
                                      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    

Президенту України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Секретарю Ради національної 
безпеки і оборони України
Олексію ДАНІЛОВУ

Прем’єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ

Після визнання Президентом Російської Федерації правосуб’єктності 
незаконних самопроголошених утворень на території Донецької та Луганської 
областей України, що є тимчасово окупованими, ситуація в районі здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, різко 
ускладнилась.

Вздовж усієї лінії розмежування фіксується зростання ворожих обстрілів,  
а в загальнодоступних джерелах інформації містяться чисельні повідомлення 
про примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій.

Комітет постійно отримує сигнали від громадських організацій, від осіб, 
родичі яких проживають на тимчасово окупованих територіях, а також від самих 
громадян про примушення людей (здебільшого чоловіків), що проживають на 
непідконтрольній території, брати до рук зброю всупереч їх волі з метою 
протистояння збройним силам України.

Україна як держава, суверенітет якої розповсюджується на всю її 
територію в межах міжнародно визнаних кордонів, повинна забезпечити гарантії 
дотримання прав та свобод мешканців тимчасово окупованих територій, які 
примусово були мобілізовані окупаційними адміністраціями Російської 
Федерації та виявили бажання добровільно перейти на бік України.



Враховуючи нагальність цього питання, наголошуючи на необхідності 
всебічного сприяння мешканцям тимчасово окупованих територій у ситуації, що 
склалася, Комітет звертається щодо необхідності здійснення наступних дій:

- в межах своїх повноважень здійснити всі необхідні заходи щодо 
можливого безпечного переходу через лінію зіткнення осіб, які примусово були 
мобілізовані окупаційними адміністраціями Російської Федерації та виявили 
бажання добровільно перейти на бік України;

- забезпечити належний захист особам, які примусово були мобілізовані 
окупаційними адміністраціями Російської Федерації, добровільно перейшли на 
бік України та не здійснювали злочинів проти людяності, а також дій, що 
відповідно до міжнародного права визнаються як найбільш серйозні злочини;

- враховувати складну ситуацію, що склалася на тимчасово окупованих 
територіях, при пропуску на підконтрольну Україні територію осіб без 
документів, які примусово були мобілізовані окупаційними адміністраціями 
Російської Федерації та виявили бажання добровільно перейти на бік України;

- здійснювати широку та системну інформаційну кампанію щодо 
роз’яснення мешканцям тимчасово окупованих територій їх прав та свобод у 
контексті можливого добровільного переходу на бік України.

Підкреслюємо, що кожен громадянин України, іноземець чи особа без 
громадянства, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької 
та Луганської областей, території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, мають право на гарантії їх безпеки з боку України. Ніхто не може 
бути підданий відповідальності лише за те, що проживає на тимчасово 
окупованих територіях та підлягає примусовій мобілізації.
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