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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики
розглянув на своєму засіданні 15 вересня 2021 року (протокол № 70) проєкт Постанови
про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті
жертв Голокосту (реєстр.№ 5412), поданий народним депутатом України
М. Потураєвим та іншими народними депутатами України.
Проєкт Постанови, відповідно до пояснювальної записки, покликаний
засвідчити офіційну позицію Верховної Ради України щодо обрання державою
подальшого європейського шляху вивчення та вшанування пам’яті жертв Голокосту,
забезпечення рівних прав та можливостей участі суспільства у дослідженні,
меморіалізації трагічних подій чи фінансуванні таких заходів. Водночас, проєкт має на
меті встановити заходи, які мають бути вчинені для вшанування пам’яті жертв
нацизму, зокрема, заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.
Проєктом Постанови пропонується, зокрема:
задекларувати співіснування різних пам’ятних імперативів з питань подій
Голокосту, плюралізм культури пам’яті, а також започаткувати державну підтримку та
співпрацю з підприємствами, установами та організаціями (зокрема, з громадськими
та благодійними), незалежно від форми власності, які вшановують пам’ять жертв
нацизму, зберегти історичні пам’ятки, джерела історії та артефакти;
визнати неприпустимою політику монополізації в Україні у будь-якій формі
доступу до вивчення, дослідження та вшанування трагічних подій Бабиного Яру та
Голокосту та/або запровадження будь-яких заборон чи обмежень щодо створення та
використання музеїв, комплексів та меморіалів, присвячених цим подіям за будьякими ознаками;
рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення аналізу
чинних норм законодавства України в частині, що регулює державно-приватне
партнерство, інвестиційну діяльність, державну підтримку інвестиційних проєктів
тощо, з метою виявлення дієвих способів організації спільної роботи на засадах
рівності між державою та підприємствами, установами, організаціями (зокрема,
громадськими та благодійними), незалежно від форми власності, та/або забезпечення
належної державної підтримки таких підприємств, установ, організацій в процесі
здійснення заходів з увічнення пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту;
забезпечити встановлення Міністерством культури та інформаційної політики
України постійних відносин з міжнародними організаціями, що займаються
збереженням пам'яті, проведенням досліджень подій Голокосту з метою подальшого
обміну досвідом, колекціями предметів культурної спадщини (включаючи архівні

документи), проведення спільних міжнародних конференцій, робочих груп та інших
заходів;
забезпечити визначення Міністерством фінансів України необхідного рівня
фінансування реалізації заходів з увічнення пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та
Голокосту тощо.
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній
Раді України щодо проєкту Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами
трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті жертв Голокосту (реєстр.№ 5412)
визначитись шляхом голосування в сесійній залі.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено народного депутата України – Голову Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики Микиту Руслановича Потураєва.
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