
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

____________ 2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо ініціативи залучення до 

переговорів гарантів Будапештського меморандуму стосовно питань 
територіальної цілісності України та військових дій на території

України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних 
і комунальних засобів масової інформації, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ініціативи 
залучення до переговорів гарантів Будапештського меморандуму стосовно 
питань територіальної цілісності України та військових дій на території 
України, що додається. Верховній раді та Президенту Володимиру 
Зеленському звернутись до Президента США Д,Трампа і мотивувати його 
прискорити прийняття закону «Про позаблоковий статус друга США щодо 
України», який зараз зареєстрований у Конгресі США. Саме це -  захистить 
Україну від віроломної політики та агресії Росії, політики тиску, який вона 
проводить під час Мінських домовленостей. Це тільки посилить їх.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та

^реформування державних і комунальних засобів масової інформації 
(Редько Т.В.); -
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, Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення^ сесії обласної. Ради 

7 скликання в ід__________  2020 року №

Звернення депутатів до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо ініціативи залучення до 

переговорів гарантів Будапештського меморандуму стосовно питань 
територіальної цілісності України та військових дій на території

України
Вінниця -  місто, звідки починалась безпрецедентна у світі акція 

світового масштабу - знищення всього ядерного арсеналу тоді третьої за 
потужністю ядерної країни у світі - України. Саме тут, по вул. 
Червоноармійській (Стрілецькій) розміщувався штаб 43 -ї ракетної армії, яка 
курувала стан і боєготовність усіх балістичних ракет, щільність розміщення 
яких тоді в Україні після Вольти була найбільшою у світі, Крім того, тут, по 
вул. Першотравневі^ розміщувалось підприємство «Струм», яке під гарантії 
забезпечення безпеки .кожного громадянина України і збереження 
непорушності кордонів нашої держави 5-ти ядерних держав світу: США, 
Росії, Великобританії і пізніше приєднаних Китаю та Франції знищувало всі 
без винятку ядерці боєголовки - балістичні ракети, різало над сучасні 
реактивні літаки. Під гарантії Будапештського меморандуму Україна 
знищила 2500 ядерних боєголовок, 1227 передала Росії під гарантії 
територіальної цілісності.

ЗО жовтня 2001 року в Україні вибухом була знищена остання шахтна 
пускова установка (ШПУ) міжконтинентальної балістичної ракети РС-22 (за 
класифікацією НАТО — 88-24). Центральну бойову стартову позицію 
уніфікованого командного пункту 309-го ракетного полку 46-ї ракетної 
дивізії 43-ї ракетної армії з надземним обладнанням і допоміжними 
механізмами ракетного комплексу «ОС» (одиночний старт) збережено в 
робочому стані й переобладнано в музей РВСП.

20 серпня 2002 року, після прощання з Бойовим прапором, 43-я ракетна 
армія припинила своє існування. 43-я ракетна армія у своєму складі мала до 
 ̂Д 0 ракетнйх дивізій:

19-та ракетна дивізія (Хмельницький);
' > 32-. га ракетна дивізія (Постави);
• ' 3 3 -  тя ракетна дивізія (Мозир);
'•ч- •. З 5-та ракетна дивізія (Орджонікідзе);

37-ма гвардійська ракетна дивізія (Луцьк);
43- • тя гвардійська ракетна дивізія (Ромни);



44- та ракетна дивізія (Коломия);
46-та ракетна дивізія (Первомайськ);
49- та гвардійська ракетна дивізія (Ліда);
50- та ракетна дивізія (Білокоровичі);
80-й навчальний центр РВСП (Котовсыс).
Частини забезпечення.
Більше 50000 висококласних військових спеціалістів були позбавлені 

робочих місць. Середній вік військових сягав 38 років.
На озброєнні 43 -ї ракетної армії перебувало 176 ракетних комплексів 

типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 
«Стілет» (88-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (88-24) з 1272 
ядерними бойовими зарядами. Крім того, у ВПС, інших підрозділах ЗС 
знищували реактивні літаки, оснащені ядерними боєголовками.

З 1991 року і до ліквідації командував цією армією генерал Володимир 
Михтюк, який нині проживає у Вінниці. Президенти Л.Кравчук та Л.Кучма 
надавали йому накази, а він своїм підлеглим - порізати, знешкодити, 
підірвати весь ядерний потенціал країни. Ця програма мала назву «Старт». 
Всі підписанти Будапештського меморандуму, як і Білл Клінтон, тодішній 
Президент США, вирішили долю України, надавши їй статус без’ядерної 
держави, в обмін на гарантії безпеки народу України та її територіальної 
цілісності.

І тепер, у цей непростий для України час, ми маємо вимагати так само 
зібратись керівникам ядерних держав-гарантів, підняти ці документи, якщо 
треба - вислухати живих свідків і врешті припинити війну в Україні.

Ці факти має дізнатись весь світ, ООН, нинішні керівники держав, тому 
що Україна здійснила неоціниму і безпрецедентну самопожертву.

Дипломатія держав, парламентарів світу, народів та громадських діячів 
якраз і полягає в тому, щоб аргументи держави-жертви знав весь світ.

А їх більше аніж досить. Депутати Вінницької обласної Ради 
звертаються до Президента; Кабінету Міністрів, Верховної Ради України з 
вимогою донести до світових лідерів факти, на основі них ініціювати зустріч 
країн-гарантів Будапештського меморандуму та заслуховування цього 
питання в ООН, питання ядерного роззброєння країни із третім потенціалом 
у світі і гарантій. На нашу думку, відмовки, що хтось там чогось не 
ратифікував - незначиме перед. фактами і підписами гарантів. Бо в с 
'цивілізованому світі навіть слово - закон. Є багато методів досягти потрібних 
■перемог.. Один ІЗ' них - переконати світ, невпинно оголошуючи проблему 
через ЗМІ, заяви, дипломатичні служби. Просимо застосувати всі можливі 
методи переконань. Бо саме у Вінниці, інших містах є безліч аргументів на 
користь' України.

Наведені факти стануть беззаперечним аргументом для мотивування 
Президента США Д.Трампа та Конгрессу США для прискорення розгляду 
вже зареєстрованого там закону «Про позаблоковий статус України, як друга 
США» до вступу України в НАТО.. ..Такий закон реа^ьйіШе і дієвіше


