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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
Шановна Марино Петрівно! 

 
Протягом століть багато поколінь українців поклали своє життя на 

вівтар української державності. І наразі у цей драматичний час чергового 
українського відродження, коли Україна протистоїть військовій агресії Росії, 
щодня ми бачимо нових і нових українських героїв, які жертвують своїм 
життям задля визволення України з віковічних кайдан залежності від 
Російської Федерації та становлення її як сучасної європейської держави. Тому 
увічнення пам’яті патріотів, героїв України, є визначальним для української 
історії.  

Разом з тим, слід зазначити, що у цій непростій боротьбі нарівні з 
українцями воюють і представники інших народів світу. Зокрема, гідні 
патріоти Чеченської Республіки Ічкерія, які вимушено опинилися в різних 
країнах Європи, з першого дня початку військової агресії Росії проти України 
ініціювали створення «Міжнародного миротворчого батальйону 
добровольців» імені героя Кавказу Джохара Дудаєва на чолі з чеченським 
бригадним генералом Ісою Мунаєвим, куди нарівні з представниками інших 
народів світу записалося більше 300 чеченців з єдиною метою - допомогти 
українському народу відстояти свою свободу і незалежність у збройній 
боротьбі проти Росії.  

У свою чергу, як йдеться у заяві ОПД «Вільний Кавказ», як українці, так 
і справжні чеченці та кавказці розуміють, що свобода України є свободою всіх 



пригноблених народів світу і, керуючись цим, волелюбні чеченці завжди 
будуть на боці своїх братів українців. Не виключенням є і Окуєва Аміна 
Вікторівна. 

Для довідки. 
Чеченка Окуєва Аміна Вікторівна (1983-2017 рр.) народилася в Одесі. 

Вона встигла пожити і в Грозному, і у Москві, а в 2003 році остаточно 
переїхала до України. У часи, коли у Києві почався Євромайдан, Аміна Окуєва 
вступила до самооборони, де була лікарем восьмої Афганської сотні. Із 
початком війни на Донбасі в 2014 році увійшла до складу батальйону міліції 
особливого призначення Київ-2. Аміна Окуєва брала участь в обороні 
Дебальцевого. Чеченка була серед тих, хто створював Міжнародний 
миротворчий батальйон ім. Джохара Дудаєва, в якому служила прес-офіцером. 
Домагалася надання батальйону офіційного статусу від МВС. Аміна Окуєва 
нагороджена орденом Народний герой України. 

Між іншим, 31 жовтня 2017 року на офіційному сайті Київської міської 
ради зареєстрована електронна петиція з приводу присвоєння скверу у 
Солом’янському районі м. Києва біля Посольства Російської Федерації на 
перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської 
імені Окуєвої Аміни Вікторівни. 

Резюмуючи вищевикладене, з метою увічнення пам’яті справжніх 
патріотів України, а також враховуючи положення Закону України «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», та 
керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 20 
Регламенту Київської міської ради,  

ПРОШУ ВАС: 
У межах своєї компетенції вжити заходів щодо присвоєння скверу у 

Солом’янському районі м. Києва біля Посольства Російської Федерації на 
перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської 
імені Окуєвої Аміни. 

Про результати розгляду відповідного депутатського звернення прошу 
інформувати мене у встановлений законодавством України строк за адресою: 
01044, вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на 
e-mail: zhanna.kovalenko.21@gmail.com.  

 
З повагою, 
 
депутат Київради, 
член депутатської фракції  
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді            О.О. Пинзеник                                                      
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