ЗВЕРНЕННЯ

Украiни щодо
до Президента Украiъи, Голови Верховноi Ради Украiни та Прем'ср-мiнiстра
визнання тимчасовоi окупацii територiТ УкраТни Росiйською Федерацiсю.
'.Ми, деtIутати Новоград-ВолинськоТ MicbKoi ради, висловлюсмо глибоку
занепокоенiсть з приводу вiдсутностi державноi полiтики щодо фактично окупованот
територii частини Щонеччини та Луганrцини.

внаслiдок вiдсутностi чiткоi полiтики стали можливими:
-ТЬргiвлЯ з оку11антом, яка здешевлю€ окупачiЮ краiнi-окУпанту. Закликаючи cBiT
посилити санкцii проти pocii, Укратна не мае права торгувати з вбивцями наших людей.
-Фiнансування пiдприсмств на окупоВанiй територii, якi працюють виключно з дозволу
вiд мiсця ресстрачii пiдприсмств, бо контролювати будь-що
окупацiЙноi влади
"Ъ.-.rп"о
на окупованiй територii може лише окупант.
-Невизнання вiдповiда_rlьностi PociT за розпочату вiйну проти мирноТ Украiни, оскiльки
протягоМ З-х poKiB не визнаНа окупаuiЯ, а Росiя зникае з офiцiйних документiв уряду
УкраТни як джерело вiйни.
],

Бiльше того, затвердхсений 11.01.2017 розпорядженням УРЯДУ ПЛаН

ЗаХОДiВ,

спрямоваЕих на реалiзаuiю деяких засад державнот внутрiшньоi полiтики щодо окремих
влади тимчасово не
районiв Донецькот та Луганськот областей, де органи державноi
здiйснюють своi повноваження, передбачас фiнансування пiдприсмств на окупованих
територiях!

Така полiтика держави викJIикас обурення людей, проявом якоi стала блокада
в 2014 рочi захистили
добровольцями торгiвлi з окупован"r' ,*рrЪорiями. Люди, якi
через З роки вiйни знову
державу, що не ма,та спроможностl захистити себе i своIх людей,
окупантом, яка збагачуе
з
торгiвлю
u*"фr" функцiЮ державИ та зупиняЮть ганебну
олiгархiв по обидва боки вiд передовоi та допомагае Росii фiнанСУВатИ ОКУПаЦiЮ i бОЙОВi
дii проти Украiни,
З огляду на це, звертасмося:

закликом визнати Росiю окупантом та заборонити
торгiвлю з тимчасово окупованими територiями на piBHi l3aKoHy Украiни,
2. flо Кабiнету MiHicTpiB Украiни iз закликом скасувати розпоряд}кеннЯ урядУ вlД
засад
11.01.2017 про затвердження Плану заходiв, спрямованих на реалiзаuiю деяких
органи
областей,
де
державноi полiтики щодо окремих районiв Донецькот та Луганськот
державноi влади тимчасово не здiйснюють свот повноваження.
з. До ПрезИдента УкраТнИ iЗ закликом пiдтримати визнання росiйськоТ окупаuiТ та
заборону торгiвлi з окупантом.

1. До ВерховноТ Ради УкраТни
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Щепутати Новоград-ВолинськоТ мiськоi ради:
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