на сволоці (стелі) великий гак, біля нього під стільцем була 
сокира. Знаючи про підозри людей щодо господаря, він швидко 
вискочив на двір, поки господар замешкався десь у кутку хати. Шингар 
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намагався його наздогнати, але хлопець утік. Після цього випадку до 
нього завітала міліція. Вбивця розповів міліції, що він намагався 
заманювати людей різними способами. Один із них був таким: він 
часто розмовляв із своїми сусідками і обіцяв поділитися з ними 
зерном, яке ніби йому возили з елеватора. Людоїд просив гостю 
прийти пізно, щоб ніхто не бачив і не знав, куди вона йде. Одні 
розгадували його хитрощі. Інші, що були доведені до відчаю, 
потрапляли на його вудку. Звідти вони вже ніколи не поверталися. А 
одного разу на вулиці гралося кілька дітей, він запросив їх до себе, 
щоб “пригостити”. З “гостин” діти не повернулися. Те ж саме сталося 
і з тим сивобородим дідом. 

У кінці розповіді Шингар дуже жалкував, що не всі, кого він 
“запрошував”, заходили до нього. А інколи, коли він запрошував до себе 
жінок, ті просто втікали від нього, намагаючись не потрапляти йому на очі. 

Вибирав він в основному людей великої статури (в тілі): дітей, 
молодь та жінок, бо з чоловіками було багато “клопоту”. 

Коли міліція завітала до його хати, то всіх вразив великий гак на стелі, 
який необхідний був господарю для того, щоб підвішувати вбиті жертви 
і розчленовувати їх. У погребі було знайдено 16 людських черепів. 

Голод-геноцид 1932-1933 років на території  
Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали 

(до 70-річчя трагедії). – Миколаїв: Вид-во МДГУ  
ім. Петра Могили, 2003. – С. 176-177. 

 
с. Красненьке, Кривоозерського району 

Спогади Штаби Ніни Антонівни 
Щоб вижити, люди вживали все, що здавалося їм їстівним. 

Збирали жолуді, мололи їх, а потім пекли млинці, збирали лободу. 
Вночі йшли на поле і збирали мерзлу картоплю й буряки та варили 
юшку. Ще в нашому селі для підтримки голодуючих варили куліш. 
Люди підходили зі своїми мисочками і їм наливали їжу. Якось 
маленька дівчинка підійшла до жінки, яка розливала їжу. Та вдарила 
бідолашну ополоником і не дала їй їсти. До вечора дівчинка померла. 

Ще в нашому селі були випадки людоїдства. Так, наприклад, одна 
жінка, керуючись голодом, була змушена вбити свою дитину. Її 
застали так би мовити на місці злочину, коли вона варила окремі 
частини тіла своєї дитини в казані. Повезли ту жінку підводою на 
страту. Та вона була настільки зморена голодом, що коли їхали біля 
сільської ради, жінка, не звертаючи ні на кого ніякої уваги, витягла 
ручку дитини з казана і почала їсти. 

Опитування проведено 24.11.2007 р. студенткою 
106 групи МДГУ ім. Петра Могили Слободянюк Світланою. 
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с. Висунськ Березнегуватського району 
Спогади Кужільної Марії Семенівни 

Моторошно було дивитися на маленьких діток, висохлих, схожих 
на скелетів. Голод стер з їхніх облич усі сліди дитинства, а самі вони 
нагадували замордованих примар. Іноді знесилені люди приходили до 
своїх знайомих чи сусідів і просили поховати своїх членів родини, 
жертвуючи останній шматок хліба. Та й то, якщо хтось працював у 
колгоспі, бо працюючим давали якийсь мізерний пайок. Голод 
викосив більше половини села. Люди кажуть, що були відомі випадки 
людожерства. Я не можу засуджувати таких людей, бо хто був 
сильніше, мав допомогу від родичів, той і вижив. А були й такі, що 
були доведені до відчаю, залишаючись сам на сам зі смертю, 
божеволіли від втрат своїх рідних і дітей. 

Опитування проведено 05.06.2008 р. студенткою 133-і групи 
МДГУ ім. Петра Могили Цукаленко Катериною. 

 
с. Новомиколаївка Новобузького району 

Спогади Сівачок Тіни Василівни 
У 1933 р. мені було 8 років. Голод валив з ніг людей. Вони 

хворіли, пухли й помирали. Особливо страждали діти. Біля мене жив 
хлопчик, який залишився сиротою. Поскільки не мав що їсти, він кусав 
собі руки і висмоктував кров, від чого і помер, а ми дивом вижили. 

“Буксири” не жаліли нікого // Вперед. – 2007. – 23 листопада. 
 

смт. Єланець Єланецького району 
Спогади Шлікер Наталії Олександрівни 

зі слів бабусі Перової Анастасії Кас’янівни 
Моя розповідь про страшну трагедію нашої сім’ї. У моєї бабусі 

Перової Анастасії Кас’янівни було троє дітей – Віра, Катерина і 
Володя. Неподалік проживала жінка, яку в селі всі називали 
Шовкошиткою. Вона також мала трьох дітей. Однак на вулиці 
гралася тільки її дочка, а про синів ходили чутки, що вони померли, 
хоча мертвими їх ніхто не бачив. Односельчани з підозрою ставилися 
до тієї жінки, бо дуже часто вився дим з її димаря і пахло смаженим 
м’ясом, про яке люди давно забули, оскільки ніякої живності в селі не 
було. Згодом виявилося, що дівчинка цієї жінки заманювала інших 
дітей до двору, запрошуючи поїсти картоплю. 

Одного дня наша бабуся не дочекалася Вірочки і стала бігати по 
селу, розпитувати чи не бачив хто її дитини. Сестри тітки Каті Ярової 
сказали, що бачили, як Віра гралася з дочкою Шовкошитки. 
Передчуваючи біду, бабуся звернулася з проханням до мужиків піти 
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до хати тієї жінки. Стали стукати в двері – ніхто не відкривав, 
вирішили їх вибити. Те, що побачили, дуже вразило всіх, а бабуся 
втратила свідомість, а потім зійшла з розуму. На тарілці на підвіконні 
лежала голова Вірочки, а у миснику на тарілці – її рученята, одна вже 
була об’їдена. У мішку на печі знайшли одяг діток, які пропали 
безвісти, а поруч, теж у мішку, лежало розчленоване тіло Вірочки, ще 
не спечене і не зварене в печі. 

Дочка тієї жінки розповідала, що коли вона заманювала діток до 
хати, мати садила їх на стілець, обличчям до радіо, яке висіло на стіні 
і говорила: “Дивись на радіо, зараз заговорить”, а сама брала камінь і 
била по голові, потім косою дорізала шию. Вночі все варила в печі, а 
вранці висипала в канаву попіл і часто просила білої глини, щоб 
забілити кров на стінах. Ту жінку направили до Одеси на суд. Але 
люди хотіли вчинити над нею розправу. Проте був показовий суд, за 
вироком якого вона підлягала до страти, а її дочка кудись виїхала у 
невідомому напрямку. Отака ця історія. Її не можна читати без сліз. 

Жахливі історії голодних років // Єланецький вісник. –  
2007. – 24 листопада. 

 
смт. Врадіївка Врадіївського району 
Спогади Згурської Галини Захарівни 

Колоски не можна було збирати, навіть коли вони уже гнили від 
дощу. Тому що за це арештовували, висилали на роботи до Сибіру. 
Моя мати, щоб прогодувати мене з братом, ходила по полю і збирала 
мишоловки (це дозволялося). На подив, зерно було в них, ніби, 
відбірне. Рвали та їли різний бур’ян, лободу. Споживали всі ягоди, які 
були не отруйні. Ніхто ні з ким не ділився і не допомагав, бо не було 
чим. Кожен хотів врятувати, перш за все, життя собі і своїй сім’ї. 
Відомі випадки людоїдства у нашому селі. Знаю, що одна жінка 
зарізала дитину, дівчинку 6-ти років, і зварила з неї юшку. 

Опитування проведено 02.02. 2008 р. студенткою  
152 групи МДГУ ім. Петра Могили Продан Оленою. 

 
с. Іванівка Єланецького району 

Спогади Воробкало Галини Євдокимівни 
Випадків людоїдства в нашому селі не помічено. Але пам’ятаю 

розповідь своєї тітки Змієвої Є.М. про те, як її кума поїхала провідати 
своїх батьків. Поки йшла до села, то не зустріла жодного: ні кота, ні 
собаки. А як зайшла в село, то по всьому селі висіли чорні прапори. А 
як зайшла вона до батьківської хати, там була повна тиша. Кума 
почала гукати: “Мамо, мамо!”, – а у відповідь батько з печі їй 
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говорить: “О, свіжина прийшла, я ось доїдаю твою матір!” Кума як 
вискочила з хати і бігла без оглядки. 

Опитування проведено студенткою 146(7) групи 
МДГУ ім. Петра Могили Антипіною Олександрою. 

 
м. Баштанка Баштанського району 
Спогади Ульянової Алли Євсеївни і 

Ніколайчук Віри Купріянівни 
У сім’ях не було чого їсти і доходило до того, що їли маленьких 

дітей. Дітей бездомних, сиріт – переловлювали, вбивали і їли. Були 
такі випадки, коли сусіди крали чужих (сусідських) дітей, щоб їх 
з’їсти. Голод затьмарив людям очі і вони займалися канібалізмом. 

Опитування проведено студенткою 152 (1) групи  
МДГУ ім. Петра Могили Ульяновою Юлією. 

 
с. Новобогданівка Миколаївського району 

Спогади Ринденко Івана Васильовича 
У місті можна було щось виміняти. Але в місті завжди були великі 

черги, багато людей помирали, не дочекавшись своєї черги. Брали 
загалом хліб, тому його завжди не вистачало. На людину виділялося 
максимум 100 г, до того ж не на день, а на скільки розтягнеш. 

Були відомі випадки людоїдства у нашому селі. Це просто жах, 
навіть боляче і страшно про це казати. Уявіть собі, до чого має дійти 
мати, до якого відчаю, щоб зарізати рідну дитину. 

Якщо людина помирала на дорозі, то ввечері її забирали на візок. 
Ховали всіх в одній ямі. А тих, хто помирав вдома, родичі ховали або 
ж поблизу двору, або ж десь за городом в ямі, а як не вистачало сили 
викопати яму, робили лише земляний насип. 

Опитування проведено студентом 132 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Ринденко К.О. 

 
с. Данилівка Березанського району 

Спогади Бондаренко Валентини Іванівни 
Із району приїжджала комісія на чолі з уповноваженим по 

“викачці хлібу” Соколовським, дуже жорстокою людиною. Хто не 
здавав зерно, був жорстоко битий Соколовським. Також він садив 
на декілька днів у підвал. Пам’ятаю, як Шерстюченко Оксану він 
три ночі тримав у погребі, бив її, але вона все одно не сказала де 
хліб, і цим врятувала від голодної смерті своїх дітей. У кого 
знаходили захований хліб садили до в’язниці – 1 кг зерна 
прирівнювався до одного року у в’язниці. 

Пам’ятаю сім’ю, де усі п’ятеро дітей були з’їдені. 
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Опитування проведено студенткою 162 групи  
МДГУ ім. Петра Могили Максимчук Наталією. 

 
м. Новий Буг Новобузького району 

Спогади Струць Олександри Григорівни 
Людоїдства, дякувати Богові, не було у нашому селі. Але в 

Новомиколаївці ходили чутки, що тут люди вбивають і їдять людей. 
Моя бабуся була свідком випадку людоїдства. У її селі жила одна 
жінка разом зі своїм восьмирічним сином. І ось люди запримітили, 
що хлопчика досить давно вже ніхто не бачив, а його мати почала 
лазити через вікно, бо двері замкнені. Одного разу, коли жінки не 
було вдома, сусіди вирішили подивитися, що там робиться в хаті і що 
сталося з дитиною. Коли люди зайшли до хати, то відразу ж відчули 
сморід: під лавкою стояв горщик, а в ньому – гниючі кишки. 
Зайшовши до кухні, побачили цілу гірку об’їдених кісток, на черепі 
залишки волосся. 

Опитування проведено 23.11.2007 року студенткою 162 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Струць І.В. 

 
с. Тарасівка Баштанського району 

Спогади Кочерги Василя Федоровича 
Спочатку поїли в усьому селі котів і собак, як спасінням для 

родини стали буряки. Батько за щоденну роботу в колгоспі отримував 
стакан сої. Та не вберегла доля від смерті трьох сестер та брата. 

Закарбувався в пам’яті на все життя випадок, коли сусід вбив та 
зварив дівчинку, що йшла по вулиці. Коли на його порозі з’явився 
міліціонер, попрохав почекати, щоб наїстися. 

Опитування проведено 16.12.2007 року студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Підлісною Альоною. 

 
с. Тарасівка Баштанського району 

Спогади Охріменко Олександри Афанасіївни 
Народилася в далекому 1921 році. Бабуся Саша розповідає, що її 

сім’я проживала тоді в Отрадне. Батько й мати дбали для своєї 
родини: в господарстві була коняка, корівка, птиця та різний 
реманент. Все це під час колективізації забрали в колгосп. Після 
цього життя нібито покотилося в прірву. Буксирні бригади відбирали 
останнє, розповідає Олександра Афанасіївна. У пам’яті залишилося 
назавжди, як відібрали два клунки борошна, які припасли батьки, щоб 
прогодувати сім’ю. Гірко згадувати, але в тій бригаді був і рідний 
дядько, який не пожалів чотирьох племінників. 
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Мов мухи падали односельці від голоду. В 1933-му помер і батько. 
Мама залишилася одна з нами, малолітніми дітьми. Коли влада хотіла 
забрати до притулку, вона не віддала, притисла до себе й мовила: 
“Якось буде, будемо шукати вихід, щоб вижити, та якщо помруть 
діти, помру і я”. Мама робила все, щоб ми вижили, ми збирали 
корінці рослин, буряки, листя лопуха, пекли перепічки з насіння 
рослин. Кожен по-різному виживав у той справді страшний час. 
Голодні люди, вже майже без тями, билися за м’ясо дохлої тварини, 
ще страшніше стало всім, коли односельчанка з’їла свою дитину. 

Опитування проведено 16.12.2007 року студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Підлісною Альоною. 

 
с. Кам’яна Балка Миколаївського району 

Спогади Султан Євгенії Семенівни 
По сусідству зі мною жила родина, у якій мати вбила восьмирічну 

дівчинку, щоб прогодувати менших дітей. До кінця життя цю жінку в 
селі називали “вовчицею”, сторонилися їхнього дому. 

Опитування проведено 16.12.2007 року студенткою 142 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Коноваленко Юлією. 

 
с. Бармашове Жовтневого району 

Спогади Фролова Семена Миколайовича 
В селе Бармашово жил бедный Чернобай, который умел красиво 

говорить. За это его поставили во главе нарядов раскулачивания. 
Забирали все подряд. У меня была вышитая рубашка. Она 
понравилась одному из наряда и он ее забрал. Потом, придя на базар, 
я увидел, что ее продают. Я попросил мужчину и он ее выкупил. 
Рубашка опять вернулась ко мне. 

Когда у кого заканчивались продукты, люди падали как снопы. 
Сиротами опекалась Текла Михеевна Бармашова (баба Бармашиха). 
Она получала в г. Николаеве пайки на детей-сирот. Но были случаи 
кражи продуктов у детей. 

Я сам не голодал. Отец много запрятал. Помощь была, но очень 
редко. Только начинала появляться трава весной, ее ели. Начинали 
появляться цветочки на акации, люди все были на деревьях и собирали 
их. Животных не ели, были очень истощены, чтобы их поймать. 

В городах голод также был. Не такой как в селе, но был. Когда я 
работал на заводе, зарплата была 300 рублей. Хлеб стоил 130 рублей. 
На заводе давали пайки – для взрослых – 200 г хлеба, для детей – 100 г. 
Потом я ушел на кирпичный завод. Паек там давали – 800 г хлеба.    
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Со мной жило много родственников – я им помогал тем, что 
приносил домой пайки хлеба. В городе было гораздо легче выжить. 

Известны случаи людоедства. У моего соседа была дочь, которая 
работала в городе продавцом. Когда она узнала, что у нас в селе 
голод, она собрала продукты и привезла их отцу. Когда она зашла в 
хату, то за столом сидела группа людей. Один из них сказал: “Вот 
пришла наша еда”. Она кинула продукты и убежала что есть духу”. 

Собирались группами. Ели детей и женщин. Люди умирали на 
ходу. Сил у людей не было хоронить их. Родственники могли вырыть 
яму и кинуть труп туда, засыпать землей. 

Когда один раз отряд привез партию людей на захоронение, то 
между мертвыми были и живые. Мой знакомый оказался между ними 
живым, и он просился, чтобы его отпустили, они сказали: “Сиди”. Но 
он уполз и добрался к нам в село, рассказал нам всю процедуру 
захоронения. Людей не добивали и за ними не гнались. Знали, что все 
равно они умрут. 

Опитування проведено 16.12.2007 року студенткою  
МДГУ ім. Петра Могили Телятинською Катериною. 

 
м. Нова Одеса Новоодеського району 

Спогади Цуркан Михайла Дмитровича 
Щоб якось вижити, люди почали різати лободу, кропиву, 

калачики, товкли в ступі, ліпили маторженики, які пекли на сковороді 
та їли. Збирали насіння дикої акації (глядиції), вони солодкі на смак, 
варили квіти з акації, ловили ховрахів і жарили їх. Від такої їжі 
розпухали ноги, лопалась шкіра. Я чув від матері, що одна жінка 
недалеко від нашої хати сиділа і їла свою дитину. Але була вона жива 
чи мертва – ніхто не знав. 

Опитування проведено студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Ісковою Світланою. 

 
с. Піски Баштанського району 

Спогади Столярчук Федори Трохимівни 
Це був жах, навіть згадувати страшно. Повірте, краще цього не 

пам’ятати! 
Відомі випадки людоїдства у нашому селі. Так. Це зовсім жах. 

Молода мама з’їла своїх маленьких діточок. А потім утворювалися 
групи людей-канібалів, які проживали в лісосмугах та виловлювали 
людей для споживи. 

Опитування проведено 07.12.2007 р. студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Пацивою Валентиною. 
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с. Новоюр’ївка Новобузького району 
Спогади Ямбуренко Любові Овсіївни 

Була одна жінка, яка спекла свою наймолодшу дитину в печі, а 
потім з’їла її зі своїми старшими дітьми. 

Опитування проведено 01.12.2007 р. студенткою 
131 групи МДГУ ім. Петра Могили Король Яною. 

 
с. Новоюр’ївка Новобузького району 

Спогади Степанової В.Я. 
А ще був випадок, що в селі зарізали і з’їли дівчинку, прізвище 

вже забула, але добре пам’ятаю, як водили по селу ту жінку, що 
зарізала, а вона носила головку дитини. 

Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Король Яною. 

 
с. Новомиколаївка Новобузького району 
Спогади Бугаєнко Людмили Федорівни 

Жили з мамою у дуже старенькій, поламаній хаті. Мати пішла в 
Новий Буг і хотіла купити іншу. Вже домовилася, аж її покликала 
сусідка і сказала, щоб не спілкувалася з цими особами, вони вбивають 
і їдять людей. Запропонувала посидіти до вечора і побачити. Тож 
вона побула, подивилася, пішла знову в Новомиколаївку. Так і жили в 
старенькій хаті. 

Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Король Яною. 

 
смт. Криве Озеро Кривоозерського району 

Спогади Копової (Натальчишиної) Ганни Семенівни 
У с. Секретарка Кривоозерського району був такий випадок, 

коли донька зі своєю мамою вбила своїх дітей і протушила в 
казані. 

Опитування проведено студенткою 131 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Кацан Оленою.. 

 
с. Любомирівка Березнегуватського району 

Спогади Чернягової (Лихожон) Євдокії Кузьмінічни 
зі слів матері – Лихожон Єфросинії Іларіонівни 

Одна жінка вбила і зварила свою трирічну дитину, а як почала 
їсти, то здуріла і померла. Їли вже померлих людей. 

Опитування проведено студенткою 161 групи 
МДГУ ім. Петра Могили Черняговою Наталією. 
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с. Богоявленськ Жовтневого району 
Спогади Бардовської Марії Павлівни 

Знаю, що мама розповідала, що їли дітей своїх. І один-одного, 
коли хтось помирав, то його вже дорізали і…поїдали…були такі 
моменти. 

Опитування проведено13.12.2007 року студенткою 
161 групи МДГУ ім. Петра Могили Кобою Тетяною. 

 


