
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПУТАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ТКАЧ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
_____ 29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад______

від 31 жовтня 2018 року Голові Хмельницької 
обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу Вас включити до переліку питань чергової сесії обласної ради 

питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 

до Президента України та Міністерства закордонних справ України щодо 

недопущення переслідувань історика Григорія Купріяновича в Республіці 

Польща».

Додаток: на 3-х арк.

З повагою
депутат обласної ради Б.Ткач

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  
О Б Л А С Н А  Р А Д А



ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № _________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України 
та Міністерства закордонних справ України щодо недопущення 
переслідувань історика Григорія Купріяновича в Республіці Польща

Розглянувши звернення депутата обласної Ткача Бориса Васильовича, 
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України та Міністерства закордонних 
справ України щодо недопущення переслідувань історика Григорія 
Купріяновича в Республіці Польща (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України 

та Міністерства закордонних справ України щодо недопущення 
переслідувань історика Григорія Купріяновича 

в Республіці Польща

Ми, депутати Хмельницької обласної ради, висловлюємо обурення 
черговим проявом українофобії з боку польської влади, а саме -  
переслідуванням історика, одного з найактивніших представників української 
громади в Республіці Польща, голови Українського товариства в Любліні, 
доктора Григорія Купріяновича.

Як відомо, 14 серпня 2018 року Окружна прокуратура в місті Замостя 
Люблінського воєводства розпочала розслідування щодо висловлювань 
Григорія Купріяновича під час вшанування 8 липня у Сагрині українців, убитих 
польським збройним підпіллям у 1944 році. Заяву до прокуратури подав 
Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, якому не сподобалися 
висловлювання історика, зокрема про те, що «цей злочин проти людства 
вчинили члени польського народу, партизани Армії Крайової -  солдати 
польського підпілля». Польський посадовець побачив тут порушення закону 
про Інститут національної пам’яті Польщі, що тягне за собою штраф або 
тюремне ув’язнення терміном до трьох років.

Вважаємо, що не маємо права замовчувати це ганебне цькування 
шанованого і в Україні, і в Польщі науковця, одного з найактивніших 
представників української громади.

Із відкритими заявами про підтримку Григорія Купріяновича виступила 
наукова громадськість, зокрема колективи Інституту українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАН України, Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 
(МІОК), а також окремі польські науковці.

Переконані, що такі дії стосовно доктора Г. Купріяновича спонукають до 
поширення українофобських настроїв у польському суспільстві, дискримінації 
українців та шкодять українсько-польським відносинам. Ми свідомі, що ця 
провокація здійснена в інтересах польських шовіністичних політичних сил і, 
зрозуміло, що вигідна вона передусім Росії.

Водночас ми стурбовані зростанням антиукраїнських шовіністичних 
настроїв у Республіці Польща, які підігріваються заявами окремих польських 
посадовців.

Висловлюємо нашу підтримку і солідарність з Григорієм Купріяновичем.
Вимагаємо від Президента України та Міністерства закордонних справ 

України:



вжити всіх політичних і дипломатичних засобів, щоб захистити Григорія 
Купріяновича й унеможливити подібне переслідування представників 
української громади Польщі;

звернутися до польської влади з вимогою скасувати українофобський 
закон про «Інститут національної пам’яті», який загрожує адміністративним чи 
кримінальним переслідуванням кожному українцеві в Республіці Польща.


