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Про звернення депутатів Одеської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

щодо необхідності виконання Будапештського меморандуму

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Регламенту  Одеської  обласної  ради  VIII скликання,  заслухавши
депутатів Одеської обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Схвалити  текст  звернення  депутатів  Одеської  обласної  ради  до
Президента  України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України
щодо необхідності виконання Будапештського меморандуму (додається).

2. Надіслати згадане звернення до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України.

Проєкт  рішення  підготовлено  та
внесено  депутатською  фракцією
«Батьківщина»  в  Одеській  обласній
раді 



Додаток 
до рішення обласної ради 
від _____________ 2022 року
№ ___________ - VIIІ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Одеської обласної ради до

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо необхідності виконання Будапештського меморандуму

Враховуючи  безпрецедентну  ескалацію  та  збільшення  військової
присутності  і  діяльності  Російської  Федерації  вздовж  державного  кордону
України та на окупованих територіях Автономної Республіки Крим й окремих
районів Донецької  та Луганської  областей,  зростаючу загрозу нової  агресії  і
вторгнення на територію України,  наголошуючи на гарантіях «незалежності,
суверенітету та існуючих кордонів України» відповідно до Меморандуму про
гарантії  безпеки  у  зв’язку  з  приєднанням  України  до  Договору  про
нерозповсюдження  ядерної  зброї  (далі  –  Будапештський  меморандум)
(пункт  1),  наданих  Сполученим  Королівством  Великої  Британії,  Північною
Ірландією  і  Сполученими  Штатами  Америки,  до  яких  окремими  заявами
долучилися  Китайська  Народна  Республіка  та  Французька  Республіка,
підкреслюючи зобов’язання держав-гарантів «утримуватися від загрози силою
чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності
України,  і  що  ніяка  їхня  зброя  ніколи  не  буде  використовуватися  проти
України»  (пункт  2),  нагадуючи  про  зобов’язання  держав-гарантів
«утримуватись  від  економічного  тиску,  спрямованого  на  те,  щоб  підкорити
своїм  власним  інтересам  здійснення  Україною  прав,  притаманних  її
суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги» (пункт 3), депутати
Одеської обласної ради звертаються до Президента України, Верховної  Ради
України, Кабінету Міністрів України:

- з вимогою негайно вжити усіх політичних та дипломатичних заходів для
деескалації  ситуації  на  українському  кордоні  та  невідкладно  звернутися  до
парламентів  та  урядів  держав-підписантів  Будапештського  меморандуму  з
вимогою виконати взяті на себе зобов’язання і гарантії безпеки, незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України;

-  з  вимогою негайно звернутися  до  держав-гарантів  –  постійних членів
Ради  Безпеки  Організації  Об’єднаних  Націй  з  вимогою  скликати  термінове
засідання Ради Безпеки ООН за участю України для забезпечення негайних дій
з боку Ради Безпеки задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги
Україні  у  відновленні  її  суверенітету  та  територіальної  цілісності  у  межах
міжнародно визнаних кордонів;

- з  вимогою закликати терміново країни-гаранти відповідно до пункту 6
Будапештського  меморандуму  –  ініціювати  консультації  на  рівні  міністрів
закордонних справ держав-гарантів.

Ми, депутати Одеської обласної ради, вважаємо, що «політичний пакет»
так  званих  «Мінських  угод»  є  неприйнятним  та  небезпечним.  Його  зміст,



послідовність  та  терміни  імплементації  містять  усі  ознаки  обмеження
суверенітету  України  та  суперечать  Конституції  України,  принципам
верховенства права і демократії.

Ми  виступаємо  проти  вимоги  конституційного  закріплення  постійного
«особливого  статусу»  окремих  регіонів.  Тільки  загальна  децентралізація  й
збалансовані відносини між центром і всіма регіонами України на європейських
принципах  субсидіарності  та  Європейської  хартії  місцевого  самоврядування
відповідають нашим національним інтересам. Саме такі конституційні зміни ми
пропонуємо підтримувати.

На  нашу  думку,  процес  політичного  врегулювання,  серед  іншого,
передбачатиме  проведення  місцевих  виборів  на  тимчасово  окупованих
територіях відповідно до українського законодавства і стандартів та за умови
спостереження  ОБСЄ  –  може  розпочатись  лише  після  повної  і  надійної
демілітаризації регіону й отримання Україною контролю за своїм державним
кордоном.  В  іншому  разі  –  будь-яка  спроба  ухвалити  спеціальний  закон  і
намагання  провести  місцеві  вибори буде  означати  легалізацію конфіскації  в
України чергової частини території та підрив її незалежності.

Наголошуємо,  що  без  цілісної,  вільної  і  мирної  України  не  може  бути
демократичного та мирного світу.



Пояснювальна записка

Враховуючи зростаючу  загрозу  нової  агресії  і  вторгнення  на  територію
України, наголошуючи на гарантіях «незалежності,  суверенітету та існуючих
кордонів України» відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з
приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі –
Будапештський  меморандум)  (пункт  1),  наданих  Сполученим  Королівством
Великої Британії, Північною Ірландією і Сполученими Штатами Америки, до
яких  окремими  заявами  долучилися  Китайська  Народна  Республіка  та
Французька  Республіка,  підкреслюючи  зобов’язання  держав-гарантів
«утримуватися  від  загрози  силою  чи  її  використання  проти  територіальної
цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не
буде використовуватися проти України» (пункт 2), нагадуючи про зобов’язання
держав-гарантів  «утримуватись  від  економічного  тиску,  спрямованого  на  те,
щоб  підкорити  своїм  власним  інтересам  здійснення  Україною  прав,
притаманних  її  суверенітету,  і  таким  чином  отримати  будь-які  переваги»
(пункт 3), вважаємо доцільним звернути увагу уряду щодо негайного вжиття
всіх  політичних  та  дипломатичних  заходів  для  деескалації  ситуації  на
Українському  кордоні  та  невідкладно  звернутися  до  парламентів  та  урядів
держав-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою виконати взяті на
себе  зобов’язання  і  гарантії  безпеки,  незалежності,  суверенітету  та
територіальної цілісності України.

Депутат обласної ради                                               Сергій МИТРОФАНСЬКИЙ


