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Про проект Закону України про внесення змін  

до деяких законів України щодо порядку офіційного  

використання копії Прапора Перемоги 

(реєстр. № 4652) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо порядку офіційного використання копій Прапора 

Перемоги (реєстр. № 4652 від 12.05.2016 р.), поданий народними депутатами 

України Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та іншими, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

увічнення перемоги у Другій світовій війні 1939-1945 років» та «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 

згідно з якими: 

1) на честь Дня перемоги в столиці України місті-герої Києві, інших 

містах та населених пунктах України передбачити проведення святкових 

заходів з використанням Прапора Перемоги та/або копій Прапора Перемоги. 

2) визначити Прапор Перемоги символом перемоги над нацизмом, 

яким має відповідати зовнішньому вигляду штурмового прапора 150-ї ордена 

Кутузова ІІ ступеня Ідрицької стрілецької дивізії; 

3) до основних форм увічнення перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939-1945 років віднести суспільне використання копій 

Прапора Перемоги під час урочистих заходів, присвячених Дню перемоги, 

дням визволення та дням оборони населених пунктів від нацистів, які 

проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, 

організаціями та громадськими об’єднаннями; 
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4) встановити, що публічне використання Прапора Перемоги та копій 

Прапора Перемоги не являтиметься пропагандою комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; 

5) встановити, що відтворення поєднання серпа та молота, серпа, 

молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки на 

Прапорі Перемоги та його копії не відноситься до символіки комуністичного 

тоталітарного режиму. 

Міністерство культури України не підтримує законопроект та зазначає, 

що він дозволяє обійти заборону на використання символіки комуністичного 

тоталітарного режиму. Прапор Перемоги, який є державною реліквією 

країни-агресора, являється модифікацією Державного прапора СРСР та 

містить символи комуністичного тоталітарного режиму (поєднання серпа, 

молота та п’ятикутної зірки), які заборонені Законом України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». А 

прийняття зазначеного законопроекту створить передумови для 

використання Прапора Перемоги або його копій з метою комуністичної, 

проросійської пропаганди та нав’язування громадянам України суто 

російського погляду на події Другої світової війни. 

Український інститут національний пам’яті зазначає, що використання 

Прапора Перемоги під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні, у спосіб, який пропонується законопроектом, є 

неможливим. Використання символіки комуністичного тоталітарного 

режиму у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні або інші дні, 

пов’язані із подіями Другої світової війни, а також прапорів червоного 

кольору та копій Прапора Перемоги спрямоване не стільки на вшанування 

пам’яті жертв та учасників Другої світової війни відповідно до                 

статті 1 Закону України «Про увічнення перемоги над у Другій світовій війні 

1939-1945 років», скільки на пропаганду та утвердження радянських та 

російських міфів про «Велику Вітчизняну війну». 

Міністерство оборони України підтримує законопроект, пояснюючи 

свою позицію роллю України, яка принижується Росією, в перемозі над 

нацизмом у Другій світовій війні та встановленням Прапора Перемоги над 

Рейхстагом українцем О. Берестом. 

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація законопроекту 

не вплине на дохідну та видаткову частини Державного бюджету України.  

Міністерство соціальної політики України зазначає, що не має 

пропозицій до проекту Закону України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловлює ряд зауважень і пропозицій до законопроекту. У 

висновку зазначається, що деякі норми законопроекту частково 

кореспондуються з ідеями проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у сфері засудження тоталітарних режимів 

щодо приведення їх у відповідність до вимог статті 10 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод» реєстр. № 4701 від 20.05.2016 р., 

який подано з метою пом’якшення та уточнення діючих норм Закону 
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України «Про застосування комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», що відповідає спільному проміжному висновку 

Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) та 

Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі щодо Закону України «Про застосування 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».  

Головне науково-експертне управління звертає також увагу на 

необхідність зваженого підходу у вирішенні предмету регулювання 

законопроекту, аби уникнути некоректного використання символів, які 

можуть спричинити напруженість та конфлікти в суспільстві. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо порядку офіційного 

використання копій Прапора Перемоги (реєстр. № 4652 від 12.05.2016 р.), 

поданий народними депутатами України Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та 

іншими, відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету        О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


