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Про проект Постанови Верховної Ради України 

про вшанування бійців, які героїчно відстоювали  

територію Донецького аеропорту задля захисту незалежності,  

суверенітету та територіальної цілісності України 

(реєстр. № 1818) 

  

 

Розглянувши проект Постанови Верховної Ради України «Про вшанування бійців, які 

героїчно відстоювали територію Донецького аеропорту задля захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України» (реєстр. № 1818 від 22.01.2015 року), 

поданий народним депутатом України Капліним С.М., Комітет зазначає наступне. 

Проектом Постанови пропонується Верховній Раді України направити звернення 

Президенту України з пропозицією посмертно присвоїти звання Герой України загиблим та 

смертельно пораненим бійцям, які героїчно відстоювали територію Донецького аеропорту 

під час проведення антитерористичної операції на Сході України. 

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» звання Герой України 

є вищим ступенем відзнаки в Україні. Це звання присвоюється громадянам України «за 

здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення». 

Присвоєння звання Герой України провадиться указом Президента України. Звання Герой 

України може бути присвоєно посмертно.  

Члени Комітету одностайно підтримали ідею проекту Постанови щодо необхідності 

відзначення захисників територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Проте, були 

висловлені застереження щодо доцільності обрання саме такого методу відзначення загиблих 

та смертельно поранених бійців, які відстоювали територію Донецького аеропорту. 

Адже на Сході України, на жаль, є багато інших об’єктів, під час захисту яких наші 

бійці показали та продовжують показувати надзвичайний героїзм і мужність. 



 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державні нагороди України» державними 

нагородами України, що є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги, зокрема, 

у захисті Вітчизни, є також ордени, медалі, почесні звання України тощо.  

Тобто, на думку членів Комітету, відзначення безспірного подвигу загиблих та 

смертельно поранених бійців, які відстоювали територію Донецького аеропорту, може бути 

здійснено шляхом нагородження (посмертно) однією із вже передбачених державних 

нагород, зокрема орденом Свободи або орденом «За мужність», або шляхом запровадження 

нової державної нагороди, підставою для нагородження якою буде виявлений героїзм під час 

участі в антитерористичній операції.  

З урахуванням проведеного обговорення Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про вшанування бійців, які героїчно відстоювали територію Донецького аеропорту задля 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України» (реєстр. № 1818), 

поданий народним депутатом України Капліним С.М., за результатами розгляду у першому 

читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

2. Виступаючим на пленарному засіданні з цього питання визначено Голову 

Комітету у справах ветеранів та інвалідів Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 


