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Про звернення БучанськоI районноi ради
щодо звiльнення полiтв'язня Олега Приходька

КеРУЮЧись Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
Бучансъка районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Схвалити звернення до Президента Украiни щодо звiльнення гtолiтв'язня
олега Приходька, якого з 9 }ковтня 2019 року незаконно утримус
злочинний путiнський рех<им (долаеться).

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
РаЙОННОi РаДи з питань регламенту, етики, законностi, контролю за
виконанням рiшень районноi ради, рад територiальних громад та

Голова ради Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

м. Киiв
29 квiтня 2021 року
J\ъ l24-08-VIIi



Президенту УrсраТни
Володимиру Зеленському

Звернення Бучанськоi районноi ради
щодо звiльнення полiтв'язня олега Приходьltа, якого з 9 >ковтня 2019 року незаконно

утримус злочинний путiнський реltсим

3 березня 2021 року суд РосiйськоТ ФедераuiТ винiс вирок у виглядi позбавлення
волi на 5 (п'ять) poKiB з триNlанням у колонiТ суворого рех(иму громадянину Украiни
Приходьку Олегу Аркадiйовичу.

Приходько Олег Арrtадiйович,62 роки - народився22 JlисI,опада 1958 року у
Кримськiй областi. Художник, коваль-скульптор по металу. Споксrнвiчний кримчанин,
його дiд був розкуркулений та репресований у Криму совсцькою владою. !о окупацii
Кримського пiвострова росiйською федерацiсrо у 2014 рочi Олег Приходько очолював
Сакський пtiсьtсий осередок ВсеукраТнського об'сднання "Свобода". У.Iасник багатьох
мистецьких акцiй, зокрема з декомунiзацii (HaBiTb переслiдувався СБУ за пiдозрою у
лекомунiзацiТ пам'ятника Сталiну у Запорiхtllti у 20l 1 рочi).

Олег Приходько украТнський нацiоналiст, активний учасник Революцii
Гiдностi та громадянського спротиву окупацiТ Криму. Через стан здоров'я рiдних не
залишив Itриму пiсля окупацiТ 2014 року. Нiколи не приховував свого украiнства та
патрiотизму. З перших днiв окупацiТ переслiдувався ФСБ РФ. За вiдмову змiни
украiнських номерних знакiв на автомобiлi та за використання украТнського
дер}кавного синьо-яtовтого та червоно-чорного прапорчiв 8 червня 2018 року був
засуджений окупантами до тридобового арешту.

8 лютого 2019 року пiд час обшуку у булинку Олега Прихолька окупантами було
вилучено прапор Украiни, червоно-LIорний прапор ОУН, гrар,гiiiний прапор ВО
"Свобода" та портрет Степана Бандери.

9 жовтня 2019 року напередоднi весiлля сдиноi доньки, Олега Аркадiйовича
Приходька та його дружину було заарештовано ФСБ за звинуваченням у пiдготовцi
терористичного акту. За добу дружину вiдпустили, а самого Олега Приходька
запроторили до слiдчого iзолятора в Сiпrферополi. У KBiTHi 2020 року олега Приходька
пiдступно викрали з територiТ Украiни, перемiстивши до Ростовського "I_(ентралу" -
СIЗО Ncl (спецблок ФСБ "Чекушка").

В ув'язненнi в Олега Приходька погiршився стан здоров'я, BiH майrке втратив
слух та зiр, загострились хронiчнi та BiKoBi захворювання. На KorKHoMy судовому
засiданнi та пiд час "останнього слова" в Ростовському сулi громадянин УкраТни Олег
Аркадiйович Приходько вiдверто заявляв про свою громадянську позицiю - називав
Itрим територiсю УкраТни, окупованою росiйською федерацiею, себе Олег Приходько
публiчно називас патрiотом УкраТни та УкраТнськиN{ нацiоналiстом, якого окупацiйна
влада, зрадники Украiни та особисто Владiмiр Путiн взяли у заруч1,1ики та пiддають
TopTypaNr за полiтичнi переконання та BipHicTb YKpaTHi.

Вимагасмо домогтися визволення Приходька Олега Аркадiйовича, вжити Bcix
заходiв, залучити cBiToBe спiвтовариство, Bci можливостi украТнськоТ дер}кави та
включити Приходька Олега Аркадiйовича у список обп.лiну полоненими з ОР!ЛО.

/./, .Заступник голови pal-roHHoi ради Володимир ffУБАС


