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У збірнику друкуються документи та матеріали присвячені жахливій 
трагедії українського народу в XX ст. — Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. 
Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів криміналь
ної справи № 475 (судовий № 1-33/2010), які зберігаються в поточному 
архіві Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том. Публікація охоп
лює документи про відкриття справи, свідчення очевидців, результати 
судової історично-правової та науково-демографічної експертиз, висновок 
про психічний стан людей, спричинений тривалим голодуванням, корес
понденцію іноземних дипломатів з Харкова, фотоматеріали 1932-1933 рр., 
постанову Апеляційного суду м. Києва з мотивувальною частиною про 
визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українців. До збірника 
також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових актів 
про злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та деякі 
інші матеріали.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться 
цією трагічною сторінкою української історії.
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