
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцять п’ята позачергова сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

07.03.2022 м. Березань            № 46

Про відкрите звернення
Березанської міської ради
щодо необхідності закриття
неба над Україною

Керуючись Конституцією України,  законами України:  „Про місцеве
самоврядування“,  „Про правовий режим воєнного стану“,  Регламентом
Березанської міської ради   VIIІ   скликання,  затвердженого рішенням
Березанської міської ради від  19.11.2020№14-02-VIII,   з метою негайного
донесення до міжнародної спільноти необхідності закриття неба над Україною,
збереження життя українського народу, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити відкрите звернення до урядів країн-членів НАТО,
Президента Сполучених Штатів Америки,  Президента Франції,  Канцлера
Німеччини,  послів усіх держав світу щодо необхідності закриття неба над
Україною (додається).

2. Виконавчому комітету Березанської міської ради направити звернення
до урядів країн-членів НАТО,  Президента Сполучених Штатів Америки,
Президента Франції,  Канцлера Німеччини,  послів усіх держав світу,
оприлюднити в громадсько-політичній газеті  „Березанська громада“  та в
соціальній мережі  Facebook  на сторінці Березанської міської ради та її
виконавчого комітету.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря   міської ради
Сивака О.В.

Міський голова Володимир ТИМЧЕНКО



Додаток

до рішення тридцять п’ятої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання
від 07.03.2022 № 46

Президентові
Сполучених Штатів Америки,
Президентові Франції,
Канцлеру Німеччини,
Прем’єр-міністру Великобританії,
Генеральному Секретареві НАТО,
Урядам та парламентам країн
НАТО,
Послам та дипломатичному
корпусу усіх держав НАТО

Відкрите звернення депутатів Березанської міської ради

Ми, депутати Березанської міської ради, як представники Березанської
міської територіальної громади, звертаємось до Вас на підтримку прохання
Президента України Володимира Зеленського щодо закриття неба над
Україною.

12-ий день в Україні триває війна Російської Федерації проти українського
народу, який став на захист свободи та європейських цінностей демократії. Ця
війна – не просто факт бойових дій, а справжній геноцид українців.

За цей час вже загинули тисячі мирних українців, з них сотні дітей, тисячі
цивільних людей, що не тримали зброю в руках та нікому не погрожували, не
несли загрози ворогові.

Внаслідок бомбардування, авіаударів, артобстрілів по Україні зруйновано
житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, харчова промисловість. Нещадно
бомбардуються пологові будинки, онкологічні лікарні, що суперечить будь-
яким законам війни. Ворог застосовує заборонену Женевською конвенцією
зброю.

Харків, Чернігів, Житомир, Чугуїв, Охтирка, Суми, Маріуполь, Ізюм, Буча,
Ірпінь, Біла Церква, Гостомель – і це далеко неповний список українських міст,
які ворог намагається стерти з лиця землі. Забрані життя наших громадян та усі
ці руйнування спричинені здебільшого нальотами російської військової авіації
та ракет, які нещадно б’ють по Україні.

На сьогодні під загрозою знаходиться ядерна безпека не тільки нашої
держави, а й світу загалом, адже під контролем Російської Федерації
Чорнобильська АЕС, в зоні обстрілів - Запорізька АЕС.

Результати варварської агресії Російської Федерації та її воєнних злочинів
бачить увесь світ.



Тому ми, депутати Березанської міської ради, представники української
місцевої демократії, представники українського народу, звертаємось до вас з
проханням – закрити небо від військової авіації Росії та сприяти
якнайшвидшому отриманню Україною допомоги у вигляді винищувачів.

Діяти треба негайно! Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну –
врятуйте Світ!

Міський голова   ________________           Володимир ТИМЧЕНКО

Депутати міської ради:
__________________    ______________________
__________________    ______________________
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