
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ДЕПУТАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

БРУХНОВА ЛІЛІЯ СТЕПАНІВНА

№ 354 Голові Хмельницької 
обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу Вас до переліку питань порядку денного 23-ї сесії Хмельницької 

обласної ради включити питання «Про звернення депутатів Хмельницької 

обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту 

«Про комбатантів України» (реєстр, номер 9181)».

Додатки: на 3 аркушах.

З повагою
депутат обласної ради Л. Брухнова

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  
О Б Л А С Н А  Р А Д А



ПРОЕКТЩ
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № _________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України щодо підтримки законопроекту «Про комбатантів України» (реєстр, 
номер 9181)

Розглянувши звернення депутата обласної ради Брухнової Лілії 
Степанівни, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України щодо підтримки 
законопроекту «Про комбатантів України» (реєстр, номер 9181) 
(текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



Додаток
до рішення обласної ради 
від 21 грудня 2018 року 
№

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради 

до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту 
«Про комбатантів України» (реєстр, номер 9181)

Статтями 1, З IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 
та додатку до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі (м. Гаага, 
18 жовтня 1907 року) передбачено, що військові закони, права і обов'язки 
застосовуються не лише до армій, але й також до ополчення та добровольчих 
загонів, якщо вони відповідають таким умовам:

1. Знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх 
підлеглих.

2. Мають закріплену відмітну емблему, яка може бути впізнана 
на відстані.

3. Відкрито носять зброю.
4. Ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни.
Збройні сили воюючих сторін можуть складатися з комбатантів 

та некомбатантів. У разі захоплення ворогом як ті, так і інші користуються 
правами військовополонених.

Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року, ратифікованими 
та підписаними Україною і Додатковими протоколами І, II та III до них 
передбачено, що збройні сили сторони, що перебуває в конфлікті, 
складаються з усіх організованих збройних сил, груп і підрозділів, 
що перебувають під командуванням особи, відповідальної перед цією 
стороною за поведінку своїх підлеглих, навіть якщо ця сторона представлена 
урядом чи властями, не визнаними супротивною стороною. Такі збройні сили 
підпорядковані внутрішній дисциплінарній системі, яка, поряд з іншим, 
забезпечує додержання норм міжнародного права, застосовуваних у період 
збройних конфліктів.



Особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває 
в конфлікті, є комбатантами, тобто вони мають право брати безпосередню 
участь у воєнних діях.

Беручи до уваги, що зазначені міжнародні договори підписані 
і належним чином ратифіковані Україною, тому необхідно легітимізувати 
(визнати фактом) норми міжнародного права щодо визначення правового 
статусу комбатантів, у тому числі воїнів добровольчих військових 
формувань, які добровільно виступили на захист незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України під час антитерористичної операції, 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 
та виконували бойові завдання у взаємодії із Збройними Силами України, 
Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, 
Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно 
до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 
органами.

Враховуючи вищевикладене, просимо підтримати законопроект 
«Про комбатантів України» (реєстр, номер 9181).

Схвалено
на пленарному засіданні 

двадцять третьої сесії обласної ради 
21 грудня 2018 року


