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Пам'ятник «Менора» (світильник) - встановлений у 1991 р., 

у 50-ту річницю першого масового розстрілу єврейського

населення Києва у Бабиному Яру. Автор проекту Юрій

Паскевич.

Пам’ятник дітям, розстріляним

у Бабиному Яру – 2001 р. 

Скульптор— Валерій

Медведєв, архітектор-Юрій

Мельничук 

(за участю Р. Кухаренка).

Пам'ятник «Ромська Кибитка»- скульптурна композиція, яка увічнює

пам'ять про жертви геноциду ромів під час Другої світової війни. У 1941 

році в Бабиному Яру розстріляли 5 циганських таборів. Автор Анатолій

Ігнащенко, пам'ятник у вигляді прошитої кулеметною чергою кибитки 

було виготовлено з корабельної сталі,  встановлено у 2016 р. 



У стовпи уздовж Алеї скорботи до пам'ятника вмонтовані 32 динаміка, 

які створюють звуковий коридор з ефектом хору. З кожної колонки 

звучать дорослі і дитячі голоси, які перераховують нескінченний список з 

імен жертв. 

«Дзеркальне поле», сорокаметровий дзеркальний диск з десятьма

високими металевими колонами. В основі інсталяції- символ «дерева 

життя». Трагедія Бабиного Яру показує, як легко це дерево може бути 

знищене. Колони і диск простріляні кулями того ж калібру, який

використовували під час розстрілів нацисти. 

Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник

Максим Демиденко. 



Комплекс складатиметься з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.

Першим об’єктом, який зведено в рамках концепції, стала меморіальна синагога. Символічну

синагогу як Місце для роздумів і молитви відкрили біля пам’ятника «Менора». Мистецький об’єкт у 

вигляді розкладної книжки-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Дерево, з 

якого зроблена синагога, зібрано з усіх регіонів України. 

До 80-х роковин розстрілів 

відкрито «Кришталеву стіну

плачу», авторкою якої є 

художниця-

концептуалістка Марина 

Абрамович. Довжина стіни

досягає 40 метрів, а 

висота – 3 метри. 



Всередині «Кургану пам'яті» буде розміщена велика 3D-модель 

Бабиного Яру з подіями 1941 року. Об'єкт зводять німецьке

архітектурне бюро SUB та український Центр просторових

технологій. Він має стати першим музейним простором на 

території Бабиного Яру. Ширина і довжина будівлі сягатимуть 80 

метрів, а висота – 15 метрів. Форма об’єкту нагадуватиме

кургани – традиційні для українських степів давні поховання у 

формі пагорбу із землі і каміння.
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