
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2015 року                                                                                   № 57 

 

 

Про Заяву Пирятинської міської ради про підтримку Звернення Верховної Ради 

України до ООН та інших міжнародних інституцій про визнання Російської 

Федерації державою-агресором, а так звані „ДНР“ та „ЛНР“ - терористичними 

організаціями  

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації щодо України, 

незаконною анексією Автономної Республіки Крим, підтримкою Росією 

терористичних угрупувань та участі в організації терористичних актів на 

території України, зокрема військових обстрілів у Волновасі, Донецьку, 

Маріуполі, Іловайську та Дебальцево, що призвело до численних жертв серед 

мирного населення, з метою вжиття всіх можливих заходів для забезпечення 

недоторканості кордонів України та виконання всіх пунктів Мінських 

домовленостей міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Схвалити текст Заяви депутатів Пирятинської міської ради про 

підтримку Звернення Верховної Ради України до ООН та інших міжнародних 

інституцій про визнання Російської Федерації державою-агресором, а так звані 

„ДНР“ та „ЛНР“ - терористичними організаціями, що додається.  

2. На підтримку позиції територіальної громади щодо зупинення агресії з 

боку Російської Федерації та встановлення миру направити Заяву депутатів 

Пирятинської міської ради до Верховної ради України, копію – до Полтавської 

обласної ради.  

3. Доручити секретарю міської ради Новікову О.О. оприлюднити рішення 

в газеті „Пирятинські вісті“.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії 

міської ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності засобів 

масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради Чайку Т.Г. 

 

Міський голова                                      О.РЯБОКОНЬ  

http://www.docufreezer.com/order


Додаток 

до рішення сорок п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 04 березня 2015 року 

 

 

Заява  

Пирятинської міської ради про підтримку Звернення Верховної Ради України 

до ООН та інших міжнародних інституцій про визнання Російської Федерації 

державою-агресором, а так звані „ДНР“ та „ЛНР“ -  

терористичними організаціями 

 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, від імені громади міста 

Пирятина підтримуємо Звернення Верховної Ради України до Організації 

Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 

Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про 

визнання Російської Федерації державою-агресором (Постанова Верховної Ради 

Уукраїни від 27.01.2015 № 129-VIII).  

Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку Російської 

Федерації, яку вона здійснює, незаконно анексувавши Автономну Республіку 

Крим, і тепер, – через підтримку та забезпечення масштабних терористичних 

атак. Від початку агресії наприкінці лютого 2014 року путінський режим 

систематично порушує загальновизнані норми міжнародного права, базові 

принципи моралі, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян 

України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу. 

Особливу роль у розпалюванні війни відіграють засоби масової інформації 

Росії, які цілеспрямовано сіють ненависть і ворожнечу між колись близькими 

народами, створюючи брехливі сюжети про „бандерівців“, „фашистів“ і 

„укропів“. Цинізм кремлівської агресії, яка включає активну підтримку 

терористів на державному рівні, перетворює вбивство безневинних мирних 

громадян на звичне повсякденне явище. Очевидною є причетність путінського 

режиму до таких терактів, як збиття цивільного пасажирського літака рейсу 

МН17, трагедій у Волновасі, Харкові, Донецьку, Іловайську, Маріуполі та 

Дебальцево. Згідно із заявою верховного комісара ООН з прав людини Зейд 

Раад аль-Хуссейна, на сьогоднішній день в ході неоголошеної проти нас війни, 

Україна втратила вбитими більше 5 тисяч людей, ще близько 12 тисяч людей 

отримали поранення.  

Кращі сини та доньки Пирятина захищають рідну українську землю від 

загарбників-терористів. Вже 7 пирятинських родин отримали похоронки з цієї 

неоголошеної війни. Війна йде практично в центрі Європи. Громадян України 

вбиває професійна армія РФ і найманці-терористи так званих „ДНР“ та „ЛНР“, 

які озброєні і фінансуються російським урядом. Терористи не приховують що 

вони є військовослужбовцями сусідньої держави, що прийшли будувати свій 

ілюзорний „русский мир“ на українській землі всупереч нашій волі і бажанню.  



Закликаємо все міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти 

України, окупації її території і посилити вимоги щодо повернення до 

міжнародно-визнаних кордонів України, запобігти створенню небезпечного 

прецеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та системи безпеки, 

що склалися після Другої світової війни. Час мовчання минув. Якщо будемо 

мовчати далі – війна прийде до порогу кожного будинку, у сім’ї не тільки 

українців, але й кожного, хто закриває очі на очевидну загрозу миру у всьому 

світі.  

Пирятинська міська рада обирає європейський курс розвитку, підтримує 

єдність України та рішуче заперечує будь-який поділ та федералізацію нашої 

держави. 

Сподіваємось, що всі територіальні громади, громадські, профспілкові, 

волонтерські організації Полтавщини та всієї України будуть єдині у прагненні 

захистити територіальну цілісність Батьківщини та зупинити державу-агресора, 

яка порушує норми міжнародного права, чинить на нашій землі злочини проти 

людяності.. 

Разом ми переможемо, зупинимо агресора, не дамо зламати світовий 

порядок, порушити світову систему безпеки, силою зброї переглянути визнані 

міжнародним актами державні кордони. 

 

 

 

За дорученням депутатів 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання,  

секретар міської ради     О.О. Новіков 


