
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

06 червня 2022 р.                                                                                                                        № 08/279/09/217-696 

 

 

Заступнику міського голови - 

секретарю Київської міської ради 

Володимиру БОНДАРЕНКУ 

вул. Хрещатик, 36, 

м. Київ, 01044 

 

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

Відповідно до статті 34 Регламенту Київської міської ради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176 (далі – 

Регламент Київради), прошу поставити на голосування пропозицію про 

включення до проєкту порядку денного пленарного засідання Київської 

міської ради 09.06.2022р. проєкт рішення Київської міської ради «Про деякі 

питання позбавлення міста Мінськ (Республіка Білорусь) статусу міста-

побратима міста Києва» від 18.04.2022 року № 08/231-550/ПР (далі – проєкт 

рішення). 
Суб’єктами подання проєкту рішення є депутати Київської міської ради, 

члени депутатської фракції «ГОЛОС» у Київській міській раді – Маленко 

Григорій Сергійович, Ярош Зоя Володимирівна, Васильчук Вадим Васильович, 

Козак Тарас Мирославович, Нефьодов Максим Євгенович, Попатенко Василь 

Сергійович. 

Винятковість випадку та необхідність невідкладного розгляду зазначеного 

проєкту рішення обумовлені наступним: 

24 лютого 2022 року почалось повномасштабне воєнне вторгнення 

Російської Федерації (далі також – РФ, держава-агресор) в Україну. Крім своєї 

території, держава-агресор використала як плацдарм для наступу і територію 

Республіки Білорусь. Очевидно, що самопроголошений президент Олександр 

Лукашенко надав згоду на накопичення військових та техніки РФ на території 

Білорусі. Саме з території Білорусі почався масштабний та один з основних 

наступів військ РФ на Київ, саме з території Білорусі постачалось забезпечення 

цих військ, які окупували громади на північ від Києва. Також, з території 

Республіки Білорусь здійснюються постійні обстріли балістичними та 

крилатими ракетами території України, українських міст, громадян України. 



 

 

13 березня 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення 

№4546/4587 «Про звернення Київської міської ради до міст-побратимів міста 

Києва», на виконання якого було надіслано відповідне звернення до всіх міст-

побратимів, в тому числі й до Мінська. Однак, незважаючи ні на наведені факти 

використання території Республіки Білорусь для наступу та обстрілів України, ні 

на надіслане звернення, жодної реакції та дій, що могли б свідчити про підтримку 

міста Києва та України в цілому, від Мінська так і не було. 

Враховуючи вказане вище, Київська міська рада має якнайшвидше 

розглянути проєкт рішення та публічно визначити позицію щодо 

необхідності фактичного та юридичного позбавлення міста Мінськ, яке є 

столицею Руспубліки Білорусь, статусу міста-побратима міста Києва 

допоки білоруський народ не звільниться від ярма автократії 

самопроголошеного президента. 

 

 

 

 

З повагою,  

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС» у Київській міській раді                                 Григорій МАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернюк Денис Сергійович  

 (073) 139-88-52  


