
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIX сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 січня  2023 року                          м. Бережани                                      №1024 
                                                                              

Про звернення депутатів Бережанської міської ради до 

Президента України Зеленського В.О. щодо присвоєння 

легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ 

Карпатська Січ» Куцину Олегу Івановичу звання 

Герой України (посмертно) 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення сесії Тернопільської обласної ради №623 від 

21.12.2022року, та  пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності 

та етики, сесія Бережанської міської ради 

 

                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради до Президента 

України Зеленського В.О. щодо присвоєння легендарному командиру 

добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» КУЦИНУ Олегу Івановичу 

звання Герой України (посмертно). 

2.Дане рішення та звернення надіслати Президенту України Зеленському 

В.О. для розгляду і вирішення порушеного питання , а також оприлюднити на 

офіційному веб- сайті Бережанської міської ради.  

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           Ростислав БОРТНИК 



Додаток  

До рішення сесії міської ради  

№1024 від 17 січня 2023року  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради до Президента України 

Зеленського В.О. щодо присвоєння легендарному командиру 

добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» КУЦИНУ Олегу 

Івановичу звання Герой України (посмертно) 

 

Ми, депутати Бережанської міської ради,  звертаємося щодо присвоєння 

легендарному командиру добровольчого підрозділу «ОДЧ Карпатська Січ» 

КУЦИНУ Олегу Івановичу звання Герой України(посмерто). 

Також просимо заснований ним 49-ий окремий стрілецький батальйон 

Сухопутних військ ЗСУ іменувати на його честь – 49-ий окремий стрілецький 

батальйон «Карпатська Січ» імені Олега КУЦИНА. Адже бійці активно 

продовжують  його справу як добровольці у 49 -му окремому стрілецькому 

батальйоні, підрозділах ССО, ДУК, НГУ та інших. 

Олег КУЦИН розпочав боротьбу зо Українську державу в 1989 році в 

одному з найскладніших регіоні нашої держави – на Закарпатті. Був активістом 

Руху, «Просвіти», головою Закарпатської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання «Державна самостійність України» створеного бандерівцями 

політв’язнями, згодом  і заступником голови ДСУ, Велика заслуга Олега 

КУЦИНА у тому , що сепаратистські рухи на Закарпатті – не перемогли. 

Був учасником студентської акції «Революція на граніті»,  першим 

встановив Державний Прапор України над містом Тячевом у кінці1980-их  

років. Також у статусі сотника «Закарпатської сотні» під час Революції Гідності 

виносив поранених із  вул. Інститутської у м. Києві. Олег КУЦИН – учасник 

вшанування героїв Холодного Яру, з січня 1997 року – член історичного клубу 

«Холодний Яр», ідейний натхненник історичного клубу «Красне поле». Завжди 

наголошував, що як тільки перестанемо вшановувати полеглих борців за 

Україну, перестанемо бути нацією. 

Віл початку 2000-х років до розпочатої російсько-української війни - 

керівник Закарпатської «Свободи». 

3 юних літ знав, що війна з росією неминуча i доведеться боротися зі 

зброєю в руках. Так i сталося: у 2014 — 2016 pp. - командир ОДЧ «Карпатська 

Січ», учасник боїв за Донецький аеропорт, Піски, Водяне, Опитне та ін. 

Очолював комбатантську організацію «Свободи». 24 лютою 2022 року Куцин 

Олег спільно з побратимами  відновив добровольчий батальйон «ОДЧ 

Карпатська Січ», який  обороняв Київщину від окупантів. 

Добровольчий pyx під його керівництвом набирав обертів, сотні бійців 

увійшли  до лав 3CУ,  створивши добровольчий 49-й окремий стрілецький 

батальйон «Карпатська Ciч». Після боїв на Київщині «Карпатська Січ» воювала 

на Ізюмському напрямку, а тепер воює на Лиманському напрямку Донецької 

області. 



До складу  підрозділу  входять  представники більше двадцяти 

національностей  із різних континентів, які у боротьбі проти pociï стають 

українськими козаками. Усе це  завдяки  шаленому авторитету «Кума», якому у 

званні молодшого лейтенанта, на передовій. Генштаб 3CУ доручив утворення  

батальйону. 

Враховуючи  наведене, ми  депутати Бережанської міської ради, 

звертаємося  шодо присвоєння легендарному командиру добровольчого  

підрозділу «ОДЧ Карпатська  Січ» КУЦИНУ Олегу Івановичу  звання Герой 

України (посмертно). 

 

Прийнято  

На першому пленарному засіданні  

XXIX сесії  Бережанської міської ради  

VIII скликання  

Рішення сесії №1024 

Від 17 січня 2023 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






