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Сьогодні під робочого візиту на Донеччину міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна відвідала
прифронтове містечко Авд�вка,  де майже щоденно чути ворожі обстріли, адже лінія фронту всього в
декілька кілометрах від житлових будинків.

Міністр вручила посвідчення учасника бойових дій (УБД) 16-тьом воїнам-добровольцям ДУК «Правий
сектор» з Донецької області,подякувала воїнам за захист нашої держави та зустрічалася  з
військовослужбовцями, які сьогодні боронять Україну від російсько-терористичних військ.

«Я особисто бачила багатьох хлопців з вашого підрозділу в бою влітку 2014 року. Мене дуже вразило, з
якою самовідданістю боронили нашу країну на передовій. Вони йшли  на війну не заради статусів, а за
покликом серця захищати Україну.

Міністр також відзначила, що на шостому році війни були прийняті відповідні зміни до законодавства і
наразі українські добровольці мають право отримувати статус учасника бойових дій.

« Мені дуже приємно сьогодні тут, у місці розташування вашого підрозділу, вручити посвідчення вашим
побратимам», - наголосила Юлія Лапутіна під час зустрічі з військовослужбовцями в Авд�вці.

Віднині ще 16 воїнів-добровольців зможуть користуватися соціальними гарантіями, наданими
захисникам України законодавством. Загалом на даний час статус учасника бойових дій надано понад
800 воїнам-добровольцям.

 «Коли ветеран відчуває себе гідним у суспільстві – це зміцнює всіх нас. Мінветеранів й надалі активно
працюватиме над зміцненням ветеранської політики», - підкреслила Юлія Лапутіна.

Командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі»)
подякував міністру за те, що приїхала і вручила хлопцям посвідчення особисто, підкресливши, що для
добровольців це дуже важливо.
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Міністр також відвідала музей створений бійцями Першої ОШР ДУК «Правий сектор» в Авд�вці, де
зібрано багато артефактів російсько-української війни, серед експонатів прапор – привезений
 захисниками ще з Майдану та багато доказів присутності російських військ на українській територ�.

Нагадуємо, Президент України своїм Указом № 97/2021 від 12 березня 2021 року відзначив  67
добровольців державними нагородами, з яких 64 – посмертно «за особисту мужність, виявлену у
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння
Українському народу».













  

Надрукувати ПоділитисяТвітнути

Юлія Лапутіна вшанувала пам'ять загиблих
добровольців біля Первомайського

Попередня

Юлія Лапутіна: Місто Маріуполь є магнітом для
тих, хто залишається українцями, проте вимушені

жити на окупованих територіях

Наступна

Міністерство у справах ветеранів України
м. Київ, пров. Музейний, 12

    

 

 

 Електронна пошта

 

Власність Міністерства у справах ветеранів. 2018 - 2022 рік Мапа порталу

Людям із порушенням зору

Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиц� надсилайте на
info@mva.gov.ua

https://mva.gov.ua/ua/news/yuliya-laputina-vshanuvala-pamyat-zagiblih-dobrovolciv-bilya-pervomajskogo
https://mva.gov.ua/ua/news/yuliya-laputina-misto-mariupol-ye-magnitom-dlya-tih-hto-zalishayetsya-ukrayincyami-prote-vimusheni-zhiti-na-okupovanih-teritoriyah
https://www.youtube.com/channel/UCjX3ljo1aAhVNUdDPuSDtXQ
https://www.facebook.com/mva.gov.ua/
https://twitter.com/mva_gov_ua
mailto:info@mva.gov.ua


Увесь вміст доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не зазначено інше
Компанія «KitSoft»— розробник порталу

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk
http://www.kitsoft.kiev.ua/

