
ціями громадян про відзначення

2001 р. в Україні 800-річчя від дня на-

родження Галицько-Волинського

князя Данила Романовича. З ініціа-

тивою в цій справі звернулися 10

листопада 2000 р. до Президента Ук-

раїни Тернопільська обласна держав-

на адміністрація й Тернопільська

обласна рада. Керівники області

пропонували відзначати новою дер-

жавною нагородою „виключно ви-

щих дипломатів, військових, держав-

них службовців за видатний внесок

у розбудову  Української держави,

зміцнення її міжнародного автори-

тету”. Підтримавши пропозицію що-

до святкування визначної дати укра-

їнської історії, Президент України 30

грудня 2000 р. дав Кабінетові Мі-

ністрів України й головам Львівсь-

кої, Тернопільської, Івано-Франків-

ської та Волинської обласних дер-

жавних адміністрацій доручення

здійснити комплекс відповідних за-

ходів. Окремим пунктом Кабінетові

Міністрів України доручалося пода-

ти на розгляд Верховної Ради Укра-

їни  проект закону про внесення змін

і доповнень до Закону України „Про

державні нагороди України”, перед-

В історії середньовічної України

Галицько-Волинському князеві Да-

нилу Романовичу належить особливе

місце. У цій людині дивовижно поєд-

налися  риси  політика, дипломата,

воєначальника й державця. За роки

життя (1201 – 1264) він відновив

Галицько-Волинську державу свого

батька Романа Мстиславича, вів ус-

пішну  боротьбу проти світської і ду-

ховної опозиції, будував мости, фор-

теці, упорядковував землі, реформу-

вав військо, зумів відбити напади во-

рогів із Заходу й Сходу. Заради ідеї

антимонгольської коаліції християн-

ських народів налагоджував  контак-

ти з католицьким Заходом і був

коронований римським папою, але

врешті мусив піти на компроміс із зо-

лотоординською силою, щоб уряту-

вати Південно-Західну Русь від та-

тарського розорення. 

На знак пошани і вдячності на-

щадків у Галичі і Львові встановле-

но пам’ятники Данилові Галицько-

му, відзначено його 800-річчя й за-

сновано державну нагороду – орден

на його ім’я.    

Ідея  встановлення ордена поста-

ла у зв’язку з численними пропози-
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бачивши заснування медалі князя

Данила Галицького для нагороджен-

ня військовослужбовців і  державних

службовців за внесок у розбудову

Української держави. 

Як бачимо, на стадії обговорення

ідеї ордена, глава держави вирішив

дещо знизити статус нагороди. Логі-

ка в цьому була. Оскільки передба-

чалося відзначення порівняно не-

значної категорії громадян України

(дипломатів, військовиків і держав-

них службовців), призначення наго-

роди цілком відповідало статусу

медалі.   

Проект закону розробляло Мі-

ністерство оборони України,  на по-

чатку лютого 2001 р. його було вне-

сено на розгляд Кабінету Міністрів

України. Після нетривалого опрацю-

вання законопроект 16 березня 2001

р. направлено Верховній Раді

України. З резолюцією Заступника

Голови Верховної Ради України

С. Гавриша („Прошу внести пропо-

зиції для розгляду законопроекту у

першочерговому порядку”) його то-

го ж дня передано до Комітету Вер-

ховної Ради України з питань дер-

жавного будівництва та місцевого

самоврядування. 

У Комітеті законопроект обгово-

рено в грудні 2001 р. При цьому вия-

вилася розбіжність поглядів. Так,

народні депутати України Ю.Іоффе

(голова Комітету) й В.Моісеєнко

висловили думку про недоцільність

установлення медалі й підготували

проект відповідної постанови. 

Проте рішення по законопроекту

прийняли вже депутати Верховної

Ради нового скликання. Заініціював

розгляд цього питання  на початку

лютого 2003 р. Комітет Верховної

Ради України з питань  національної

безпеки і оборони, у складі якого

працюють такі відомі політики, вій-

ськові й державні діячі, як Г.Крюч-

ков (голова Комітету), Л.Лук’янен-

ко, генерал-майор Л.Каденюк, гене-

рал-лейтенант (з серпня 2003 р. – ге-

нерал-полковник) А.Чикал, генерал

армії О.Кузьмук, генерал-майор

А.Доманський.  

Законопроект про заснування

медалі князя Данила Галицького

розглянуто на вечірньому засіданні

Верховної Ради України 20 лютого

2003 р. Під час обговорення зако-

нопроекту кілька народних депута-

тів висловилися за підвищення ста-

тусу нагороди. Зокрема Т.Чорновіл

зазначив, що значущість постаті не

відповідає рівню медалі. „Ми на-

стоюємо на тому, – сказав він, – щоб

був орден Данила Галицького для

значно більших відзначень. Данило

Галицький – не князь, а король, це

визнано історією, тому це просто іс-

торична помилка”. Підтримуючи

ідею встановлення ордена,  голова

Комітету  Г.Крючков водночас зау-

ОРДЕН ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО



або зайняти наступну сходинку

після ордена княгині Ольги; по-

четверте, викликала сумніви доціль-

ність установлення ордена з огляду

на те, що ним мали відзначати лише

окремі соціальні категорії – військо-

вослужбовців і державних службов-

ців, а це звужувало суспільну значу-

щість нагороди. У зв’язку з цим ви-

никало до того ж питання про пра-

цівників (а не тільки військово-

службовців) Збройних Сил України

та інших військових формувань,

утворених відповідно до законів

України, а також службовців органів

місцевого самоврядування. Проте,

провівши консультації з іншими

структурними підрозділами Адміні-

страції Президента України, та зва-

жаючи, що рішення  про заснування

ордена підтримали народні депута-

ти  практично всіх фракцій Верхов-

ної Ради України, Управління дер-

жавних нагород та геральдики  вне-

сло пропозицію Комісії державних

нагород та геральдики про доціль-

ність підписання Президентом Ук-

раїни цього закону.  

Однак залишалося відкритим

питання про те, хто має бути відпо-

відальним за організацію розроб-

лення проекту орденського знака та

його виготовлення і  як мала б бути

практично організована ця робота.

Відповіді на це питання нормативні

документи, на жаль, не давали. При

важив, „що немає потреби зазначити

у нагороді князь чи король. Був ор-

ден Суворова, а не графа Римник-

ського, був орден Кутузова, а не кня-

зя Кутузова (М.І.Кутузов – князь

Смоленський. – В.Б.), був орден

Олександра Невського, а не князя.

Тому не треба нам прив’язуватися до

цього”. Зрештою за прийняття цього

проекту як закону проголосували

345 народних депутатів.

Отже, рішення заснувати нову на-

городу України ухвалено двома тре-

тинами від конституційного складу

Верховної Ради! Далеко не кожний

законопроект парламентарі ухвалю-

ють так одностайно. 

26 лютого 2003 р. текст Закону

України надійшов до Адміністрації

Президента України. Попередньо

його було розглянуто в Управлінні

державних нагород та геральдики.

Тут фахівці зіткнулися з низкою

питань суто нагородного характеру.

По-перше, орден Данила Галицько-

го порушував принцип багатоступе-

невості наявних в Україні орденів;

по-друге, закон не визначав місця

нового ордена в ієрархії нагород

України; по-третє, виходячи з того,

що орден Данила Галицького був

одноступеневий, за нагородною

класифікацією він міг посісти місце

поруч з одноступеневими орденами

„Золота Зірка” і Держави до звання

Герой України, що було б нонсенсом,



всьому широкому спектрі діяльнос-

ті й компетенції  Комісії державних

нагород та геральдики і одноймен-

ного управління Адміністрації Пре-

зидента України розроблення про-

ектів нагород не належить до  сфери

їхніх повноважень. Зрештою Управ-

ління державних нагород та гераль-

дики знайшло вихід з правового

вакууму.  

Наступні кроки щодо розроб-

лення проекту знака ордена Данила

Галицького вибудувалися в схему,

яка, маючи під собою правові та ор-

ганізаційні підстави, давала змогу

розгорнути практичну роботу. З так-

тичного погляду ця схема полягала в

здійсненні послідовних кроків –

прийняття відповідного Розпоря-

дження Президента України, прове-

дення конкурсу на розроблення

проекту знака ордена, затвердження

найкращого зразка главою держави,

опрацювання проекту Указу Прези-

дента України про статут ордена.  

24 квітня 2003 р. Президент Ук-

раїни підписав Розпорядження про

проект знака ордена Данила Гали-

цького. Ним  Комісії державних на-

город та геральдики доручалося  ор-

ганізувати у двомісячний термін

розроблення проекту знака ордена, а

Кабінетові Міністрів України забез-

печити фінансування цієї роботи.

30 квітня умови конкурсу опубліко-

вано в газеті „Урядовий кур’єр”.  

Конкурс проведено з 30 квітня по

15 червня 2003 р.  Для участі в ньому

було запрошено  провідних фахівців

у галузі фалеристики й медальєрики

Міністерства оборони України, Мі-

ністерства культури і мистецтв Ук-

раїни,  Міністерства освіти і науки

України, Національної академії наук

України, Національної спілки ху-

дожників України, Національного

науково-дослідного інституту дизай-

ну, Академії мистецтв України. Ок-

ремо обумовлювалося, що  на кон-

курс прийматимуться авторські про-

екти знака ордена, які відповідають

його призначенню, традиціям укра-

їнської фалеристичної спадщини,

усталеним нормам сучасної системи

державних нагород України. Кіль-

кість варіантів проекту знака ордена,

поданих від одного автора, не обмежу-

валася. Для відзначення переможців

було встановлено премії: за найкра-

щий проект – 5 тис. гривень і три за-

охочувальні – по 2 тис. гривень кож-

на. Зауважимо, що за відкритістю й

прозорістю такий конкурс у неза-

лежній Україні проводився вперше. 

Передбачалися два етапи опра-

цювання поданих проектів: реєстра-

ція їх і попередній розгляд Управ-

лінням державних нагород та ге-

ральдики; розгляд Комісією держав-

них нагород та геральдики і внесен-

ня відповідного висновку Президен-

тові України.   



ян, заслужений діяч мистецтв Укра-

їни художник В.Слєпченко, дирек-

тор і художній керівник товариства

„Геральдична палата” О.Руденко у

співавторстві з доктором історичних

наук, завідувачем відділу спеці-

альних історичних дисциплін Інсти-

туту історії України НАНУ М.Дми-

трієнко, голова генеральної дирекції

Міжнародного академічного рей-

тингу  популярності та якості „Золо-

та фортуна” Д.Акимов. Проекти цих

авторів під кодовими номерами  „1”,

„2”, „3” і „7” члени Комісії одержали

До зазначеного умовами конкур-

су  терміну (15 червня) надійшло

від 7 учасників  понад 20 варіантів

знака ордена. На жаль, своїх пропо-

зицій не подало Міністерство оборо-

ни України, хоч на розробки Вій-

ськово-геральдичної служби Гене-

рального штабу Збройних Сил Ук-

раїни Комісія особливо чекала. До

подальшого розгляду було відібрано

чотири проекти, що відповідали

всім умовам конкурсу і вирізнялися

оригінальністю й новизною. Автори

їх – відомі розробники нагородних

відзнак і нагородних атрибутів:

творчий керівник виробничого під-

приємства „Герольмайстер” А.Ши-

Проект № 3. Автори О. Руденко,
М. Дмитрієнко

ППррооеекктт №№ 11.. ААввттоорр АА.. ШШиияянн

ППррооеекктт №№ 22.. ААввттоорр ВВ.. ССллєєппччееннккоо

Проект № 6.
Автор О. Івахненко



для остаточного розгляду й визна-

чення переможця.

Розглянувши подані проекти,

більшість членів Комісії віддала пе-

ревагу проектам під номерами „1” і

„7” (автори – А.Шиян і Д.Акимов).

Водночас члени Комісії Р.Ареш-

кович, Ю.Богуцький, С.Льовочкін,

Д.Табачник, В.Чепелик та І.Шаров

уже в ході обговорення висловили

зауваження до кожного з цих проек-

тів і запропонували розробити нову

версію знака, об’єднавши в ньому

найкращі дизайнові вирішення цих

авторів. Разом з Управлінням дер-

жавних нагород та геральдики авто-

ри розробили й подали єдиний про-

ект знака ордена Данила Галицького.

Остаточні підсумки конкурсу Ко-

місія підбила 9 липня 2003 р. Пере-

можцем конкурсу визнано спільний

проект Д.Акимова й А.Шияна, який

затверджено й запропоновано до роз-

гляду главою держави. Заохочуваль-

ними преміями відзначено авторські

проекти О.Руденка та В.Слєпченка.   

Одразу ж після затвердження й

погодження принципового вирішен-

ня обрису майбутнього ордена роз-

почалася підготовка проекту Указу

ППррооеекктт №№ 33.. ААввттооррии ОО.. РРууддееннккоо,,
ММ.. ДДммииттрріієєннккоо

Проект № 1. Автор А. Шиян

Проект № 2. Автор В. Слєпченко

ППррооеекктт №№ 66.. 
ААввттоорр ОО.. ІІввааххннееннккоо



7. Девіз ордена Данила Гали-

цького – «Батьківщина і честь»”.

В описі знака ордена зазнача-

ється, що він „виготовляється зі

срібла і має форму рівносторон-

нього хреста з розширеними сторо-

нами, краї яких увігнуті всередину.

Сторони хреста покрито синьою

емаллю. У центрі хреста – круглий

емалевий медальйон світло-черво-

ного кольору, із позолоченим зобра-

женням профілю Данила Галицько-

го та написом у нижній частині «Да-

нило Галицький». Пружка медаль-

йона у формі лаврового вінка. Хрест

по периметру обрамлено стилізова-

ним давньоруським орнаментом.

Пружки хреста і медальйона позо-

лочені. Усі зображення рельєфні.

Зворотний бік ордена плоский з

вигравіруваним номером знака та

девізом ордена.

Розмір знака – 45 мм.

Знак ордена за допомогою кільця

з вушком сполучається з прямо-

кутною колодкою, обтягнутою стріч-

кою. Нижня частина колодки фігур-

на, рельєфна. Розмір колодки: висо-

та – 45 мм, ширина – 28 мм. На зво-

ротному боці колодки розміщено

шпильку для прикріплення знака

ордена до одягу.

У нижній частині колодки знака

ордена, яким нагороджуються війсь-

ковослужбовці, вміщено зображення

двох позолочених схрещених мечів.

Президента України „Про орден Да-

нила Галицького”, а також створення

його зразків у натуральну величину. 

30  липня  2003 р.  Президент Ук-

раїни Л.Кучма підписав указ „Про ор-

ден Данила Галицького”. Указом за-

тверджено Статут ордена, його опис і

малюнок, а також дано доручення Ка-

бінетові Міністрів України щодо  фі-

нансового і матеріального забезпе-

чення виготовлення орденських зна-

ків, орденських книжок і фулярів. 

Згідно зі Статутом, „1. Орден Да-

нила Галицького встановлено для

нагородження військовослужбовців

Збройних Сил України та інших

військових формувань, утворених

відповідно до законів України, а та-

кож державних службовців за знач-

ний особистий внесок у розбудову

України, сумлінне та бездоганне

служіння Українському народу.

2. Нагородження орденом Дани-

ла Галицького провадиться указом

Президента України.

3. Орденом Данила Галицького

можуть бути нагороджені виключно

громадяни України.

4. Нагородження орденом Данила

Галицького вдруге не провадиться.

5. Нагородження орденом Дани-

ла Галицького може бути проведено

посмертно.

6. Нагороджений орденом Да-

нила Галицького іменується кавале-

ром ордена Данила Галицького.



Стрічка ордена Данила Галиць-

кого шовкова муарова світло-черво-

ного кольору з поздовжніми смуж-

ками: вузькими жовтими посере-

дині та широкими синіми з боків.

Ширина світло-червоної смужки –

12 мм, жовтих – по 1 мм, синіх – по

7 мм кожна.

Планка ордена Данила Галиць-

кого являє собою прямокутну мета-

леву пластинку, обтягнуту стрічкою.

Розмір планки: висота – 12 мм,

ширина – 24 мм.”

Головним підприємством-вироб-

ником зразка ордена Данила Гали-

цького визначено Банкнотно-монет-

ний двір Національного банку Укра-

їни, на якому виготовляються й інші

державні нагороди України. Свої по-

слуги у виготовленні зразка ордена

запропонували й спеціалісти підпри-

ємства „Герольмайстер”. На розроб-

лення робочого інструменту та нала-

годження виготовлення знака такої

складності на високому рівні, як пра-

вило, потрібно півтора-два місяці, що

зумовлено особливостями виробни-

чого циклу й технологією виготов-

лення. Але виробникам було постав-

лено завдання виготовити пробні

зразки ордена лишень за місяць, щоб

погоджений Президентом України

зразок можна було якомога швидше

передати в серійне виробництво. 

Українські медальєри успішно

виконали замовлення.  Уже 7 серпня

2003 р. голові Комісії були передані

для погодження Президентом

України, який на той час перебував

на відпочинку в Криму, два футляри

із зразками ордена в натуральну

величину. Один з них виготовили

майстри Банкнотно-монетного дво-

ру, другий – товариства „Героль-

майстер”. Для забезпечення об’єк-

тивності в прийнятті рішення ви-

робника зразків зазначено не було, а

натомість у футляри вкладено па-

пірці з номерами варіантів.  Обидва

зразки знака ордена точно повторю-

вали затверджений Указом Прези-

дента України малюнок і опис ор-

дена, але разом з тим відрізнялися

деякими елементами виконання.  

Нетерпляче чекали в Управлінні

державних нагород та геральдики на

інформацію про погодження одного з

двох запропонованих варіантів, адже

прийняття оперативного рішення да-

вало змогу у форсованому режимі ви-

готовити першу партію знаків ордена

для вручення їх уже в дні святкуван-

ня 12-ї річниці незалежності України.

Через два дні зразки повернулися з

Криму. У футлярі одного з них була

записка: „Погоджено варіант 2”. Під

цим номером значився зразок, виго-

товлений Банкнотно-монетним дво-

ром. Одразу ж виробникам було дано

термінове доручення виготовити до

20 серпня першу партію знаків ор-

дена в кількості 20 штук. На жаль, до



на справа. Перші нагороджені, влас-

не, й визначають рівень та суспільний

авторитет нагороди. Кандидатура

С.Червонописького підходила для

першого нагородження орденом Да-

нила Галицького якнайкраще. Вона

персоніфікувала заслуги як у війсь-

ковій, так і в державній діяльності.

Закінчивши в 1978 р. Рязанське вище

повітряно-десантне командне учили-

ще, молодий офіцер  серед  перших

був направлений в Афганістан. Брав

участь у бойових діях, дістав пора-

нення і внаслідок цього втратив обид-

ві ноги. За особисту мужність і геро-

їзм нагороджений двома орденами

СРСР Червона Зірка. Мужність він

виявив і в цивільному житті.  Не зла-

мався, не занепав духом, а пройшов-

ши через біль виснажливих трену-

вань і навчившись знову ходити, по-

ринув у громадську роботу.  Працю-

вав у молодіжних організаціях Укра-

їни, секретарем Черкаського міськко-

му комсомолу,  народним депутатом

СРСР, очолював Комітет ветеранів

війни в Афганістані і воєнних кон-

фліктів в інших зарубіжних країнах

при Президентові України, головував

у Міжнародному союзі організацій

ветеранів (учасників) локальних во-

єн і воєнних конфліктів „Бойове

братерство – без кордонів”. У 1997 р.

призначений керівником Державно-

го комітету України у справах ветера-

нів. Нагороджений орденом Богдана

зазначеного терміну вдалося вигото-

вити лише 16 знаків ордена.     

Напередоні святкування 12-ї річ-

ниці незалежності України Прези-

дент України підписав ряд указів про

відзначення державними нагородами

України. Першим кавалером ордена

Данила Галицького відповідно до

Указу № 876 від 22 серпня 2003 р.

став С.Червонописький – голова

Державного комітету України у спра-

вах ветеранів. Йому було вручено

знак ордена під номером 0001. 

Відбір кандидатур для першого

нагородження особливо відповідаль-

ППррооеекктт №№ 77.. ААввттоорр ДД.. ААккииммоовв
Малюнок Знака ордена Данила

Галицького



Хмельницького ІІІ ступеня, відзна-

кою „Іменна вогнепальна зброя”,

орденами Дружби Російської Феде-

рації і Пошани Республіки Білорусь.   

Другим нагородженим орденом

за Указом Президента України від 22

серпня 2003 р.  № 877 став  полков-

ник міліції В.Маликов (знак ордена

№ 0009). Виданим того ж дня

Указом Президента України № 878

орденом Данила Галицького відзна-

чено  полковника податкової міліції

України В.Купльовського, генерал-

майора міліції  М.Маніна й генерал-

майора медичної служби Збройних

Сил України В.Мегедя (їм вручено

знаки ордена під номерами 0010,

0012 і 0011).   

Невідповідність порядкових но-

мерів знаків ордена черговості пер-

ших нагороджень орденом має таке

пояснення. За Статутом ордена Да-

нила Галицького, військовослужбов-

ців, на відміну від державних служ-

бовців, відзначають орденами із

зображенням схрещених мечів на

колодці, а що у виготовленій на той

час партії з 16 знаків орденів 8 були

без мечів і всі знаки мали суцільну

нумерацію, то перші нагороджені ор-

деном військовослужбовці відзнача-

лися орденами (з мечами) почи-

наючи з порядкового номера 0009.  

Серед перших державних служ-

бовців відзначено В.Кірбабу – на-

чальника управління з питань  фі-

зичної культури і спорту Донецької

обласної державної адміністрації за

вагомі досягнення в розвитку фізич-

ної культури та спорту (нагородже-

ний Указом Президента України 10

вересня 2003 р. № 1006, знак ордена

№ 00002) та І.Дригуса – завідувача

секретаріату Першого заступника

Голови Верховної Ради України

(указ від 19 грудня 2003 р. № 1470,

знак ордена № 0003) за багаторічну

плідну роботу в державних органах. 

Станом на 1 квітня 2004 р. орде-

ном Данила Галицького нагородже-

но 24 особи. 
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