
 
До Дня пам’яті та примирення і перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 
 

8 і 9 травня Україна відзначатиме дні пам’яті та примирення і 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно 
впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. 
Цього року Україна наближається до пам'ятних дат в умовах 
повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на нашу 
незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, 
намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у 
всій Європі. Для українців протистояння російській агресії – це боротьба 
за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти 
імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не 
гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства. 

У 1939 – 1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – 
російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне 
гасло цих пам’ятних днів  «Пам’ятаємо – перемагаємо!» цього року на 
державному рівні дещо видозмінене і звучить так: «Перемогли нацистів – 
переможемо і рашистів!». 

А незмінним символом пам'яті залишається червоний мак. 
Український інститут національної пам’яті оприлюднив підбірку 

ключових смислів, важливих для розуміння і пам’ятання Другої світової 
війни. 



Найважливіші тези: 
�Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а 

також усіх жертв війни. 
�Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції (Об’єднаних 

націй) як у складі Червоної армії, так й армій західних союзників і 
підпільних рухів Опору – та здійснили значний внесок у перемогу над 
нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви у цій 
війні. 

�Жодна країна не може претендувати на визнання власної 
виняткової ролі у перемозі над нацизмом. Перемога – плід титанічних 
зусиль десятків держав та сотень народів.  

�День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні символізують не тріумф переможців над 
переможеними, а мають бути нагадуванням про страшну катастрофу і 
застереженням. 

�Завершення Другої світової війни, на жаль, не звільнило світ від 
тоталітарних режимів. Комуністичний Радянський Союз скористався із 
перемоги над нацизмом і укріпив свої позиції у світі. Він проіснував аж до 
1991 року і за цей час був ініціатором або причетним до численних 
злочинів. 

�Після Перемоги у російсько-українській війні, наша держава та 
Український народ отримає нове державне свято перемоги над сучасним 
нацизмом, що об’єднає все суспільство, а Україна перейде виключно до 
європейської традиції відзначення 8 травня, як Дня пам'яті та примирення 
і вшанування жертв Другої світової війни. 


