
 

Указ  
Президента України 

Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 

З метою увічнення пам'яті про одну з найтрагічніших сторінок Голокосту - масове 
вбивство євреїв Києва, вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час 
окупації столиці України, - мирних жителів усіх національностей, 
військовополонених, учасників українського визвольного руху, а також для 
об'єднання зусиль суспільства щодо запобігання повторенню злочинів проти 
людяності, задля єднання народу навколо ідеї побудови в Україні правової 
європейської держави, здатної захистити всіх своїх громадян, на підтримку 
українських та міжнародних громадських ініціатив та у зв'язку з 75-ми роковинами 
від початку трагічних подій у Бабиному Яру постановляю: 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-
ми роковинами трагедії Бабиного Яру (далі - Організаційний комітет), визначивши 
співголовами Організаційного комітету Прем'єр-міністра України і Главу 
Адміністрації Президента України. 

Співголовам Організаційного комітету подати у тритижневий строк пропозиції до 
персонального складу Організаційного комітету, включивши до нього представників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, української та зарубіжної 
громадськості, вчених. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) забезпечити розроблення на основі пропозицій Організаційного комітету та 
затвердити у двомісячний строк план заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії 
Бабиного Яру, передбачивши, зокрема: 

проведення за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадськості, єврейських організацій, у тому числі міжнародних, 
духовенства, дипломатичного корпусу іноземних держав жалобних заходів на 
території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"; 

створення за участю Національної академії наук України у Меморіальному комплексі 
"Національний музей історії України у Другій світовій війні" експозиції про одну з 
найтрагічніших сторінок Голокосту - масове вбивство євреїв 29 - 30 вересня 1941 
року у Бабиному Яру, інші злочини, скоєні нацистами під час окупації Києва у роки 
Другої світової війни; 

організацію міжнародної наукової конференції, присвяченої роковинам трагедії 
Бабиного Яру, та публікацію її матеріалів; 



проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури 
тематичних уроків, лекцій, бесід, виставок, експозицій, інших заходів про трагічні 
події у Бабиному Яру; 

організацію та проведення культурно-мистецьких тематичних акцій; 

вирішення питання щодо випуску серії видань, присвячених трагедії Бабиного Яру; 

здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті 
про них; 

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 75-м роковинам трагедії 
Бабиного Яру, та здійснення спецпогашення поштової марки; 

2) забезпечити розроблення та затвердження до 1 грудня 2015 року на основі 
пропозицій Організаційного комітету плану заходів щодо розвитку Національного 
історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", передбачивши, зокрема, заходи 
щодо: 

проведення в установленому порядку міжнародного конкурсу проектів 
перспективного розвитку заповідника; 

уточнення меж та зон охорони заповідника, опрацювання питання щодо можливості 
їх розширення, а також уточнення переліку пам'яток, інших об'єктів, що знаходяться 
на території заповідника; 

опрацювання питання щодо створення музею історії Бабиного Яру та його 
розміщення. 

3. Запропонувати релігійним організаціям провести 29 вересня 2016 року панахиди за 
жертвами трагедії Бабиного Яру. 

4. Міністерству інформаційної політики України забезпечити розроблення та 
впровадження тематичних інформаційних програм для державних засобів масової 
інформації про трагічні події у Бабиному Яру у роки Другої світової війни. 

5. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними 
дипломатичними установами України заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії 
Бабиного Яру. 

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке 
висвітлення в засобах масової інформації заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 
трагедії Бабиного Яру. 
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