
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 липня 2013 року         № 698 
 
 

Про заяву депутатів 

Бережанської міської ради  
  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти заяву депутатів Бережанської міської ради VI скликання з 

засудженням ганебного «Звернення 148 народних депутатів України до 

Польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом 

польського народу з боку ОУН-УПА». (заява додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. Заяву та 

рішення опублікувати у районних засобах масової інформації та 

розмістити на офіційному сайті Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 

депутатів Бережанської міської ради 

із засудженням ганебного «Звернення 148 народних депутатів України до 

Польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського 

народу з боку ОУН-УПА» 

 

5 липня 2013 року депутати від Партії Регіонів і комуністи направили звернення до 

Сейму Республіки Польща з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського 

народу з боку ОУН-УПА.  

Випадок безпрецедентний у світовій історії: парламентарі однієї держави по-іудськи 

просять парламентарів іншої держави засудити народ, представниками якого вони де-юре 

вважаються. Так не можуть поводитися представники народу, а лише його окупанти та 

душителі. 

Цим зверненням представники комуно-регіональної окупаційної влади намагалися 

зганьбити національну історію України, а насправді зганьбили себе.  

Адже навіть у Польщі більшість пересічних поляків не підтримують однобокого 

антиукраїнського тлумачення історії та оприлюднення поспішних емоційних заяв, які б 

оскверняли пам'ять загиблих, погіршували добросусідські стосунки братніх народів.  

Це звернення є черговим кроком з викривлення історії України, інструментом 

антиукраїнської політики Кремля, яку провадять його пахолки в Україні і в Польщі.  

Показовим є той факт, що провладна більшість не лише не підтримала постанови «Про 

80-ті роковини Голодомору в Україні та вшанування пам’яті жертв геноциду української 

нації», – частина з них навіть не встала в залі парламенту в знак пошани до загиблих у 

період геноциду українського народу 1932 – 1933 років.  

А тепер ці політичні нащадки окупантів й організаторів голодомору українців просять 

визнати Волинську трагедію геноцидом поляків і тим самим знеславити нашу націю. Їхнє 

історично необґрунтоване, підле звернення – це боротьба з пам’яттю поколінь українців, що 

боролися за незалежність нашої держави в рядах УСС, ОУН, УПА.  

Ми, депутати Бережанської міської ради, засуджуємо «Звернення 148 народних 

депутатів України до Польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію 

геноцидом польського народу з боку ОУН-УПА» як ганебне і закликаємо жителів 

м.Бережани, сіл Лісники та Рай засудити ці дії провладної більшості у Верховній Раді. 

Звертаємося до депутатів Бережанської районної ради підтримати нашу заяву і дати 

належну оцінку антидержавним діям представників провладної більшості у Верховній Раді 

України. 

Слава Україні! Героям Слава! 

 

 

 

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії 

Бережанської міської ради шостого скликання 

24 липня 2013 року 

 


