
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

_______________ № ______ 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України щодо 

підтримання Постанови № 2188-IX від 14.04.2022 

 

 

14.04.2022 Верховна Рада України затвердила заяву «Про вчинення 

Російською Федерацією геноциду в Україні». 

Вчиненні Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях 

України масових звірств (зокрема, в містах Харків, Буча, Ірпінь, Маріуполь, 

Пологи, Оріхів, Гуляйполе, Токмак, Василівка, Енергодар, Мелітополь та 

селищах міського типу Бородянка, Гостомель, Комишуваха, багатьох інших 

населених пунктах на території України), що виявлялися у численних 

випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх 

катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених стверджує 

про умисні дії країни-агресора направлені на умисне знищення українського 

населення і української державності, і ніяк не на «визволення» як намагається 

нав’язати Російська Федерація. 

По всій країні спостерігаються випадки умисного вбивства цивільного 

населення та створення Російською федерацією, на окупованих нею 

територіях,  таких умов життя, які завдають виняткових страждань 

Українському народу, спрямовані на його повне або часткове знищення та у 

підсумку призводять до фізичного знищення українського населення в 

багатьох населених пунктах на території України, зокрема через блокаду 

населених пунктів, недопущення гуманітарної допомоги та перешкоджання 

евакуації цивільного населення, захоплення та цілеспрямоване знищення 

об’єктів інфраструктури, що забезпечує базові потреби людей. 

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН про запобігання злочинам 

геноциду й покарання за нього (далі - Конвенція) та статті 6 Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду (далі - Статут) під геноцидом розуміють 

дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь 

національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку, зокрема: a) вбивство 

членів такої групи; b) заподіяння серйозної фізичної або психічної шкоди 

членам такої групи; c) умисне створення для якої-небудь групи таких 

життєвих умов, що розраховані на повне або часткове фізичне її знищення; d) 

заходи, розраховані на запобігання дітонародженню всередині такої групи; e) 

насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. 

Таким чином, для констатації акту геноциду потрібно встановити, що 

відповідні діяння характеризуються таким: 
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1) їх спрямовано проти певної захищеної групи людей, яку можна 

виокремити за ознакою національної, етнічної, расової чи релігійної 

приналежності; 

2) їх метою є знищення захищеної групи людей повністю або частково; 

3) вони мають проявлятися принаймні в одній із форм, передбачених 

Конвенцією та Статутом. 

У заяві Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією 

геноциду в Україні", затвердженою Постановою № 2188-IX від 14.04.2022 

надано детальний опис обставин, що підтверджують геноцид, який 

здійснюється Російською Федерацією і з кожним днем ці обставини, на 

превеликий жаль, можна лише розширювати. Оскільки дії агресора щодо 

знищення українського народу не припиняються. 

- З урахуванням викладеного вище з  метою недопущення знищення 

українського народу ми підтримуємо ініціативу Верховної Ради України і 

звертаємось до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав 

щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського 

народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території 

України.  

 

 

Секретар міської ради      Анатолій КУРТЄВ 


