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Сьогодні, 1 грудня, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна привітала українського Захисника
– командира 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор»
Дмитра Коцюбайла (позивний «ДаВінчі») з присвоєнням звання Герой України та врученням ордену
«Золота Зірка».

Указ «Про присвоєння Дмитру Коцюбайлу звання Герой України» Президент України Володимир
Зеленський підписав 30 листопада, та урочисто вручив сьогодні під час засідання Верховної Ради
України. 
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Після нагородження Дмитро Коцюбайло завітав до Міністерства у справах ветеранів України та
поспілкувався з міністеркою Юлією Лапутіною.

«За ініціативою Мінветеранів нашому видатному Захиснику – Дмитру Коцюбайлу – присвоєно звання
Герой України! Живому Герою України! Ми дуже пишаємося! Ваш рух – справжній, ви вистояли та
продовжуєте захищати Україну. Ви – молоді люди, проте дуже багато зробили для нашої держави, і
наразі творите сучасну історію України. Країна потребує таких людей. Це – сигнал українським
хлопцям і дівчатам, які боронять державу. Це дуже символічно для майбутнього покоління», – наголосила
Юлія Лапутіна під час спілкування з Героєм України.

Також міністр зазначила, що наразі ветеранська політика є пріоритетною у державі, адже вперше
найважливіші напрями діяльності Мінветеранів лягли в основу Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік,
які команда Міністерства вже втілює у життя.

Дмитро Коцюбайло подякував Юл� Лапутіній за привітання. Він зазначив, що ця нагорода – відзнака
всьому «Правому сектору», всім хлопцям, які воювали і продовжують воювати разом з ним, визнання
всього того, що вони зробили для України за попередні роки.

«Так, нам буває важко, ми пройшли багато боїв, долали багато викликів, але сьогодні, на восьмому році
війни, продовжуємо робити свою справу», - сказав Герой України.

Також Дмитро Коцюбайло подякував Юл� Лапутіній за те, що липні цього року вона 
відвідала базу ДУК «Правий сектор», поспілкувалася з воїнами та вручила посвідчення учасника
бойових дій 16 добровольцям.

«Я хочу подякувати вам і вашій команді за те, що у червні ви приїхали до нас, побачили, що ми щирі
прості люди, і повірили в нас», – зазначив «ДаВінчі».

https://mva.gov.ua/ua/news/v-avdiyivci-yuliya-laputina-vruchila-posvidchennya-ubd-zahisnikam-dobrovolcyam


Довідково. Дмитро Коцюбайло з позивним «ДаВінчі» – командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК
«Правий сектор». Був активним учасником Революц� Гідності. Від початку російської збройної агрес�
пішов захищати Україну на передову. Тоді Дмитрові було 18 років.

У 2014 році командував взводом добровольців, у 2015-му – став командиром роти. Брав участь в
операціях по звільненню населених пунктів Карлівка, Піски, Авд�вка, у боях під Степанівкою, Савур-
Могилою, Старогнатівкою, на позиц� «Алмази».

Восени 2014 року, під час бойових дій у Пісках Донецької області, Дмитро отримав важке поранення.
Однак вже через декілька місяців після проходження реабілітац� повернувся на передову, де продовжує
нести службу до сьогодні.

У 2017 році отримав недержавну волонтерську нагороду «Народний Герой України».
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Власність Міністерства у справах ветеранів. 2018 - 2022 рік Мапа порталу
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Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиц� надсилайте на
info@mva.gov.ua
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