
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 20 вересня 2017 року 

 

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України  

про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування 

пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції 

(реєстр. № 5066-д) 

 

У Верховні Раді України зареєстровані проекти Постанови Верховної 

Ради України про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму і 

вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції (реєстр. 

№ 5066 від 05.09.2016 року), поданий народним депутатом України 

Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами України, а також 

доопрацьований у Комітеті відповідно до статті 110 Регламенту Верховної 

Ради України проект Постанови Верховної Ради України про проголошення в 

Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції (реєстр. № 5066-д від 02.12.2016 року). 

Комітет, за результатами розгляду зазначених проектів Постанов 

Верховної Ради України, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти за основу і в цілому проект Постанови Верховної Ради 

України за реєстраційним № 5066-д. 

Зазначеним проектом, з метою вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції, українських військових та учасників 

добровольчих батальйонів, увічнення та визнання їх героїзму на 

загальнонаціональному та міжнародному рівні, пропонується проголосити в 

Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції  та передбачити низку заходів щодо відзначення 

цієї дати. 
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12 вересня 2017 року на адресу Комітету надійшло звернення 

співавтора проекту за реєстр. № 5066-д народного депутата України     

Тетерука А.А. з проханням доопрацювати проект Постанови Верховної Ради 

України «Про вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної 

операції» з метою проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування 

пам’яті загиблих захисників України. Перелік заходів щодо відзначення цієї 

дати пропонується залишити в редакції, передбаченій проектом Постанови за 

реєстр. № 5066-д. 

Разом з тим народний депутат Тетерук А.А. просив залучити у 

співавтори до нового проекту Постанови народних депутатів України 

Мамчура Ю.В., Кишкаря П.М. та Герасимова А.В. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні доопрацьований проект Постанови Верховної Ради України 

про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих 

захисників України (реєстр.№ 5066-д) за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як Постанову Верховної Ради України. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначено голову Комітету                               

Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 
 


