УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять четверта сесія

РІШЕННЯ
Від 04.10. 2019

м.Яремче

№ 492 -34/2019

Про звернення щодо
суспільно-політичної
ситуації в Україні
Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні,
Яремчанська міська рада вирішила:
1. Прийняти звернення депутатів Яремчанської міської ради з приводу
суспільно-політичної ситуації в Україні (додається).
2. Дане рішення надіслати до вищого керівництва держави, обласної
ради та опублікувати в засобах масової інформації.

Міський голова

Василь Онутчак

Президенту України
Володимиру Зеленському
Верховна Рада України
Народному депутату
України З. Андрійовичу
Кабінет Міністрів України
Рада національної безпеки і
оборони України
Звернення
Ми, депутати Яремчанської міської ради, не підтримуємо реалізацію так
званої «формули Штайнмайєра», за якою, відповідно до Мінських угод,
запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та
Луганської областей"
Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром
Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної
групи у Мінську, є прихованою , підписаний учасниками тристоронньої
контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів
України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є
фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і
встановленням миру на умовах Путіна.
Підписання такого документа - це вибори на окупованих територіях без
участі України та легітимізація терористичних окупаційних адміністрацій.
Адже виконання законів України має “гарантувати" ОБС8, яка впритул не
бачить там російської армії.
Наслідком підписання стане ще одне Придністров’я, але вже на
території України.
Такий документ - наруга над пам'яттю про загиблих та зневага живих
захисників України.
Це відкритий шлях не тільки до послаблення, але й до зняття санкцій з
Росії.
Усе це стане можливим після прийняття закону про особливий статус
окремих районів Донецької та Луганської областей

Звертаємося до Президента України,
як гаранта державного
суверенітету і територіальної цілісності України, додержання Конституції
України, прав та свобод людини і громадянина, до Верховної Ради України,
народних депутатів України від області проявити весь свій патріотизм,
професіоналізм та державницьку позицію: не допустити надання особливого
статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад тільки
після повної деокупації зазначених територій, не розміняти інтереси
Держави на примарний мир.
Ні! - капітуляції ! Ні! - федералізації !
Україна понад усе! Слава Україні!
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