
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 16 червня 2021 року розглянув 
звернення народних депутатів України Магомедова М.С. та 17 інших народних 
депутатів України щодо внесення до списку фізичних осіб, до яких застосовано 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) таких 
осіб: Мірзоєв Аслан Магомедович, Абулкасов Шаміль Алійович, Абулкасов 
Гаджи Шамільович, Сулейманов Магомед Магомедзакирович (відповідно   
№№ 617, 611, 610 і 620 у Додатку 1 до 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).

За повідомленням народних депутатів України, в список фізичних осіб, 
до яких застосовуються санкції, потрапили мусульмани, які тривалий час 
проживають в Україні та займаються підприємницькою діяльністю відповідно 
до вимог законодавства. Це бізнесмени, які платять податки та створюють 
робочі місця, спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях за честь 
України, бійці добровольчого батальйону ім. шейха Мансура, які воюють на 
боці України. Зараз їм загрожує примусове видворення за межі України. 

Було запропоновано звернутися до РНБО з проханням виключити із 
списку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), 
зазначених мусульман. З таким проханням також звернулася до депутатів 
громадська організація «Асоціація мусульман України».

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; 
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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: копія звернення народних депутатів України Магомедова М.С. 
та інших  на 5 арк.

 

 З повагою

Голова Комітету                                                                             Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/200512 від 17.06.2021



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 16 червня 2021 року розглянув 
звернення народних депутатів України Магомедова М.С. та 17 інших народних 
депутатів України щодо внесення до списку фізичних осіб, до яких застосовано 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) таких 
осіб: Мірзоєв Аслан Магомедович, Абулкасов Шаміль Алійович, Абулкасов 
Гаджи Шамільович, Сулейманов Магомед Магомедзакирович (відповідно    
№№ 617, 611, 610 і 620 у Додатку 1 до 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).

За повідомленням народних депутатів України, в список фізичних осіб, 
до яких застосовуються санкції, потрапили мусульмани, які тривалий час 
проживають в Україні та займаються підприємницькою діяльністю відповідно 
до вимог законодавства. Це бізнесмени, які платять податки та створюють 
робочі місця, спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях за честь 
України, бійці добровольчого батальйону ім. шейха Мансура, які воюють на 
боці України. Зараз їм загрожує примусове видворення за межі України.

Було запропоновано звернутися до РНБО з проханням виключити із 
списку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), 
зазначених мусульман. З таким проханням також звернулася до депутатів 
громадська організація «Асоціація мусульман України».

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; 
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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: копія звернення народних депутатів України Магомедова М.С. 

та інших  на 5 арк.

  

 З повагою

Голова Комітету                                                                             Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/200516 від 17.06.2021



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 16 червня 2021 року розглянув 
звернення народних депутатів України Магомедова М.С. та 17 інших народних 
депутатів України щодо внесення до списку фізичних осіб, до яких застосовано 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) таких 
осіб: Мірзоєв Аслан Магомедович, Абулкасов Шаміль Алійович, Абулкасов 
Гаджи Шамільович, Сулейманов Магомед Магомедзакирович (відповідно   
№№ 617, 611, 610 і 620 у Додатку 1 до 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).

За повідомленням народних депутатів України, в список фізичних осіб, 
до яких застосовуються санкції, потрапили мусульмани, які тривалий час 
проживають в Україні та займаються підприємницькою діяльністю відповідно 
до вимог законодавства. Це бізнесмени, які платять податки та створюють 
робочі місця, спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях за честь 
України, бійці добровольчого батальйону ім. шейха Мансура, які воюють на 
боці України. Зараз їм загрожує примусове видворення за межі України.

Було запропоновано звернутися до РНБО з проханням виключити із 
списку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), 
зазначених мусульман. З таким проханням також звернулася до депутатів 
громадська організація «Асоціація мусульман України».

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; 
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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: копія звернення народних депутатів України Магомедова М.С. 

та інших  на 5 арк.

  

 З повагою

Голова Комітету                                                                             Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/9-2021/200521 від 17.06.2021


