
ПРОТОКОЛ  

19-ої позачергової сесії Вінницької міської ради 8 скликання 

 

05.03.2022р. 

1645 год. 

Зал засідань міської ради 

 

 

Всього депутатів міської ради - 54 

Присутніх на сесії - 42 

Не з’явилось  - 12 

В тому числі:   з поважних причин - 11 

                          з невідомих - 1 

 

 

В роботі сесії взяли участь: заступники міського голови, члени виконавчого комітету, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації (список 

додається). 

Також присутні: Борзов Сергій Сергійович – голова Вінницької військово-цивільної 

адміністрації, депутат міської ради; Соколовий Вячеслав Петрович – голова Вінницької 

обласної Ради; Борзова Ірина Наумівна – народний депутат України. 

 

 

Сесію відкрив міський голова Моргунов С.А., який сказав наступне: «Доброго дня! 

Колеги, на початку сесії у нас є сумна новина, перші втрати вінничан: Ткаченко Вадим 

Валерійович (09.11.2002 р.н.), загинув 27.02.2022р. у Борисполі; Купрійчук Максим 

Анатолійович (18.08.2001 р.н.), загинув 25.02.2022р. в районі Херсону. 

Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання». 

 

 

Хвилина мовчання. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Колеги, ми зібралися сьогодні по 

важливому питанню. Сьогодні присутні голова військово-цивільної адміністрації, депутат 

Вінницької міської ради – Сергій Сергійович Борзов; голова обласної Ради – В'ячеслав 

Петрович Соколовий; народний депутат України – Ірина Наумівна Борзова». 

 

 

Далі міський голова Моргунов С.А. запропонував депутатам міської ради 

зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого 

поінформував про кількість присутніх на сесії, відсутніх депутатів та зазначив, що сесія є 

правомочною, тож можна працювати. 

 

 

Також міський голова поінформував про те, що лічильна комісія у повному складі, а по 

секретаріату відсутній депутат міської ради Аксельрод Р.Б. Однак депутати не висловилися 

щодо необхідності обрання нового члена секретаріату. 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

Міським головою Моргуновим С.А. було надано слово для виступу Борзову С.С., голові 

Вінницької військово-цивільної адміністрації, депутату міської ради, який сказав наступне: 

«Вітаю всіх! Я думаю, що всі фракції, всі депутати сьогодні проголосують, тому що питання 

по відкритому небу і по постачанню зброї Західними країнами відкрито.  

Люди по всьому світу, не тільки наші діаспори, звертаються до лідерів їхніх країн щодо 

надання нам зброї і щоб закрити небо над Україною. 

Те, що у нас спокійно, це лише заслуга Збройних Сил України, всіх бійців, які зараз 

знаходяться на лінії фронту.  

Тому, я вважаю, що правильно буде проголосувати одноголосно». 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт порядку денного сесії прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Після цього депутати приступили до розгляду питання порядку денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

1.Про звернення Вінницької міської ради до міжнародної спільноти, США, 

Великобританії, ООН та всіх країн Північноатлантичного альянсу. 

 

 

З інформацією виступив Моргунов С.А., міський голова, який сказав наступне: «Я 

зачитаю звернення. Воно вам роздано, але я вам його зачитаю: 

«Звернення Вінницької міської ради до Організації Об’єднаних Націй, усіх країн-

учасниць Північноатлантичного альянсу, Сполучених Штатів Америки, Великобританії та 

усієї міжнародної спільноти. 

24 лютого вночі так само, як колись вчинила Гітлерівська Німеччина, – Російська 

Федерація, порушивши всі норми міжнародного права, почала військове вторгнення на 

територію незалежної європейської держави. Україна тримає оборону і відчайдушно бореться 

з рашистськими окупантами за свою землю, за свої міста і громади.  

За наказом Владіміра Путіна російські окупанти безперервно обстрілюють українські 

міста, гатять ракетами по дитячих будинках, школах, лікарнях, університетах, житлових 

будинках. Це воєнні злочини, на які далі НЕ МОЖНА закривати очі.  

Україна завжди цінувала підтримку з боку західних партнерів. Але зараз просто 

підтримка і слова співчуття – не діють. Цього замало. Санкції, за які ми також вдячні, не 

зупиняють божевільного агресора, який володарює в Кремлі. Те, що відбувається в Україні – 

це ГЕНОЦИД! Це ТЕРОР мирного населення! Це ВБИВСТВА безневинних людей! 

Виправдання цьому немає жодного. 

 

 

 

 



3. 

  

Окупанти щодня випускають десятки оперативно-тактичних ракет наземного і  

морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» та здійснюють артобстріли  по мирних містах 

і селах України. Це Київ, Харків, Чернігів, Суми, Житомир, Маріуполь, Волноваха, Щастя, 

Станиця Луганська та багато інших українських міст. Вже зафіксовано і задокументовано 

використання ними касетних бомб у Харкові та Охтирці. 

Російські окупаційні сили захопили Чорнобильську АЕС, поблизу якої вже зафіксоване 

перевищення рівня радіації. Місто Енергодар, де знаходиться найбільша в Європі (!) атомна 

електростанція, – сьогодні там теж окупанти. Світ на межі не просто повторення Чорнобиля. 

Якщо не дай Бог станеться вибух на енергоблоках цієї АЕС – Чорнобиль буде виглядати 

легкою прогулянкою. І наслідки відчує на собі не лише Україна – УСВІДОМТЕ ЦЕ, Європа 

також постраждає від цього. Світ має зупинити божевільного диктатора. 

Україна відчайдушно бореться за свою державність, свою землю і свій народ. Спільна 

трагедія і терор від ідеологів «русской весны» згуртували нашу націю як ніколи. Ця війна є 

боротьбою за існування таких понять, як повага до людської гідності, свободу, демократію, 

рівність, верховенство права та права людини для всього світу. 

Від вас ми вимагаємо лише єдиного: ЗАКРИТИ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР над 

УКРАЇНОЮ! Щоб ворог не міг більше накривати наші міста і села з неба, а рідна земля нам 

допоможе вигнати окупантів назад, у їхнє лігво». 

Текст почули. Немає заперечень і доповнень? Ставлю на голосування». 

 

 

Поступила пропозиція схвалити запропонований текст звернення. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято. 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Президентові США, Президентові 

Франції, Канцлеру Німеччини, Прем’єр-міністру Великобританії, Генеральному Секретареві 

НАТО , Урядам та парламентам країн-членів НАТО, Послам та дипломатичному корпусу усіх 

держав НАТО. 

Звернення від депутатів Вінницької міської ради.  

Ми, депутати Вінницької міської ради, звертаємось до вас на підтримку прохання 

Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. 

Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі 

садки – така ціна зволікання з закриттям неба.  

Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба! Діяти потрібно негайно!». 

Є заперечення, доповнення? Ставлю на голосування».  

 

 

Поступила пропозиція схвалити запропонований текст звернення. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Прийнято.  



4. 

 

 

Поступила пропозиція запропонований проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

 

Проголосувало: за - 43 

 проти -  

 утрималось -  

 не голосувало -  

Рішення № 928 прийнято. 

(Додається) 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступне: «Дякую за відповідне прийняте 

рішення». 

 

 

Борзов С.С., голова Вінницької військово-цивільної адміністрації, депутат міської ради, 

сказав наступне: «Хочу також всім подякувати за патріотичну позицію. Слава Україні!». 

 

 

З залу прозвучало: «Героям Слава!». 

 

 

Моргунов С.А., міський голова, сказав наступе: «Дякую усім за роботу!». 

 

 

 

 

На цьому 19 позачергова сесія Вінницької міської ради 8 скликання закінчила свою 

роботу. 

 

1700 год. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          С.А.МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Від секретаріату сесії        Д.В.МИРА 

 

 

 

 
 


