
 

 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

                                            РІШЕННЯ 

 

22 листопада  2019 року                              с.Судилків                                    № 25  

 

Про звернення депутатів 

Судилківської сільської ради до 

Президента України  

 

Розглянувши звернення Славутського осередку «Світанок» Руху Опору 

Капітуляції, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутись до Президента України (текст звернення додається). 

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Судилківської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова         Т.Котик 

  



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 22 листопада 2019 року 

№25 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Судилківської сільської  ради до Президента України  

 

Увесь Український народ прагне свободи, миру і безпеки. Запорукою цього є 

суверенна і соборна українська держава. У боротьбі за її створення і утвердження 

віддали свої життя мільйони українців. Святий обов'язок кожного з нас пам'ятати та 

шанувати жертовність найкращих синів і дочок українського народу. 

 

Ми, депутати Судилківської сільської ради, від імені наших виборців, закликаємо 

Вас у переговорах з лідерами держав "Нормандської четвірки" дотримуватися наступних 

засад: 

1. Росія розпочала і продовжує збройну агресію проти України, окупувала Крим і 

частини Донеччини та Луганщини. Унаслідок російської агресії загинули або були 

скалічені десятки тисяч українців, мільйони наших громадян були змушені покинути 

свої домівки або поневіряються в умовах окупаційного режиму. Україна потерпає не від 

"внутрішньоукраїнського конфлікту", а від здійснюваної Росією збройної агресії та її 

наслідків. 

2. Звільнення окремих районів Донеччини та Луганщини невіддільне від 

деокупації Криму. І в Криму, і на Донбасі агресор - один, природа агресії - одна, 

порушення міжнародного права та людських прав і свобод - однакові. Всі окуповані 

Росією території мають бути повернуті Україні разом і одночасно. 

3. Кремль повинен звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Росії та 

на окупованих нею територіях. 

4. На окупованих територіях не можуть відбуватися вибори ні до органів 

місцевого самоврядування, ні до Верховної Ради України. 

5. Терористичні утворення "ДНР" і "ЛНР" мають бути ліквідовані. 

6. Амністія може бути застосована лише і виключно до тих, хто складе зброю 

правоохоронним органам і не вчинив тяжких чи особливо тяжких злочинів. Тяжкість 

злочинів має визначатися згідно з Кримінальним кодексом України. Всі винні у вчиненні 

тяжких чи особливо тяжких злочинів не повинні отримати жодної амністії. 

7. Всі російські окупаційні сили (найманці, техніка, озброєння) повинні залишити 

українську територію без будь-яких умов. Всі проросійські збройні формування мають 

бути розпущені, як незаконні групи, а їхня зброя здана правоохоронним органам України 

або міжнародній миротворчій місії. 

8. Україна має відновити повний контроль над усією лінією українсько- 

російського Державного кордону. 

9. Звільнені Росією українські території не можуть мати жодних особливих 

статусів, які б ставили під сумнів унітарний устрій України. 

10. Відповідальність за агресію проти України та окупацію українських територій 

несе Росія. 



11. Україна повинна вимагати повного відшкодування збитків, завданих агресією 

та окупацією, і покарання винних за вчинення міжнародних кримінальних злочинів. 

12. Мирні домовленості не можуть бути досягнуті ціною відмови України від вже 

зробленого нею і конституційно закріпленого євроатлантичного цивілізаційного вибору 

та курсу на повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі. 

 

 

Схвалено 

на пленарному засіданні 

сорок восьмої  сесії сільської  ради  

22 листопада  2019 року  

  


