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ЛIОБОТИНСЬКА МIСЪКА РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ
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Про звернення Люботинськоi
MicbKoi ради

керуючись Конституцiсю Украiни, Законом Украiни кпро мiсцеве

самоврядування в УкраiЪi>, Люботинська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Схвалити

2.

звернення до урядiв краiн-членiв НАТО, Президента Сполучених
ШТаТiВ Америки, Президента Францii, Канцлера Нiмеччини, послiв ycix
держав cBiTy rцодо необхiдностi закриття небанад УкраiЪою (додаеться)
ВИКОнавчому KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради направити дане звернення
до урядiв краiЪ-членiв НАТО, Президента Сполучених Штатiв Америки,

Президента ФранцiТ, Канцлера Нiмеччини, послiв

J

ycix держав

cBiTy,

оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi ради.
даного рiшення покласти на мiського голову Леонiда
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Леонiд ЛАЗУРЕНКО

Урядам краiН-членiв НАТО
Президенry
Сполучених Штатiв Америки
Президенry Францii
Канцлеру Нiмеччини
Послам ycix держав cBiTy

Звернення Люботинськоi MicbKoi ради
щодо необхiдностi закриття неба над Украiною

Ми, депутати Люботинськоi MicbKoi ради звертаемося до вас з вимогою про
невiдкладне закриття неба над Украiною.
24 лютого 2022 року серед ночi, коли yci громадяни УкраТни спаJIи, ворог у
особi президента Росiйськоi Федерацii вiддав злочинний наказ здiйснити напад на
СУВеренНУ YKpaiHcbKy землю. Украiнцi irрокинулись вiд жахiття повiтряного
бомбардувадня своiх MicT та сiл.
Вже десяту добу росiйськi вiйська обстрiлюють та знищ}.ють ключовi об'екти
iНфраструктури УкраiЪи, проводять Macoвaнi обстрiли житлових районiв 1краiнських
MicT i сiл з використанням авiацiТ, балiстичних ракет, артилерiТ, реактивних систем
залпового вогню. CoTHi мирних громадян Украiни вже загинули.
,Щесять ocTaHHix днiв показали, що це вiйна не лише проти УкраiЪи, але проти
демократii, свободи та гуманностi у всьому cBiTi. Кожна згаJ{на хвилина - uе cMepTi
наших громадян, жiнок i дiтей, це знищенi нашi MicTa i села,
УкраiЪська держава та народ УкраiЪи стаJIи жертвою iмперських амбiцiй
ТОталiтарного режиму, що вiдродився на територiТ Росiйськоi Федерацii та загрожус
цiлому cBiTy ядерною катастрофою.
Нiч на 4 березня покzlзzulа, що HaBiTb винищення жителiв Украiни - не едина
Мета кровожерного режиму Путiна та Росiйськоi Федерацii. Обстрiлами Запорiзькоi
АЕС вiйська окупантiв поставили пiд питання виживання всього людства i HaBiTb
життя власн их громадян.
Напад Росiйськоi ФедерацiТ на УкраiЪу вже призвiв до того, що coTHi тисяч
бiЖенцiв прямують через кордони НАТО. Весь cBiT розумiс важливiсть закриття неба

Над Украiною. Тепер час yciM демократичним урядам, якi подiляють цiнностi
ЛЮДСЬкоГо життя, дiлом довести своТ гуманiстичнi iдеi. Закриття неба над УкраiЪою
ДозВолить нам зупинити просування ворога та захистити тисячi життiв украiЪцiв.

ВiД iMeHi мiльйонiв украiнцiв, якi з 24 лютого 2022 року сидять в укриттях та
бОМбОСховищах, вiд iMeHi тих якi воюють за свободу Свропи у пам'ять понад двi

ТИСЯЧi цивiльних громадян та вiд Bcix хто вже загинули
бомбардування, ми закликасмо вас закрити небо над Украiною.
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