
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 880

....... 18 жовтня -.....2019 р. 40 ' сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука 
щодо неприйняття нової редакції закону України про особливий статус 

Донбасу та реалізації «формули Штайнмайєра»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України 
Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо 
неприйняття нової редакції закону України про особливий статус Донбасу та 
реалізації «формули Штайнмайєра», що додається.

2. Надіслати це рішення до Президента України Володимира Зеленського, 
Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України 
Олексія Г ончарука.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток до рішення 
40 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 18 жовтня 2019 року № 880

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 

до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 
України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука 

щодо неприйняття нової редакції закону України про особливий статус 
Донбасу та реалізації «формули Штайнмайєра»

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, враховуючи 
напружену ситуацію, що склалася сьогодні в українському суспільстві, а також 
численні звернення, які надходять на адресу Вінницької обласної Ради від 
учасників російсько-української війни, волонтерів, громадських діячів, 
заявляємо про те, що документ, підписаний учасниками тристоронньої 
контактної групи у Мінську, з реалізації так званої «формули Штайнмайєра» та 
прийняття нової редакції закону України про особливий статус Донбасу є 
неприпустимими для України. Прагнення України до справедливого миру має 
ґрунтуватися на загальновизнаних нормах міжнародного права.

Вважаємо відвертою капітуляцією надання особливого статусу окремим 
регіонам України, адже відповідно до Закону України «Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей»:

- російським окупантам та їхнім пособникам-терористам гарантується 
амністія (ст. 3);

- узаконюється режим «сприяння» для російської мови і знищення 
української мови (ст. 4);

- надається імунітет депутатам, «обраним» під контролем терористів 
(ч.2 ст.5);

- терористи призначатимуть керівників органів прокуратури і судів, а 
самі стануть «народною міліцією», підпорядкованою виключно місцевій владі, 
яку, дуже ймовірно, буде обрано з колишніх ватажків загонів бойовиків 
(ч.З ст.5, ст. 9);

- Україна має забезпечити прямі зовнішні відносини окремих районів 
Донбасу з регіонами Росії, чим, по суті, визнається сам факт відсутності 
реального кордону з РФ (ст. 8);

- у державному бюджеті України щороку передбачаються захищені 
видатки на державну підтримку соціально-економічного розвитку ОРДЛО, обсяг 
яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних 
призначень.



Прийняття нової редакції закону України про особливий статус Донбасу
-  це однозначний сигнал усім антиукраїнським силам в інших областях, що 
зброєю можна домогтися для себе «особливого статусу» і диктувати Україні 
свою волю. Це однозначний сигнал світовій спільноті, що про долю України 
треба говорити з Москвою, а не з Києвом.

Звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України з наступними вимогами:

- відновити повний контроль України над усією лінією українсько - 
російського державного кордону;

- провести повну деокупацію та демілітаризацію тимчасово окупованих 
територій; забезпечити вивід з цих територій російських військ та інших 
незаконних формувань;

- протидіяти наданню особливого статусу звільненим українським 
територіям, автономій будь-яким регіонам України, змінам законів про 
референдум і вибори, будь-яким ініціативам, що загрожують суверенітету 
України. Вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій 
території можуть проводитися лише після повного відновлення Україною 
контролю над своєю територією;

- за жодних умов не допустити надання «особливого статусу» окупованим 
територіям ні за «формулою Штайнмайєра», ні шляхом внесення змін до 
законодавства України;

- притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства 
усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, 
брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші 
злочини;

домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які 
декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову 
від ядерної зброї в рамках виконання Будапештського меморандуму. Укласти 
двосторонні угоди з державами -  гарантами меморандуму - США і Великою 
Британією про повномасштабну та довгострокову військово-технічну допомогу 
Україні та використання провідного світового досвіду щодо врегулювання 
військових конфліктів і введення миротворчої місії ООН на Донбасі.

У всій країні не знайдеться людини, яка б не хотіла миру і безпеки. 
Запорукою цьому є незалежна, суверенна і унітарна Українська держава, 
цілісність і недоторканність українських кордонів.

Закликаємо Президента України Володимира Зеленського, Голову 
Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Олексія 
Гончарука захищати невіддільне суверенне право України на відновлення та 
збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного 
державного кордону.

Депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання


