ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Народним депутатам України –
співголовам МФО «За захист прав
захисників України»
Шараськіну А.А,
Зінкевич Я.В.,
Чернєву Є.В.

Шановний Андрію Андрійовичу!
Шановна Яно Вадимівно!
Шановний Єгоре Володимировичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 2 червня 2021 року за
пропозицією членів Комітету розглянув Ваше депутатське звернення щодо
внесення до санкційного списку учасників бойових дій, бійців добровольчого
батальйону ім. Шейха Мансура Ідрісова Мусліма Алімовича, Сайнароєва
Салмана Халітовича, Автаєва Умхана Дардаіловича, та добровольця
батальйону «Крим» Мовсарова Мансура Махмутовича.
Зазначені особи були включені до списку фізичних осіб, до яких
застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом
Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021 (згідно з додатком 1).
Оскільки передбачені вказаним Рішенням РНБО санкції включають
зокрема примусове видворення за межі України вказаних осіб, що нестиме
реальну загрозу їхньому життю, зважаючи на їх участь в бойових діях на сході
України та боротьбу за незалежність Ічкерії, члени Комітету висловилися про
необхідність невідкладного розгляду даного питання на найближчому засіданні
РНБО.
Комітет ухвалив рішення:
1) звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, Служби
безпеки України та Національної поліції України з проханням терміново

додатково вивчити інформацію щодо підстав застосування санкцій до
вищезазначених осіб;
2) у разі спростування підстав застосування санкцій щодо вказаних осіб
ініціювати внесення необхідних змін до відповідного рішення РНБО.
Комітет направив звернення до зазначених органів державної влади для
вжиття заходів та триматиме дане питання на контролі.
З повагою
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/180090 від 03.06.2021

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Голові Національної поліції України
Клименку І.В.
Шановний Ігорю Володимировичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 2 червня 2021 року за
пропозицією членів Комітету розглянув звернення народних депутатів України
Шараськіна А., Зінкевич Я., Чернєва Є. – співголів МФО «За захист прав
захисників України» щодо внесення до санкційного списку учасників бойових
дій, бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Ідрісова Мусліма
Алімовича, Сайнароєва Салмана Халітовича, Автаєва Умхана Дардаіловича, та
добровольця батальйону «Крим» Мовсарова Мансура Махмутовича.
Зазначені особи були включені до списку фізичних осіб, до яких
застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом
Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021 (ці особи зазначені
відповідно за №№ 646, 659, 632 і 618 у Додатку 1).
За повідомленням народних депутатів України, згадані особи – реальні
учасники бойових дій, що брали безпосередню участь у протидії російській
збройній агресії та захисті незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України, визнані Міжвідомчою комісією Міністерства у справах
ветеранів, та не мають жодного відношення до кримінальних угруповань.
Під час обговорення відзначалося, що передбачені вказаним Рішенням
РНБО санкції включають зокрема примусове видворення за межі України
вказаних осіб, що нестиме реальну загрозу їхньому життю, зважаючи на їх
участь в бойових діях на сході України та боротьбу за незалежність Ічкерії.
Тому дане питання потребує невідкладного розгляду на найближчому засіданні
РНБО.
За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення:
1) звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, Служби
безпеки України та Національної поліції України з проханням терміново

додатково вивчити інформацію щодо підстав застосування санкцій до
вищезазначених осіб;
2) у разі спростування підстав застосування санкцій щодо вказаних осіб
ініціювати внесення необхідних змін до зазначеного рішення РНБО.
Просимо розглянути в межах компетенції та поінформувати Комітет про
результати розгляду порушених питань.
Додаток: звернення народних депутатів України Шараськіна А.,
Зінкевич Я., Чернєва Є. на 2 арк.

З повагою
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/180084 від 03.06.2021
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Секретарю Ради національної
безпеки і оборони України
ДАНІЛОВУ О.М.
Шановний Олексію Мячеславовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 2 червня 2021 року за
пропозицією членів Комітету розглянув звернення народних депутатів України
Шараськіна А., Зінкевич Я., Чернєва Є. – співголів МФО «За захист прав
захисників України» щодо внесення до санкційного списку учасників бойових
дій, бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Ідрісова Мусліма
Алімовича, Сайнароєва Салмана Халітовича, Автаєва Умхана Дардаіловича, та
добровольця батальйону «Крим» Мовсарова Мансура Махмутовича.
Зазначені особи були включені до списку фізичних осіб, до яких
застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом
Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021 (ці особи зазначені
відповідно за №№ 646, 659, 632 і 618 у Додатку 1).
За повідомленням народних депутатів України, згадані особи – реальні
учасники бойових дій, що брали безпосередню участь у протидії російській
збройній агресії та захисті незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України, визнані Міжвідомчою комісією Міністерства у справах
ветеранів, та не мають жодного відношення до кримінальних угруповань.
Під час обговорення відзначалося, що передбачені вказаним Рішенням
РНБО санкції включають зокрема примусове видворення за межі України
вказаних осіб, що нестиме реальну загрозу їхньому життю, зважаючи на їх
участь в бойових діях на сході України та боротьбу за незалежність Ічкерії.
Тому дане питання потребує невідкладного розгляду на найближчому засіданні
РНБО. Члени Комітету висловили пропозицію за можливості запросити до його
розгляду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та членів
Комітету.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення:
1) звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, Служби
безпеки України та Національної поліції України з проханням терміново
додатково вивчити інформацію щодо підстав застосування санкцій до
вищезазначених осіб;
2) у разі спростування підстав застосування санкцій щодо вказаних осіб
ініціювати внесення необхідних змін до зазначеного рішення РНБО.
Просимо поінформувати Комітет про результати розгляду порушених
питань.
Додаток: звернення народних депутатів України Шараськіна А.,
Зінкевич Я., Чернєва Є. на 2 арк.

З повагою
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/180088 від 03.06.2021
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Голові Служби безпеки України
Баканову І.Г.
Шановний Іване Геннадійовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 2 червня 2021 року за
пропозицією членів Комітету розглянув звернення народних депутатів України
Шараськіна А., Зінкевич Я., Чернєва Є. – співголів МФО «За захист прав
захисників України» щодо внесення до санкційного списку учасників бойових
дій, бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Ідрісова Мусліма
Алімовича, Сайнароєва Салмана Халітовича, Автаєва Умхана Дардаіловича, та
добровольця батальйону «Крим» Мовсарова Мансура Махмутовича.
Зазначені особи були включені до списку фізичних осіб, до яких
застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом
Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021 (ці особи зазначені
відповідно за №№ 646, 659, 632 і 618 у Додатку 1).
За повідомленням народних депутатів України, згадані особи – реальні
учасники бойових дій, що брали безпосередню участь у протидії російській
збройній агресії та захисті незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України, визнані Міжвідомчою комісією Міністерства у справах
ветеранів, та не мають жодного відношення до кримінальних угруповань.
Під час обговорення відзначалося, що передбачені вказаним Рішенням
РНБО санкції включають зокрема примусове видворення за межі України
вказаних осіб, що нестиме реальну загрозу їхньому життю, зважаючи на їх
участь в бойових діях на сході України та боротьбу за незалежність Ічкерії.
Тому дане питання потребує невідкладного розгляду на найближчому засіданні
РНБО.
За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення:
1) звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, Служби
безпеки України та Національної поліції України з проханням терміново

додатково вивчити інформацію щодо підстав застосування санкцій до
вищезазначених осіб;
2) у разі спростування підстав застосування санкцій щодо вказаних осіб
ініціювати внесення необхідних змін до зазначеного рішення РНБО.
Просимо розглянути в межах компетенції та поінформувати Комітет про
результати розгляду порушених питань.
Додаток: звернення народних депутатів України Шараськіна А.,
Зінкевич Я., Чернєва Є. на 2 арк.

З повагою
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/180085 від 03.06.2021
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