
Війна… Страшна війна минулого століття, пекуча рана, яка болить досі чи не в кожній родині України. 75 
років минає з тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли гармат на українських землях, прийшов 
мир, настала тиша, за яку заплачено ціною життя мільйонів українців. 8 та 9 травня 2020 року Україна 
разом з усім світом відзначає День пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні та 75-ту річницю вигнання нацистів з України.

Пам’ять… Це не просто частина історії. Пам’ять - це наша совість, наш біль, наша гордість за дідів та батьків, 
синів та братів, вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли. Ми 
пам’ятаємо, якою страшною трагедією була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що агресора зупинили 
спільними зусиллями об’єднані нації. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. 
Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона - запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Вічна пам’ять 
героям! Вічна їм слава! Слава Україні!



• Червоний мак як символ пам’яті жертв 
війни вперше використано в Україні на 
заходах, приурочених до річниці 
завершення Другої світової війни у 2014 
році.

• Дизайн українського червоного маку 
розроблено за ініціативи Українського 
інституту національної пам’яті та 
Національної телекомпанії України.

• Автором символу є харківський дизайнер 
Сергій Мішакін.

• Графічне зображення є своєрідною 
алюзією: з одного боку воно уособлює 
квітку маку, з іншого- кривавий слід від 
кулі.



• У Києві презентували пам’ятну
медаль, якою нагороджуватимуть
ветеранів, що брали участь у Другій
світовій війні.

• Медаль «За бойові заслуги. 75 років
перемоги над нацизмом» 
виготовляється коштом ВТО 
«Орден» для нагородження
громадян України – безпосередніх
учасників бойових дій під час 
Другої світової війни 1939-1945 рр.

• Медаль розробив Олександр Сопов
– директор виробничо-творчого
об’єднання «Орден», голова 
Всеукраїнської громадської
організації «Країна».
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