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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю   
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від 8  квітня  2015 року 

 

Про проект Закону України про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 
 

Розглянувши проект Закону України про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років (реєстр. №2539 від 

03.04.2015 року), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає 

наступне. 

Основною метою прийняття проекту Закону є забезпечення належних 

умов для гідного увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 

вшанування усіх її жертв. 

З цією метою законопроектом пропонується: 

1) визначити, що шанобливе ставлення до пам'яті про перемогу над 

нацизмом у Другій світовій війні, до ветеранів війни, українського визвольного 

руху та жертв нацизму є священним обов'язком держави і громадян України; 

2) щороку відзначати: 

8 травня - День пам’яті та примирення; 

9 травня - державне свято День перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (День перемоги); 

3) визначити основні форми увічнення перемоги над нацизмом та 

вшанування пам’яті жертв Другої світової війни: 

- відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги, днів вигнання 

нацистів з України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, а також інших адміністративно-територіальних одиниць; 

- установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого 

солдата і Невідомого матроса, покладання вінків, квітів до пам’ятників та 



меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню 

пам’яті жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років; 

- недопущення фальсифікації історії Другої світової війни 1939 - 1945 

років у наукових дослідженнях, навчально-методичній літературі, підручниках, 

засобах масової інформації, публічних виступах представників державних 

органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб; 

- сприяння об’єктивному та всебічному дослідженню історії Другої 

світової війни 1939 - 1945 років, відображенню подій війни, її жертв, діянь 

учасників у творах літератури і мистецтва, книгах та альбомах пам’яті, засобах 

масової інформації; 

- упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників і пам’ятних 

знаків на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни 1939 - 

1945 років, створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених Другій 

світовій війні 1939 - 1945 років; 

- забезпечення проведення, за сприянням держави, пошукової роботи з 

метою встановлення імен загиблих і тих, хто пропав безвісти, перепоховання 

останків воїнів, які полягли під час Другої світової війни 1939 - 1945 років; 

4) визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про увічнення 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1939 - 1945 років”. 

Положення законопроекту  узгоджується з Указом Президента України 

від 24.03.2015 р. № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової 

війни». 

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловило до законопроекту низку зауважень та пропозицій.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України  про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 

(реєстр. №2539), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету                                                                    О.Третьяков 


