ЯКА РАДЯНСЬКА

СИМВОЛІКА

ЗАБОРОНЕНА?
Заборонена символіка

Символіка, на яку не поширюється заборона

Союз
нерушимый
республик
свободных...

ÃÄÀ

ÂÑÅ

Герби та прапори
СРСР, УРСР, інших
країн з
комуністичним
режимом, які
існували в
минулому

Серп і молот, а
також серп і
молот у
поєднанні з
п’ятикутною
зіркою

Гімни СРСР та
радянських
республік

ВПЕРЕД, К
КОММУНИЗМУ!

Пам’ятники та
Пам’ятники та
зображення
зображення
партійних та
працівників
радянських
радянських органів
керівників –
держбезпеки – ГПУ,
починаючи від
НКВС, КДБ
секретаря райкому

Комуністичні
гасла та
цитати
радянських
керівників

Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного або нацистського
режимів: на документах, прийнятих чи виданих до 1991 року; в експозиціях музеїв, тематичних
виставках, бібліотечних фондах; у науковій діяльності; на оригіналах бойових знамен; на державних
нагородах та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років
у зв’язку з річницями подій Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження
ними; на намогильних спорудах; під час викладення або реконструкції історичних подій; у приватних
колекціях та приватних архівних зібраннях; як об’єктів антикварної торгівлі; у підручниках, посібниках,
інших матеріалах навчального та освітнього характеру, творах мистецтва, якщо це не призводить до
пропаганди злочинного характеру комуністичного або нацистського режиму.
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ÎÂ!
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Символіка
комуністичної
партії

Комуністична
символіка, яка
використовується
на гербах чи
прапорах нині
існуючих країн

ПАЛЛАДІНА

Назви, у яких
Зображення,
фігурують радян.
пам’ятники та
діячі, пов’язані з
цитати радян.
боротьбою проти діячів, пов’язаних
нацистів та з
з розвитком
розвитком науки й
науки та
культури в Україні
культури в
Україні

МУЗЕЙ
КОМУНІЗМУ

Комуністична
символіка на
документах,
прийнятих або
виданих до
1991 року

П’ятикутна
зірка

невідомий
солдат

ЛЕНІНСЬКЕ

Назви населених
пунктів, вулиць та
підприємств, пов’язані
з комуністичними
діячами, чекістами,
діяльністю компартії,
встановленням
радянської влади

Комуністична
символіка в
експозиціях
музеїв та
виставок,
наукових
дослідженнях
та підручниках

Комуністична
символіка на
нагородах, вручених
до 1991 р. та
впродовж
1991-2015 рр. у
зв’язку з річницями
подій ДСВ

Комуністична
символіка під
час історичної
реконструкції
подій

Комуністична
символіка на
кладовищах

Український інститут
національної пам’яті

Колекціонування
символіки

візуалізація

