
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 14 липня 2021 р. № 1010-р 

Київ 

Про затвердження плану заходів, пов’язаних  

з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 

1. Затвердити план заходів, пов’язаних з 80-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

обласним та Київській міській державним адміністраціям, іншим 

відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням, забезпечити його виконання у межах бюджетних 

призначень, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний 

рік, та за рахунок інших не заборонених законодавством джерел. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 липня 2021 р. № 1010-р 

ПЛАН 

заходів, пов’язаних з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 

1. Розглянути можливість розширення зон охорони Національного 

історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, реалізації на території та 

в межах зон його охорони проектів меморіалізації та музеєфікації. 

МКІП, Київська міська 

держадміністрація, Інститут історії 

України Національної академії наук 

(за згодою). 

Протягом 2021 року. 

2. Завершити реставраційні роботи з пристосуванням пам’ятки 

архітектури місцевого значення — будинку контори колишнього 

єврейського кладовища по вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 44, у м. Києві. 

МКІП, Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою), Інститут історії України 

Національної академії наук (за 

згодою), Світовий конгрес Українців 

(за згодою). 

Грудень 2021 року. 

3. Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” 

здійснити заходи, пов’язані з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, із 

залученням позабюджетних коштів, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

МКІП, Київська міська 

держадміністрація, Національний 

історико-меморіальний заповідник 

“Бабин Яр” (за згодою). 

Протягом 2021 року. 

4. Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” 

здійснити заходи із благоустрою його території та зон його охорони за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 
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(за згодою), Світовий конгрес 

Українців (за згодою). 

Протягом 2021 року. 

5. Забезпечити: 

встановлення додаткових інформаційних та навігаційних стендів на 

території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” 

та в зонах його охорони; 

розміщення на території Національного історико-меморіального 

заповідника “Бабин Яр” меморіальних об’єктів та інших інсталяцій, 

присвячених вшануванню пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру; 

встановлення на території Національного історико-меморіального 

заповідника “Бабин Яр” експозиційної моделі “Курган пам’яті”. 

Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою), Український інститут 

національної пам’яті, Київська міська 

держадміністрація, благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою). 

Вересень 2021 року. 

6. Провести: 

за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості, благодійних організацій, єврейських 

організацій, у тому числі міжнародних, духовенства, народних депутатів 

України, високих іноземних гостей та дипломатичного корпусу іноземних 

держав жалобні заходи на території Національного історико-

меморіального заповідника “Бабин Яр”. 

МЗС, МКІП, Міноборони, 

Український інститут національної 

пам’яті, Київська міська 

держадміністрація, Національний 

історико-меморіальний заповідник 

“Бабин Яр” (за згодою), благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою), Світовий конгрес Українців 

(за згодою), благодійна ініціатива 

“Українсько-єврейська зустріч” (за 

згодою). 

Жовтень 2021 р.; 
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заходи із вшанування подвигу Праведників Бабиного Яру. 

Київська міська держадміністрація, 

Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою). 

Жовтень 2021 р.; 

презентацію проекту Сергія Лозниці “Бабин Яр. Контекст”. 

МКІП, Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою), Український інститут 

національної пам’яті, благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою). 

Жовтень 2021 року. 

7. Розробити методичні рекомендації до вшанування пам’яті жертв 

Бабиного Яру у закладах освіти України. 

МОН, Український інститут 

вивчення Голокосту “Ткума” (за 

згодою), Український інститут 

національної пам’яті, благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою), Український центр 

вивчення історії Голокосту (за 

згодою). 

Вересень 2021 року. 

8. Організувати та провести: 

у закладах освіти загальнонаціональний урок пам’яті 29—30 вересня 

2021 р., приурочений до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру. 

МОН, Київська міська 

держадміністрація, обласні 

держадміністрації, благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою), Український центр 

вивчення історії Голокосту (за 

згодою). 

Вересень 2021 р.; 
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у закладах освіти загальноміський урок “80 років пам’яті: забуттю не 

підлягає”; 

педагогічну конференцію “Уроки Голокосту”. 

МОН, Київська міська 

держадміністрація, обласні 

держадміністрації, Український 

інститут вивчення Голокосту 

“Ткума” (за згодою), благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою). 

Вересень 2021 р.; 

конкурс творчих робіт учнів, вчителів, студентів та аспірантів “Уроки 

війни та Голокосту — уроки толерантності”, родинних історій війни. 

МОН, Український інститут 

національної пам’яті, Київська міська 

держадміністрація, Український 

інститут вивчення Голокосту 

“Ткума” (за згодою), Український 

центр вивчення історії Голокосту (за 

згодою). 

Вересень 2021 р.; 

 

у закладах освіти, військових частинах, закладах культури тематичних 

уроків, лекцій, бесід, виставок, експозицій, інших заходів про трагічні 

події у Бабиному Яру (зокрема, з використанням онлайн-формату). 

МОН, Міноборони, МКІП, 

Український інститут національної 

пам’яті, обласні, Київська міська 

держадміністрації, благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою), Український інститут 

вивчення Голокосту “Ткума” (за 

згодою). 

Вересень 2021 р; 

міжнародну наукову конференцію (веб-конференцію), присвячену 

роковинам трагедії Бабиного Яру та увічненню пам’яті її жертв, здійснити 

публікацію матеріалів. 
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МОН, МЗС, Український інститут 

національної пам’яті, Національна 

академія наук (за згодою), благодійна 

організація “Благодійний фонд 

“Меморіал Голокосту “Бабин Яр” (за 

згодою). 

Вересень 2021 року. 

9. Організувати розроблення та впровадження тематичних 

інформаційних програм, інформаційних роликів. 

МКІП, Держкомтелерадіо, 

Український інститут національної 

пам’яті, АТ “НСТУ” (за згодою), 

громадські та благодійні об’єднання 

(за згодою). 

Протягом 2021 року. 

10. Забезпечити: 

широке висвітлення заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру. 

МКІП, Держкомтелерадіо, 

Міноборони, АТ “НСТУ” (за 

згодою). 

Жовтень 2021 р.; 

запрошення до участі у заходах у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру іноземних гостей, представників дипломатичного корпусу 

іноземних держав. 

МЗС. 

Червень — вересень 2021 р.; 

проведення закордонними дипломатичними установами України 

заходів за участю представників української громадськості за кордоном у 

зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

МЗС. 

Протягом 2021 року; 

публічну (громадську) безпеку та порядок, охорону прав і свобод 

людини в місцях проведення масових заходів, пов’язаних з  

80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

МВС, Національна поліція, обласні, 

Київська міська держадміністрації. 

Вересень — жовтень 2021 р.; 
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упорядження пам’ятних місць, пов’язаних із трагедією Голокосту під 

час Другої світової війни на території м. Києва. 

Київська міська держадміністрація, 

МКІП, Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою), Український центр 

вивчення історії Голокосту (за 

згодою). 

Протягом 2021 року. 

11. Опрацювати питання: 

передачі в постійне користування Національному історико-

меморіальному заповіднику “Бабин Яр” земельної ділянки, на якій 

розташована будівля контори колишнього єврейського кладовища по 

вул. Ю. Іллєнка, 44, у м. Києві, де проводяться реставраційні роботи з 

пристосуванням для створення Меморіального музею пам’яті жертв 

Бабиного Яру; 

продовження строку перебування адміністрації Національного 

історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” у нежитловій будівлі 

(будинку садівника) по вул. Іллєнка, 48б, у м. Києві; 

комплексного благоустрою території Бабиного Яру, що не входить до 

складу Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, із 

залученням позабюджетних коштів. 

Київська міська держадміністрація, 

Національний історико-

меморіальний заповідник “Бабин Яр” 

(за згодою), благодійна організація 

“Благодійний фонд “Меморіал 

Голокосту “Бабин Яр” (за згодою), 

Світовий конгрес Українців (за 

згодою). 

Протягом 2021 року. 

_____________________ 


