СТЕНОГРАМА
засідання Комітету 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
23 лютого 2022 року
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. За інформацією, яка надійшла зранку, люди на
тимчасово окупованих територіях, саме чоловіки, за останні декілька діб
масово підпадають під, так названу, примусову мобілізацію. Ці факти у нас
підтверджені з багатьох джерел. Останні, в тому числі, від правозахисників.
(Не чути) Вони звертаються з таким проханням, щоб було звернення від
України щодо розуміння тієї ситуації, в якій вони зараз знаходяться. Ці люди
чітко розуміють, що їх будуть використовувати задля, так названих,
проривів. Фактично всі вони будуть людьми, які першими будуть гинути в
разі ескалації. За нашою інформацією, їх до цього і готують. При чому їм
напряму про це кажуть. Ми як профільний комітет по правам людини,
думаю, що дуже правильно зробили, що ми сьогодні зібралися. Ми повинні
по цій ситуації терміново рішенням комітету направити звернення до цих
людей, в першу чергу, на окуповану територію з сигналом того, що ми
розуміємо, в якій ви ситуації. Ми вважаємо і пропонуємо вам, щоб ви
знаходили будь-які можливості щодо залишення цих позицій, залишити
зброю і переходити на будь-яких участках, відрізках державного кордону по
лінії зіткнення. У цій ситуації сьогодні терміново ми як комітет зараз
напрацьовуємо і до вечора, я думаю, ми зареєструємо законодавчу ініціативу,
щоб жодної відповідальності у вас не було. Не зважаючи на те, який у вас
транспорт, не зважаючи на те, в якому ви становищі знаходилися, ми
розуміємо, що зараз від вас вимагають незаконних військових дій проти

України. Ми пропонуємо і звертаємося до вас, щоб ви залишали зброю, ви
можете залишати, переходити на бік України зі зброєю… (Не чути)
Якщо ви не приймали участь в попередніх роках, не мали відношення
до будь-яких незаконних дій, які підпадають під міжнародне кримінальне
право, то ми вас очікуємо, і всі механізми амністії будуть до вас застосовані.
Крім цього я пропоную, щоб ми по цій ситуації сьогодні терміново
звернулися до Ради національної безпеки та оборони, до нашого Президента,
до міністра внутрішніх справ, до міністра оборони чи, напевно, напряму до
прем'єр-міністра, до всього Кабміну, щоб вони враховували цю ситуацію по
тих тисячах звернень, які зараз ми вже отримуємо і продовжуємо отримувати
ми як народні депутати, правозахисники, які працюють, в тому числі, на
тимчасово окупованих територіях, на лінії зіткнення, передають сигнали
напряму через родичів, через будь-які канали, ми розуміємо, що люди стали
заручниками цієї ситуації. Тому ось такий був сьогодні порядок денний. Ми
сьогодні зібралися. Я пропоную, щоб ми проголосували за направлення
термінових цих листів, Секретаріату буде доручення їх напрацювати і щоб
сьогодні я їх підписав.
Колеги, хто ще? Будь ласка.
УМЄРОВ Р.Е. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ.
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ГОРБЕНКО Р.О. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми сьогодні працюємо до 14 години. Попередньо я
пропоную за такий порядок денний проголосувати. Як тільки він буде
готовий, я в чат розішлю, і зразу ми зберемося.

ГОРБЕНКО Р.О. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь-яких громадян з будь-якими паспортами.
КУЗНЄЦОВ О.О. Також хотілося б добавити, що навіть якщо немає
документів, а люди можуть перейти державний кордон, щоб не боялися
переходити, і наші воєнні мають досвід як пропускати без документів. Це
точно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже слушне зауваження.
(Загальна дискусія)
ФЕДОРОВА С.О. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, дивіться, ми офіційно приймаємо рішення.
Звернення ми надсилаємо до центральних органів влади, а до громадян, які
знаходяться на тимчасово окупованих територіях ми сьогодні це звернення
будемо максимально публікувати і через наші правозахисні організації, через
мережу Інтернет будемо давати можливість, щоб вони ознайомилися з
рішенням нашого комітету. Тобто це такий інформаційний посил до тих
громадян.
Давайте тоді, можливо, не можливо, а точно і територію Криму теж
включимо.
ЧИЙГОЗ А.З. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.
ЧИЙГОЗ А.З. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, колеги, я пропоную зразу проголосувати.
Ставлю на голосування. Хто – за? Дякую.
Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Вітаю, колеги. В двох словах, бо я тільки підключився.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми голосуємо за звернення до центральних органів
нашої влади, до Президента, РНБО, Кабінету міністрів щодо ситуації, яка
склалася на тимчасово окупованих територіях, а саме незаконна масова
мобілізація громадян та можливе їх використання проти України, щоб люди
розуміли, що якщо в них буде можливість, і ми закликаємо всіх складати
зброю і переходити до кордонів України, до лінії зіткнення, на них буде
автоматично розповсюджуватися механізм амністії. Щоб вони це розуміли.
КАСАЙ К.І. Голосую "за", колеги.
ТКАЧЕНКО М.М. І я голосую "за", Дмитро Валерійович. Ткаченко
Максим.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, рішення прийнято одноголосно. Дякую.
Засідання …(Не чути)

