
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання
РІШЕННЯ

06 березня 2022 року № 18/2

Про звернення Рожищенського міського голови та 
депутатів Рожищенської міської ради восьмого 
скликання до Президентів США та Франції,
Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії,
Генерального Секретаря НАТО, урядів та парламентів
країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу
усіх держав НАТО щодо закриття над Україною повітряного простору

Відповідно до норм Гаазької конвенції та декларації 1899 та 1907 років, 
Женевських конвенцій, указу Президента України від 24.02.2022 року «2102- 
IX» керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи трагічну ситуацію, що склалася сьогодні в Україні у 
зв’язку із вторгненням військ РФ на територію України, що яка щохвилини 
призводить до смерті наших громадян, жінок, дітей та знищенню наших міст та 
пам’яток історії, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президентів США та Франції, Канцлера Німеччини, 
Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, урядів та 
парламентів країн-членів НАТО, Послів та дипломатичного корпусу усіх 
держав НАТО. (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав 
людини, законності та правопорядку, земельних відносин, екології,



аток

Прем’єр-мініс
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гові США Джо Байдену 
(ії Еммануелю Макрону 

Гмеччини Олафу Шольцу 
:обританії Борису Джонсону 

Генеральному Секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу 
Урядам та парламентам країн-членів НАТО 

Послам та дипломатичному корпусу усіх держав НАТО

Звернення >
щодо закриття над Україною повітряного простору

Ми, депутати Рожищенської міської ради, та Рожищенський міський 
голова від імені Рожищенської територіальної громади звертаємось до Вас М 
підтримку прохання Президента України Володимира Зел енського про закриття 
над Україною повітряного простору. '

Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані
лікарні, школи, дитячі садки -  така ціна зволікання з закриттям над Україною
повітряного простору.

Закликаємо Вас негайно закрити над Україною повітряний простір! Це 
єдиний спосіб гарантувати безпеку мирним українцям, убезпечити нашу країну 
та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф.

Діяти потрібно негайно!

З повагою,

Рожищенський міський голова Вячеслав ПОЛІЩУК
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