Гортаю пам’яті своєї сторінки
До Дня пам’яті і примирення
та 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні
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примирення мі кра нами-уча никами друго вітово війни) пам ятний день в Укра ні,
який відзначають 8 травня в річницю капітуляці наци т ько Німеччини цю подію
прийнято розглядати як
имвол перемоги над нацизмом). Відповідно до
Указу Президента Укра ни підпи аного 2015 року метою відзначення є «гідне
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перемогу Антигітлерів ько коаліці у Другій вітовій війні та ви ловлення поваги в ім
борцям проти нацизму
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дер авне вято та вихідний день в Укра ні який офіційно відзначають 9 травня
розпочинаючи зі 2016-го року. Прийшло на заміну радян ькому вяту «День Перемоги»,
яке відзначали в СРСР а потім в Укра ні до 2015 року включно.
«День перемоги над нацизмом у Другій вітовій війні» в тановлено як дер авне вято
вна лідок ухвалення 9 квітня 2015 рокуВерховною Радою Укра ни проекту закону
№ 2539 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій вітовій війні 1939 — 1945
років» в рамках голо ування за пакет законів про декомунізацію. Ухвалений пакет
законів про декомунізацію ка овує Закон Укра ни «Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років»[1]. Завдяки змінам у законодав тві в новому вяті не
передбачили викори тання радян ько имволіки. В ухваленому декомунізаційному
пакеті загалом заборонили в Укра ні пропаганду зокрема й публічне викори тання
комуні тично та наци т ько имволік. Окрім того із законодав тва зник термін «Велика
Вітчизняна війна» Тако у новому вяті відбуваєть я перене ення акценту з і торі
вій ькових дій на і торі конкретних людей а відтак відмову від вяткування на кори ть
ушанування.
Як зазначає Укра н ький ін титут національно
пам яті
новий змі т
відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій вітовій
війні включає в ебе:
перео ми лення подій Друго вітово війни руйнування радян ьких і торичних міфів
че ний діалог навколо кладних торінок минулого;
рівне вшанування пам яті ко ного хто боров я з нацизмом підкре лення олідарно ті та
бойового братер тва в іх Об єднаних Націй як дер ав так і бездер авних тоді народів
євре в укра нців та ін);
перене ення акценту з і торі вій ькових дій на і торі конкретних людей а відтак
відмову від вяткування на кори ть ушанування.
За ловами директора Дер авного архіву Львів ько обла ті Мартен Ірини
Євгенівни у Дер авному архіві Львів ько обла ті мі тить я значна кількі ть документів
та матеріалів які ви вітлюють діяльні ть у пільно – політичне иття на терені Східно
Галичини під ча Друго
вітово війни. З метою утверд ення патріотизму та
національно гідно ті кон олідаці у піль тва Дер авним архівом Львів ько обла ті
було підготовлено он – лайновий варіант тематично ви тавки Гортаю пам’яті воє
торінки «До Дня пам’яті і примирення та 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій
Світовій війні». На ній пред тавлено такі найцікавіші матеріали: 1 - 3 Розпоряд ення
уряду Генерал – Губернатора про евакуацію у танов з ліні фронту рапорт таро ти в
Стані лавові про надання додаткових уб идій до бюд ету у зв’язку з захопленням
ча тини територі радян ькими вій ьками про при корення для деяких о іб удочин тва
для о іб що знаходять я під лід твом у зв’язку з загрозою бомбардуванням авіацією,
пи ок о іб що перебували у Львів ькій тюрмі мали бути амні товані у зв’язку з
загрозою бомбардуванням авіацією відозва УПА «До Червоноармійців!»

19 – 19а 14- 15 Ін трукція ч. ІІ Укра н ького Краєвого Комітету та Комі і Допомоги
Полоненим у Львові «В праві організаці переведення допомогово акці Укра н ьким
полоненим» плакат з закликом в тупати до лав Дивізі “Галичина СС” ли тівка
«Укра н ький юначе!» зголошення «До воєнно лу би в рядах европей ько молоді»,
програма «Великого радієвого концерту вибраних пі ень» при вячений добровольцям
укра н ько трілецько Дивізі «Галичина» запрошення на «Великий радієвий концерт
вибраних пі ень» при вячений добровольцям укра н ько
трілецько Дивізі
«Галичина».
Документи і матеріали пред тавлені на даній ви тавці будуть цікаві не лише
і торикам що до лід ують дану тематику але й учнів ькій та тудент ькій молоді.
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