
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергової  ХVІI сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

 

1. Про звернення депутатів Заліщицької районної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

підтримки торгівельної блокади. 

2. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  позачергова сімнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  16 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 228 
 

Про звернення депутатів Заліщицької районної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

підтримки торгівельної блокади 

 Відповідно до статті 43 , частини 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок президії районної ради, 

районна рада 

в и р і ш и л а: 

 

         1. Схвалити текст звернення депутатів Заліщицької районної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо підтримки торгівельної блокади (додається). 

 2. Виконавчому апарату районної ради направити дане рішення до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. 

3. Висвітлити текст даного звернення у засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради. 

 

 

 

Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

                                                                

 

 

 

 

 



Звернення 

депутатів Заліщицької районної ради Тернопільської області до 

Президента України,  Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо підтримки торгівельної блокади 

 

Ми, депутати Заліщицької районної ради, висловлюємо свою 

підтримку ініціативі ветеранів-учасників бойових дій в зоні проведення АТО, 

які розпочали і продовжуть блокаду торгівлі з терористами в Луганській і 

Донецькій областях.  

Щоденні людські втрати серед мирного населення Донбасу і 

військовослужбовців Збройних Сил України змушують нас вимагати від 

керівництва держави припинити будь-яку торгівлю з терористами та 

країною-агресором, які захопили значну частину української території. 

Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку 

переживає мирне населення на Сході України від початку окупації частини 

нашої території Російською Федерацією. 

Україна повинна подбати про те, щоб у мирного населення було 

найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енергопостачання. 

Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні врегульовано надходити до 

наших людей на Донбасі. Однак, через корупційні схеми, фейкові 

«республіки», контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких 

фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони ведуть 

вогонь по наших військах. З непідконтрольних областей через канали 

контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована 

продукція. Через лінію розмежування в Україну постачаються 

нафтопродукти і вугілля, які реалізовуються, в результаті чого терористи та 

їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені. Тому вважаємо, що в 

умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України 

продовжується, торгівельно-економічні відносини з непідконтрольними 

територіями Донбасу повинні бути перекриті. Торгівельну блокаду 

тимчасово окупованих територій вважаємо ефективним способом впливу на 

бойовиків і їхніх російських кураторів.  

В той же час нас насторожують  переслідування з боку української 

влади ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали свої акції, 

спрямовані на боротьбу з контрабандою. 

Зважаючи на викладене, Заліщицька районна рада звертається до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 

з такими вимогами: 



- провести маштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове 

постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України; 

- на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за 

переміщенням осіб та товарів через тимчасово окуповану територію 

України з залученням громадськості та широким висвітлення у засобах 

масової інформації; 

- встановити мараторій на ввезення вантажів (товарів), які ввозяться на 

тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів 

(товарів ) з неї, за винятком, гуманітарних вантажів(товарів), які 

ввозять на тимчасово окуповану територію України під контролем 

спеціально делегованих організацій; 

- припинити залякування та переслідування ветеранів-учасників АТО і 

добровольців, які проводять блокаду торгівлі з окупантами-

терористами; 

- заборонити діяльність російських банків та підприємств на території 

України; 

- провести націоналізацію підприємств, установ, банків, що працюють на 

території України і мають російський капітал; 

- провести розслідування щодо побиття учасників блокади і покарати 

винних; 

- вжити всі можливі заходи щодо визволення українських полонених, що 

знаходяться у катівнях окупантів; 

- підтримати рішення РНБО щодо повного припинення товарообігу з 

окупованими територіями Донбасу; 

- Кабінету Міністрів України укласти договори на поставку 

альтернативних видів палива з іншими державами. 

 

 

 

 

Схвалено на ХVII позачерговій сесії  

Заліщицької районної ради сьомого скликання 

16.03.2017 року 

 

 


