
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 887 

 
 

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 VІI скликання «З 

приводу подій біля Верховної Ради України 03 березня 2018 року». (заява 

додається). 

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

рішення опублікувати у 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  
 

Вранці 3 березня близько тисячі спецпризначенців скоїли напад на табір 

протестувальників на Площі Конституції. Ветеранів, що в 2014-2015 роках 

проливали кров на Сході країни, жорстоко били та ставили на коліна. 

Десятки людей було затримано, десятки госпіталізовано. Серед потерпілих 

був і бережанець Іванійчук Олег - майданівець, учасник російсько-української 

війни, керівник Бережанського відокремленого підрозділу «Спілки бійців та 

волонтерів АТО «Сила України». 

Ми депутати Бережанської міської ради офіційно засуджуємо дії 

поліцейських, які перевищуючи свої повноваження застосували фізичне 

насильство не лише до ветеранів російсько-української війни, але й до жінок та 

журналістів.  

Можна по-різному ставитися до мотивів, цілей та характеру протесту біля 

Верховної Ради України і багато в чому їх не підтримувати, але розгін 

наметового містечка - це відверта спроба реанімувати поліцейську державу. 

Вбачаємо в діях правоохоронців грубе порушення прав людини, 

гарантованих Конституцією України та вимагаємо: 

- проведення негайного неупередженого та публічного розслідування 

Генеральною прокуратурою України злочинів, скоєних правоохоронцями 3 

березня 2018 року біля Верховної Ради України; 

- відставки Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та 

керівництво поліції м. Києва; 

- відсторонення та притягнення до відповідальності осіб, які віддавали 

накази на вчинення злочину проти мирних протестантів на вул. 

Грушевського в м. Київ. 

 

Право на мирні зібрання – одна з основних свобод, яку українці 

відстояли під час Революції Гідності і кожен, хто зазіхає на це право, має 

отримати належну відсіч. 
 

 

 

Прийнято на дванадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 

22 березня 2018 року 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


