
Повідомлення Маріупольського міському КП(б)У про

вилучення хлібу у червоноармійця під час хлібозаготівлі.

01 лютого 1932 року



Постанова № 76 колегії Сталінської міської рабітничо-

селянської інспекції про підсумки перевірки наявності зерна в

радгоспі "Комсомолець". 07 березня 1932 року



З протоколу № 1 засідання облвиконкому «Про хід

хлібозаготівель в Донецькій області». 09 липня 1932 року



Постанова президії Лиманського райвиконкому: "Про

активізацію проведення роз’яснувальної роботи по

впровадженню на місцях Закону від 08.08.1932 «Про охорону

державних підприємств, колгоспів і кооперації…».

25 серпня 1932 року



Спецповідомлення уповноваженного ГПУ УРСР по Ново-

Псковському району про випадок людожерства в

с.Шапарському. 21 лютого 1933 року









Доповідна записка секретаря Ново-Айдарського райкому КПУ

про факти голоду в районі. 22 лютого 1933 року. (на 4-ох

листах)



Доповідна записка секретаря Донецького обкому КП(б)У про

перевірку фактів голодування людей та надання допомоги

голодаючим по районах області. 09 березня 1933 року



Доповідна записка секретаря Марківського райкому КПУ про

випадки людожерства в районі. 09 березня 1933 року



Довідка про прояви голоду та смертельних випадках внаслідок

цього в Донецькій області. 09 березня 1933 року



Статистичні дані про кількість випадків голодування людей по

районам Сталинської області та реєстрації факту вбивства

людини внаслідок цього. 09 березня 1933 року



Відомості про факти людожерства в с. Шапарськом Ново-

Псковського району та кількість померлих внаслідок голоду.

09 березня 1933 року



Заява гр. Лубе П. про видачу йому борошна через відсутність

продуктів харчування. 13 березня 1933 року



Доповідна записка секретаря Рубежанського районного

парткому про випадки голоду в районі. 16 березня 1933 року



Доповідна записка секретаря Рубежанського районного

парткому про випадки людожерства. 24 березня 1933 року



Звіт про роботу Донецької обласної прокуратури і обласного

суду по боротьбі з розкраданням суспільної власності.

Березень 1933 року



Доповідна записка начальника Донецького відділу ГПУ УРСР

про факти голодування робітників Щербинівського рудника та

спроби приховати ці відомості.

20 травня 1933 року



Повідомлення начальника Горлівського міського відділу ГПУ

про факти голодування сімей колгоспників Горлівського

району. 29 червня 1933 року



Інформація дільничного прокурора Волноваської дільниці про

факт канібалізму в с. Гринталь Старо-Каранського району.

12 липня 1933 року


