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В�дпов�дно до Указу Президента
України, п�дписаного 2015 року,

метою в�дзначення є «г�дне
вшанування подвигу українського
народу, його визначного внеску в
перемогу Антиг�тлер�вської коал�ц�ї
у Друг�й св�тов�й в�йн� та
висловлення поваги вс�м борцям
проти нацизму» (За матеріалами
https://uk.wikipedia.org/wiki/)

З Днем пам’яті і
примирення!

 

День па́м'ят� та прими́рення (па́м'ят�
жертв Другої св�тової в�йни, та
примирення м�ж країнами-

учасниками Другої св�тової в�йни) —

пам'ятний день в Україн�, який
в�дзначають восьмого травня, в
р�чницю кап�туляц�ї нацистської
Н�меччини (цю под�ю прийнято
розглядати як символ перемоги над
нацизмом).



8 травня 1945 року набув чинност� Акт про 

кап�туляц�ю Н�меччини. Ця дата дає можлив�сть
оц�нити внесок 

Українського народу в переб�г � завершення
Другої св�тової в�йни, 

п�дсумувати її масштабн� спустошлив� насл�дки
для України, а також 

винести життєво важлив� уроки для нашої
держави сьогодн�.
 

В�д 1 вересня 1939 року, коли нападом нацистської
Н�меччини на Польщу � бомбардуванням
н�мецькою в�йськовою ав�ац�єю Львова та �нших
м�ст в�йна розпочалася для України, 120 тисяч
українц�в брали участь у двобої з вермахтом у
склад� В�йська Польського. Сотн� 
тисяч українц�в взяли участь у вторгненн� на
територ�ю Другої Реч� Посполитої у склад�
Червоної Арм�ї, в запеклих битвах у Ф�нлянд�ї та в
захопленн� Бессараб�ї � П�вн�чної Буковини.

Українц� Волин�, Галичини,Зах�дного Пол�сся,

П�вн�чної Буковини � Бессараб�ї в перш� роки
в�йни на
 власному досв�д� в�дчули прискорен� заходи
радян�зац�ї, як� обернулися 

десятками тисяч розстр�ляних, сотнями тисяч
депортованих � арештованих.

 

 

З червня 1941 року п�сля вторгнення в�йськ
Н�меччини та її союзник�в на територ�ю СРСР
уся Україна стала ареною
запеклих бойових д�й. У склад� в�йськ
П�вденно-Зах�дного фронту українц�
становили до 50 % б�йц�в. Загальна к�льк�сть
ос�б, моб�л�зованих за
роки в�йни з України до радянських Збройних
сил перевищує 6 м�льйон�в
б�йц�в. Кожний другий з них загинув, а кожний
другий з тих, хто
залишився живим, став �нвал�дом.

 

8 травня для наших земляк�в воєнн� д�ї не
припинилися, а продовжувалися 

щонайменше до 2 вересня 1945 року, коли на
борту американського л�нкора 

“М�ссур�” було п�дписано Акт кап�туляц�ї Япон�ї
представниками ц�єї 
країни, США, Китаєм, Великою Британ�єю та
СРСР. В�д радянської сторони 

його п�дписав українець з Уманщини генерал-

лейтенант Кузьма Дерев’янко.
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 Історія кожного з українців
та українок, які воювали - це

історія мужності й
самопосвяти в ім’я 

спільної перемоги над
агресором.


