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Декларація Ради європейських 

муніципалітетів і регіонів з приводу 

річниці початку війни проти України 

 
Брюссель, 24 лютого 2023 року  

Ми, європейські місцеві та регіональні лідери, посилаючись на наші 

декларації, прийняті 24 лютого 20221 року та 13 жовтня 20222 року, 

підтверджуємо нашу сильну та непохитну підтримку України та її 

народу в річницю початку жорстокого та невиправданого 

повномасштабного нападу Російської Федерації.  

Ми повністю засуджуємо повномасштабну війну, яку ведуть російські 

війська проти України, спрямовану проти невинних цивільних осіб та 

обраних представників влади і незаконну окупацію українських 

територій. Бомбардування цивільного населення та основних об'єктів 

громадської інфраструктури є порушенням і явним нехтуванням 

гуманітарного права. Викрадення 35 українських мерів з 24 лютого 

2022 року російськими силами є порушенням демократичних 

принципів, а 5 мерів, які все ще перебувають в полоні3, мають бути 

негайно звільнені.  
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Ми підтверджуємо нашу повну відданість підтримці українському 

народу та місцевим і регіональним представникам влади на їхньому 

шляху до перемоги та відновлення. Ми продовжимо розширювати 

можливості місцевих і регіональних органів влади в Україні через 

міжнародні муніципальні партнерства та інші інструменти 

децентралізованого співробітництва в контексті проекту "Мости 

довіри", програми Східного партнерства та Європейського альянсу міст 

і регіонів для відновлення України4. Ми переконані, що результатом 

цих зусиль стане вступ України до Європейського Союзу як 

повноправного члена5.  

Ми нагадуємо про непорушність європейських та загальнолюдських 

цінностей, заснованих на демократії, мирі, повазі до верховенства 

права та принципів міжнародного права. Таким чином ми 

приєднуємося до міжнародної спільноти, яка підтримує суверенітет і 

територіальну цілісність України, і закликаємо Російську Федерацію 

припинити її незаконну війну. 

    

 

 

 
 

1 Декларація від 24 лютого 2022 року про підтримку європейськими місцевими та регіональними органами влади своїх 

колег в Україні 

  2 Декларація від 13 жовтня 2022 року щодо ескалації війни проти України 

  3 Викрадені мери станом на 23 січня 2023 року 

  4 Європейський альянс міст і регіонів для відновлення України 

  5 Декларація щодо висновків Європейської Комісії та рішення Європейської Ради щодо заявки Грузії, Республіки Молдова 

та України на членство в Європейському Союзі 

Вінс  

Мейпл 

Голова Комітету з 

фінансового 

менеджменту 

Філіп  

Лоран 

Віцепрезидент 

Крістоф 

Шнайдігель 

Віцепрезидент 

Гунн Маріт 

Хельгесен 

Президент 

https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Statement_PDF_Ukraine_VF.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Statement_PDF_Ukraine_VF.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/UCLG_Europe_Declaration_on_Ukraine_221013.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-z-HCLYMs53a429cRw3sWMAlVyqu5lpS/view
https://cor.europa.eu/en/engage/pages/european-alliance-of-cities-and-regions-for-the-reconstruction-of-ukraine.aspx#:~:text=Alliance%20for%20UkraineThe%20European,recovery%20and%20reconstruction%20of%20Ukraine.
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Declaration_on_EaPTrio_EU_candidate_status_EN.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Declaration_on_EaPTrio_EU_candidate_status_EN.pdf

