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Тижневий Бюлетень новин діяльності Ініціативної групи 

Громадського Хабу № 1 (30) 

 

Ініціативна група Громадського Хабу «Kick Russia out of the UN» організувалась в кінці 

травня 2022 року в якості одного з напрямків діяльності Громадської організації 

«Громадський Хаб», яка була створена в 2017 році. 

 

За період 01-11 грудня 2022 року в рамках діяльності Ініціативної групи Громадського 

Хабу «Геть росію з ООН» відбулось наступне: 

 

 Верховна Рада України 01 грудня ухвалила Заяву «Щодо визнання російського 

режиму терористичним, нелегітимності перебування російської федерації в 

Організації Об’єднаних націй і її реформування, відповідальності членів 

російських політичних партій, що підтримують агресію», в підготовці та процесі 

ухвалення якої безпосередньо брали участь члени ініціативної групи; 

 Ведеться робота над створенням Експертної ради для виконання положень 

пункту 4 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи PACE Resolution  

Resolution 2463 (2022) “Further escalation in the Russian Federation's aggression 

against Ukraine”;    

 Ініціативна група виступила з Заявою з Нагоди річниці підписання сумнозвістного 

Будапештського меморандуму 05 грудня 1994 року, з якою можливо 

ознайомитись за посиланням; 

 Члени ініціативної групи 06 грудня 2022 року провели зустріч з керівництвом 

Консервативної партії в Канаді, в  ході яких їх було поінформовано про діяльність 

Ініціативної групи та суть правового казусу з незаконним перебуванням 

російської федерації в ООН, що було зустрінуто з повним розумінням та 

супроводжувалось запевняннями про підтримку; 

 Члени Ініціативної групи, канадський вчений Юрій Луценко та англійський 

професор Томас Грант 07.12.2022 р. дали інтерв’ю на «Голос Америки», яке 

доступне за посиланням, в якому описав поточну ситуацію з діяльністю 

Ініціативної групи; 

 Членом Ініціативної групи було проведено ряд зустрічей в Сполучених Штатах 

Америки з організаціями та їх керівниками, які наразі опікуються проблемами 

покарання за злочини, вчинені російської федерацією та її збройними силами та 

парамілітарними угруповуваннями в ході їх агресії в Україні; 

 Член Ініціативної групи взяв участь в слуханням в Конгресі США в рамках яких 

відбулись численні зустрічі з членами Конгресу та експертами щодо подальшого 
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розширення діяльності Ініціативної групи та залучення до її роботи провідних 

експертів в галузі міжнародних відносин, права та безпеки; 

 Пропонуємо ознайомитись з відеоінтерв’ю, які вийшли за часті членів 

Ініціативної групи: 

- З Юрієм Фельштинським; 

- З Андрієм Піонтковським; 

- З Максимом Баришніковим. 

 

Закликаємо підтримати діяльність Ініціативної Групи «Геть росію з ООН», що можливо 

зробити в різний спосіб, найлегший з яких-підписати Петицію «Геть росію з ООН» 

(кількість підписантів вже перевищила 208 тисяч). 

 

Більше новин про нашу діяльність згодом… 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9RrW4SDfk7s
https://youtu.be/F4eYZUCeQws
https://youtu.be/0Drgr46vc5o
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?utm_content=cl_sharecopy_33636235_en-US%3A4&recruiter=1273351843&recruited_by_id=9c41c480-17c7-11ed-b12a-d1a7e943e84c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=3bf7132908414e479c36d1cc90651625

