


Перший 
туристично-інформаційний 
мобільний додаток про Київ 

під час Голодомору

- 50+ локацій Києва з унікальною історією 
під час Голодомору.
- 1000+ документів, спогадів, фото та відео.
- доступний українською та in English.
- 2000+ завантажень протягом 10 днів.

Навіщо нам знати історію геноциду? Щоб
подібне ніколи і ніде не повторилось.



Відкривай місця, які мають 
унікальну історію під час 

Голодомору.

Житлові будинки, транспортні 
вузли, заводи та фабрики, церкви, 

їдальні, торгсини, комерційні 
магазини, колгоспні ринки, місця

масових поховань, лікарні, 
карантини та дитячі притулки.

Дивись, як виглядали місця 
90 років тому на понад

500 архівних фото.



Вивчай факти.

- фахові історичні пояснення
- 100+ документів
- 300+ спогадів киян
- 60+ відео
- 10+ аудіозаписів

Це комплексна історія Києва під 
час Голодомору. Поринь у вир 

історичних подій.



Переглядай розташування 
об'єктів на сучасній мапі 

Києва.

І створюй власний список 
"Улюблених" місць.



Створюй власні маршрути 
та зберігай їх на потім.

Гуляй маршрутами, 
підібраними Музеєм.

Дивись тривалість і протяжність 
маршрутів. Це чудова ідея для 

пішої прогулянки містом!



Гуляй і відкривай прихований 
контент, який стає доступним

за 400 метрів до локації.

У прихованому контенті можна знайти 
додаткові зображення та фото, історичні 
коментарі, архівні відео, дотичні твори 
сучасного мистецтва, інфографіку та 

інформацію розважально-пізнавального 
спрямування.



734 завантаження додатку з 5 країн
4.9 - середня оцінка в AppStore (усього: 28 оцінок)
27 місце в світовому рейтингу Education в AppStore

Колосальна робота, дякую усім, хто долучився.

Неймовірна робота! Цікаво, пізнавально, зручно і сучасно.

Дуже сучасний, швидкий і стильний додаток, якого дуже бракувало.

1079 завантажень додатку з 22 країн
4.9 - середня оцінка в GooglePlay (усього: 47 оцінок)

Знаю історію мого діда. Він був з села. А історії про Київ 

не знала. Тепер знаю і це буде важка прогулянка Києвом.

Дякую за правду!

Це до біса величезна праця - створити такий додаток. Дякую розробникам.



Для проекту ми створили яскраву піар-кампанію

У ролику "Якби Київ міг говорити...“ актори театру
зіграли три реальні монологи свідків Голодомору у
Києві. Відео переглянуло понад 1 мільйон людей.

Команда Музею Голодомору випустила спеціальний
номер газети «Червоний Київ». Ми спробували уявити, як
могла б виглядати щоденна київська газета початку 1930-
х років, якби свобода слова існувала під час Голодомору.
Це вигадана газета з невигаданими історичними фактами.

Для лідерів думок, налагодження контактів з партнерами та
ЗМІ ми виготовили візуальний подарунковий набір. Він
складається з напів прозорих фотографій Києва 1930-х,
надрукованих на кальці, та листівки з прорізаною назвою
додатку. Приклавши їх одне до одного можна побачити, як
крізь окуляри, Київ 90 років тому. Так само, як і в додатку Track
Holodomor History.

Плакати з рекламою нашого додатку ви можете знайти по
всьому Києву: на Контрактовій площі, на вулиці Великій
Васильківській, біля Золотих воріт. Для кожної локації було
розроблено унікальний плакат з фотографією цього місця в
1930-х та яскравим слоганом.



Для проекту було створено особливі візуальні
матеріали в техніці графічного колажа

23 жовтня в Залі Пам'яті Музею 
Голодомору було проведено

презентацію проекту

Найяскравіші матеріали ЗМІ про нас:



Команда проекту: Ірина Курганська, Яна Гринько, Іван Петренко, Світлана 
Старовойт, Дмитро Байкєніч, Катерина Лук'янець, Ольга Сиротюк, Тетяна 
Сопронюк, Юрій Сазонов, Тетяна Журавська, Віта Желєзнова.

Наукові консультанти: Василь Марочко, Ніна Лапчинська, Павло Ковальов.

Розробники мобільного додатку: компанія

Відеограф: Любов Мартинець, фотограф: Ксенія Пілявська, дизайнер: Ліля 
Чавага, авторка коміксів: Крістіна Хара, аудіо: Ганна Решетник, арт-група 
"Хлєбзавод".

Ми висловлюємо подяку усім інституціям, які надали матеріали з 
першоджерел для нашого мобільного додатку: Державному історико-
меморіальному Лук'янівському заповіднику, Державному архіву міста Києва, 
Центральному державному архіву громадських об'єднань України, 
Центральному державному кінофотофоноархіву України ім. Пшеничного, 
Центральному державному архіву вищих органів влади та управління 
України, Музею історії однієї вулиці. 

Проект створено за підтримки Українського культурного фонду.



За підтримки

Track 
Holodomor 
History


