
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 лютого 2015 року                  м. Ужгород                                   № 1620         
                                 
Про підтримку заяви Верховної Ради України  
про визнання Російської Федерації державою-агресором 

 Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», у зв’язку із 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 та Дебальцеве, що призвело до численних жертв серед мирного 
населення,  

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити заяву Ужгородської міської ради щодо підтримки 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, а так званих «ДНР» та «ЛНР» - терористичними 
організаціями (додається).   

2. Заяву направити містам-побратимам та партнерам м. Ужгорода для 
підтримки їх громадами позиції Української держави, українського народу 
щодо зупинення агресії з боку Російської Федерації та встановлення миру.  

3. Рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Ужгородської міської 
ради та в інших друкованих та електронних ЗМІ.  

 

Міський голова                                                                                  В. Погорелов  

 

 



                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО: 
             рішення XXVII сесії міської ради 
            VI скликання  
             19.02.2015 р. № 1620 

 
З А Я В А 

Ужгородської міської ради щодо підтримки 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, а так званих «ДНР» та «ЛНР» - терористичними 

організаціями 
 

Ужгородська міська рада заявляє про однозначну підтримку Звернення 
Верховної Ради України, відповідно до якого Російська Федерація визнається 
державою агресором, а так звані «ДНР» і «ЛНР» - терористичними 
організаціями.  

Не маємо сумніву, що усі територіальні громади України солідарні у 
своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити 
державу-агресора, яка порушує норми міжнародного права, чинить на нашій 
території злочини проти людяності, озброює терористів, що піддають обстрілам 
житлові квартали українських міст.  

Користуючись підтримкою Російської Федерації, так звані «ЛНР» і 
«ДНР» в останні тижні посилили терористичні дії, що призвело до жахливих 
втрат серед цивільного населення в Волновасі, Донецьку, Маріуполі та 
Дебальцеве.  

Такі злочини не можуть залишитися безкарними, а їх натхненники, 
організатори та виконавці повинні бути притягнуті до відповідальності і 
постати перед Міжнародним трибуналом.  

Вважаємо, що у цій загрозливій для усього світу ситуації ужгородська 
громада, представники якої у лавах української армії, Національної гвардії, 
прикордонних військах, спецпідрозділах СБУ, УМВС, добровольчих 
батальйонах та інших підрозділах мужньо відстоюють територіальну цілісність 
держави та протистоять поширенню тероризму, повинна заявити свою 
принципову позицію щодо дій країни-агресора.  

Принагідно закликаємо ужгородців припинити будь-яку співпрацю з 
суб’єктами Російської Федерації, як держави-агресора, усіма засобами 
підтримувати дії української влади, направлені на зупинення агресії проти 
України та встановлення миру.  

Ми, депутати Ужгородської міської ради, звертаємося до громад міст-
побратимів та партнерів, міжнародної спільноти із закликом підтримати вимоги 
парламенту України, українського народу та запропонувати своїм 
національним парламентам, ООН, Європарламенту, ПАРЄ визнати факт агресії 
Російської Федерації проти України, окупації нею українських територій, її 



участі у підтримці тероризму та вимагати притягнути країну-агресора до 
відповідальності за вчинені на території Української держави злочини проти 
людства.  

Ми висловлюємо нашу повну солідарність із Парламентською Асамблеєю 
Ради Європи, яка застосувала дипломатичні санкції до Російської Федерації, 
позбавивши її права голосу до квітня 2015 року, та наклала інші обмеження. Ми 
глибоко переконані, що світова спільнота згуртовано підтримає Україну у 
прагненні відстояти свою територіальну цілісність та повернути мир. Разом ми 
переможемо, зупинимо агресора, не дамо зламати світовий порядок, порушити 
світову систему безпеки, силою зброї переглянути визнані міжнародним актами 
державні кордони.  

Вже понад півроку у російському полоні перебуває українська льотчиця 
Надія Савченко. І вже більше двох місяців, як вона оголосила голодування. 
Ужгородська міська рада розраховує на міжнародну солідарність та підтримку 
та звертається до Парламентській Асамблеї Ради Європи із закликом 
невідкладно вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого звільнення 
народного депутата України VIII скликання, члена Постійної делегації 
Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії 
Вікторівни Савченко, українського режисера Олега Сенцова та інших громадян 
України, які всупереч їх волі протиправно утримуються на території Російської 
Федерації.  

В ім’я всіх загиблих та заради збереження життя наших співвітчизників, 
ми закликаємо поважні міжнародні інституції підтримати дії українського 
парламенту та визнати Російську Федерацію, яка всебічно підтримує тероризм, 
державою-агресором, а так звані «ДНР» і «ЛНР»— терористичними 
організаціями. Просимо всіх небайдужих підтримати прагнення українського 
народу до миру та єдності!  
 
 
 
 

Схвалено на 2-му пленарному засіданні  XXVII сесії Ужгородської 
міської ради VI скликання 19 лютого 2015 р.  
 
 
 
 
 
 


