
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 

10 березня 2022 року 

веде засідання голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у вас ще є декілька хвилин. 

Користуючись нагодою, хотів би всім подякувати, хто знайшов можливість 

приєднатися. 

Бачу Олексія Олександровича за кермом. Костянтин Іванович. Бачу 

Максима Миколайовича теж за кермом. Тарас Петрович. Поки нас п'ятеро. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Пане головою, на місці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Неллі Іллівна. Юрія Анатолійовича бачу. Поки чекаємо 

на приєднання решти народних депутатів. 

У нас семеро народних депутатів, нам для кворуму треба ще один 

народний депутат.  

Поки ми чекаємо, Олексій Олександрович, як там Луганщина? 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Идут бои, по окраинам обстреливают, по окраинам 

постоянно. Много разрушений, но военные и губернаторы, что… устоим, 

держимся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дай бог. На території Донецької області у нас найгірша 

ситуація – це Волноваха, моя рідна, практично міста немає. І Маріуполь. 

Маріуполь взагалі повністю в оточенні, і от навіть зараз, 15 хвилин тому, 

почали два літаки скидати знову авіабомби на Маріуполь. Причому б'ють в 



центр, по драмтеатру… (Не чути) Б'ють цілеспрямовано по цивільній 

інфраструктурі, де взагалі немає ні військових, ні правоохоронців. 

 

БОЙКО Ю.А. Давайте починати, хтось підійде потім. Будемо вважати, що 

є кворум. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

Я вибачаюсь, тут на новому місці щось проблема у мене з інтернетом, то 

я періодично чомусь пропадаю.  

Шановні колеги, чи є у нас ще Олександр Любимович, Рустем Енверович, 

Ахтем Зейтуллайович? Добре, пропоную тоді розпочинати.  

Шановні колеги, ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити 

ситуацію, яка у нас відбувається на території нашої держави. У нас 24 лютого 

Російська Федерація розпочала широкомасштабну збройну агресію проти 

України. Всі ми бачимо наслідки. В  кожному населеному пункті російські 

війська в першу чергу руйнують цивільні об’єкти, все, що стосується 

електрозабезпечення, водозабезпечення, газозабезпечення, тепло, мобільний 

зв'язок, руйнують саме цивільні будинки, приміщення, лікарні. Яскравим 

прикладом є у нас вчорашній авіаційний обстріл у Маріуполі дитячої лікарні та 

роддому. Це все показники того, що на території нашої держави відбувається 

геноцид проти нас. 

У нас долучився народний депутат Горбенко Руслан Олександрович, у 

нас є кворум.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Вітаю, колеги! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому пропоную затвердити порядок денний. У 

нас одне питання: про звернення комітету щодо гуманітарних  коридорів. Я 

хотів би зразу добавити, щоб не тільки це ми сьогодні обговорили і прийняли 

рішення, щоб наш порядок денний був як про звернення комітету щодо 

гуманітарних коридорів, ситуації в Україні, створення спеціального трибуналу 



для покарання злочину агресії проти України та звернення щодо закриття неба 

над Україною. Отаким чином пропоную назвати сьогоднішнє одне питання.  

Чи будуть інші пропозиції, доповнення, зауваження, шановні народні 

депутати? Якщо не будуть, ставлю на голосування цю пропозицію: затвердити 

порядок денний.  

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мустафа Джемілєв. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги. 

Медведчук. Немає. 

Новинський. Немає. 

Рабінович. Немає. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.  

Рустем Енверович Умєров. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

Пані Неллі Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Порядок денний затвердили. 

Переходимо до розгляду цього питання.  

Шановні колеги, я пропоную зразу надати слово Уповноваженій 

Верховної Ради України Людмилі Леонтіївні. Вона постійно моніторить цю 

ситуацію, і кожного дня саме на підставі її звітів дається офіційна інформація, 

що відбувається на території нашої держави. 

Будь ласка, Людмила Леонтіївна. 

 

ДЕНІСОВА Л.Л. Добрий день, шановні колеги! Дуже вас рада бачити в 

доброму здравии. Ми працюємо 24/7. Офіс уповноваженого відкритий для всіх 

наших громадян, які знаходяться в Києві, які добираються до нашого міста. У 

нас працює "гаряча лінія" телефонна 24/7. Я хочу, щоб ви теж записали по 

можливості телефон, щоб надавали, розповсюджували між своїми виборцями, 

між громадянами України і іноземцями, які знаходяться на нашій території або 

за межами нашої країни, тому що такі дзвінки теж поступають. Це 0800501720. 

Ми працюємо  в цілодобовому режимі, 22 оператора сидять  в різних місцях, 

але у нас це створена спеціальна вже комп’ютерна програма. Все це формується 

в табличний варіант і передається в усі місця - там, де вирішуються питання. 

Я хочу вас повідомити, наприклад, якщо вчора за весь день було 222 

дзвінки, то тільки за цю ніч – 265. Тобто ви розумієте це навантаження на 

наших працівників, вони працюють в три зміни по шість годин. Якщо відразу у 

вас є якісь  вільні помічники або волонтери, хто хоче доєднатися до нас, то, 

будь ласка, тому що, я думаю, що кількість дзвінків буде збільшуватися і ми 

просто можемо не впоратись.  



На сьогоднішній день на нашу "гарячу лінію" телефонують всі, хто перш 

за все зателефонував і на урядову "гарячу лінію" 1545, тому що всіх 

відправляють до нас, і 1551 – це допомога в місті Києві, вона теж 

перевантажена, невелика кількість там  операторів, і тому це теж. І всі лінії,  

поліція, ЗСУ, ми об’єднуючий такий центр і надаємо допомогу.  

Перш за все це гуманітарна допомога, ми приймаємо дзвінки. Друге місце 

займає по дзвінках. Ми передаємо, відразу наші оператори скидають в той чат, 

де підключені всі мої представники в регіонах. Вони відразу комунікують з 

волонтерськими організаціями, з громадськими організаціями, з місцевою 

владою, якщо вона ще там залишилась і є з нею контакт, і надають таку 

допомогу окремим громадянам, і в тому числі тим, хто там в сховищах 

ховається.  

Друге, і це перше місце займає по зверненням – це гумкоридори. І тут 

потрібна ваша допомога, щоб все ж таки вирішити питання. Багато дзвінків 

таких, що "а надайте правильну інформацію".  Тут потрібно, щоб один голос 

був від влади, хто буде надавати  таку правильну інформацію, а ми її, 

безумовно, будемо розповсюджувати через всі свої ресурси. Сайт у нас працює, 

ФБ працює, Тelegram-канали створені. У нас всю інформація ми робимо 

українською і англійською мовами, тому, будь ласка, це питання, що стосується 

гумкоридорів. Але ми не тільки робимо "світлі" гумкоридори, ми ще робимо 

"сірі" гумкоридори, коли наші працівники, які теж є і в тому числі на 

окупованих територіях, вони з нами на зв’язку, намагаються зробити так, щоб 

вивезти окремих громадян, і ми це робимо без потім дописів в ФБ або десь ще. 

Накопичуємо цей матеріал потім для нашої історії з вами, яка точно буде в 

непереможній Україні.  

Що стосується наступного питання. Це пошук зниклих безвісти: 

цивільного населення, військових наших. Це теж багато звернень. Ми теж 

допомагаємо, вже багато кого знайшли. Співпрацюємо тут з усіма військовими, 

є в кожному підрозділі і в ЗСУ, і в СБУ людина, яка з нами на контакті 

визначена. І тут у нас дуже добра така співпраця. І дякуючи богові, ми 

знаходимо цих наших людей. 



І інші питання є такі - це що стосується військових дій, це багато питань. 

Люди народили дитину, виїхали, не можуть оформити; потім хтось помер, 

хтось не отримує пенсію, комусь потрібно… Тобто багато-багато питань, і вони 

теж, це у нас третє місце займає по зверненням. У нас представники за 

напрямами відпрацьовують, мегаполіс у нас працює, пошту ми розписуємо. Це 

така оперативна інформація. 

Потім я ще хотіла, якщо можливо продовжити, фіксацію злочинів. Ви 

знаєте, що 4 березня було прийнято рішення Ради з прав людини ООН щодо 

створення міжнародної  комісії, міжнародних експертів, які будуть фіксувати ці 

всі злочини, розслідувати, і на 51-у сесію (це була зараз 49-а) вже буде така 

доповідь. Я написала, звернулась до пані Бачелет – це Верховний комісар з 

прав людини, - щоб вони долучили уповноваженого і Офіс. Я думаю, було б 

дуже добре, якщо б долучились і представники - народні депутати комітету до 

цих подій. Ми зараз пишемо, у нас є вже адаптована інструкція ПРООН, як 

фіксуються ці злочини. Ми будемо робити таке об’єднання правозахисної 

спільноти і на базі Офісу уповноваженого будемо фіксувати по цим прикладам, 

які вже нам надали, в тому числі з Міжнародного суду.  

Що стосується створення спеціального  трибуналу. Я тут дуже вас прошу 

підтримати цю заяву, яка була зроблена в тому числі і, наприклад, в минулому 

Прем’єр-міністром Великобританії і нашим Миколою Гнатовським, цілий 

перелік для того, щоб створити спеціальний трибунал.  

Чому його потрібно зробити і створити? Зараз вже і ЄСПЛ працює, двічі 

уже  було за 39-м правилом рішення, щоб зупинила Російська Федерація ці 

бомбардування нашого мирного населення. МКС, який зараз, Міжнародний 

кримінальний суд, прокурор вже працює в цьому напрямку і вже їде до 

України, і буде тут в тому числі і частину своєї роботи здійснювати. Але в чому 

є небезпека? В тому, що МКС має повноваження розслідувати будь-які акти 

геноциду, військові злочини та злочини проти людства, вчинені на території 

України, однак МКС не може здійснювати свою юрисдикцію щодо злочину 

агресії, якщо акт агресії вчинено державою, яка не є учасником статуту цього 

Міжнародного кримінального суду. А Російська Федерація не приєдналася до 



цього статуту, і вона якраз є державою, на яку може не розповсюджена бути ось 

така місія МКС, і вона ж, ви знаєте, блокує, Російська Федерація, вона досі ще є 

в Раді безпеки ООН і накладає вето на будь-яке рішення. Тому потрібно 

зробити ці спеціальні трибунали. Я б хотіла теж, щоб ви відповідну заяву 

зробили і приєднались.  

І останнє питання – це звернення комітету, яке ми отримали. У мене є 

деякі уточнення, я їх наголошу зараз, якщо буде можливість така.  

Перший абзац. Ми зараз працюємо всі і наголошуємо (я можу надіслати) 

на чотирьох Женевських конвенціях 49-го року. Це стосується 

військовополонених, мирного населення, всіх, я не буду перелічувати. Я думаю, 

тут було б додати після слів "які гарантують захист цивільного населення під 

час війни" додати: "всі чотири Женевські конвенції від 12 серпня 1949  року, 

що стосується захисту цивільного населення під час війни та додаткових 

протоколів до них". Це стосується першого.  

Потім той абзац, який починається "з 9 березня 2022 року держава-

агресор порушила всі можливі норми та принципи моралі і вчинила злочин 

проти людяності, зазначений статутом Міжнародного військового трибуналу" – 

"та Римським статутом Міжнародного кримінального суду" додати.  

Потім абзац, який починається "вказані обставини свідчать не тільки…" 

теж написати: "фактично відбувається геноцид українського народу, 

визначеного Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за 

нього".  

Потім далі  відповідно вставляємо: "до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949, що стосується захисту цивільного населення під час війни, та 

додаткових протоколів до них".  І далі по тексту ми підтримуємо. І я вважаю, 

що це дуже потребує сьогодні час цього звернення. Ми його, якщо ви  приймете 

його, ми його повністю надішлемо всім по нашому списку, починаючи від 

Генерального секретаря ООН, Верховного комісара, і всім-всім 

правозахисникам, які потім формують  порядок денний засідань і Ради безпеки 

ООН, і Європейського Союзу, щоб це ввійшло в сьогоднішній інформаційний 

протокол, ми його перекладемо на англійську мову, щоб вони сьогодні  його 



отримали не пізніше 16-ї години, коли вони формують всі свої  меседжі на 

вечір. Тому це було б дуже добре. 

Дякую вам за те, що надали можливість.  Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякую, Людмила Леонтіївна. Всі 

пропозиції, я думаю, що  вони приймаються, я їх зазначив. Прошу секретаріат 

також їх врахувати.  

Шановні колеги, я не буду перечитувати весь текст нашого звернення, він 

надісланий абсолютно всім народним депутатам. Те, що сказала Людмила 

Леонтіївна, ми туди добавляємо. Чи будуть ще пропозиції, доповнення саме до 

цього?  

Костянтин Іванович, бачу вашу руку, будь ласка. 

 

КАСАЙ К.І. Доброго дня, колеги. Я просив би в переліку міст добавити 

ще Охтирку, так як там теж відбуваються дуже активні бойові дії. Там 

практично Охтирка стерта з лиця землі. Після Сум, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається. Дякую. Охтирка. 

Будь ласка, ще народні депутати, доповнення, пропозиції. Пані Неллі. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Якщо дозволите, я коротко. 

Абсолютно приєднуюся до зауважень Людмили Леонтіївни. Ми маємо 

все ж таки у тексті звернення наголосити саме і на Женевських конвенціях. І я 

більше попрацювала з результативною частиною, яка починається: 

"враховуючи зазначене, звертаємося до вас із закликом". 

 І до пункту 1 я пропоную в кінці, там у нас «а також щодо можливості 

постачання гуманітарної допомоги», я пропоную замінити: «а також щодо 

захисту гуманітарних працівників у відповідності до норм міжнародного 

гуманітарного права". Оскільки міжнародні гуманітарні працівники теж мають 

знаходитися під захистом. 



І також - це питання на розгляд комітету як пропозиція, я не наполягаю, - 

але додати ще один пункт, що стосується… з таким приблизним 

формулюванням: «вплинути на воєнно-політичну позицію Російської Федерації 

щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, що передбачено 

додатковим протоколом 1 від 8 червня 1977 року Женевських конвенцій», - щоб 

в результативній частині у нас було теж питання і пропозиція щодо захисту 

жертв саме за Женевськими конвенціями.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Неллі. Теж не бачу суперечності, чому б не 

врахувати.  

Будь ласка, народні депутати, ще пропозиції, доповнення до нашого 

тексту. 

Якщо немає, тоді текст з врахуванням всіх пропозицій, які почули, прошу 

секретаріат максимально швидко підготувати, ми його будемо затверджувати. 

Наступне - те, що я сказав, - це пропозиція, яку теж підтримала Людмила 

Леонтіївна, це ініціатива про створення спеціального трибуналу для покарання 

злочину агресії проти України.  

Також, я думаю, що це окремим пунктом нашої роботи. Сьогодні ми 

підготуємо лист, він буде невеликий, але зазначаємо, що члени нашого комітету 

підтримують цю ініціативу, і далі зазначаємо, що рішучість світового 

співтовариства має продемонструвати, що злочин агресії не буде 

толеранований і буде покладено край кривавій війні, яку розв’язав путінський 

режим проти України, а ті, хто вчиняє злочини проти людяності, будуть піддані 

персональній відповідальності за кримінальним законом, щоб правосуддя 

відбулось. 

І далі є пропозиція не сильно розписувати, але вказати конкретні дії, 

також міста вказати, які у нас будуть в основному тексті, що відбувались 

обстріли цивільного населення, скидались авіабомби, з окремим зазначенням 

саме цивільної інфраструктури. Також в цьому зверненні пропонуємо в кінці 

вимагати негайного припинення вогню та забезпечення безперешкодного 



доступу до гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує, і перелічуємо 

області.  

Чи будуть ще доповнення по спеціальному трибуналу? Будуть 

доповнення, пропозиції по окремому листу? 

Якщо немає, то цей текст теж, секретаріат, підготуйте максимально 

швидко і надішліть народним депутатам в разі його нашого затвердження. 

І третє - те, що я хотів сьогодні підняти, - це ініціатива, яка йде від всіх 

органів нашої влади, в першу чергу від Президента, він перший підняв це 

питання. Є звернення Кабінету Міністрів України, є навіть окреме звернення 

від обласних рад, районних рад, рад ОТГ, а саме: щодо звернення до штаб-

квартири НАТО та окремих держав з вимаганням негайного закриття неба над 

Україною. Теж, секретаріат, готуйте. Дуже багато подібних звернень вже є 

офіційних, я думаю, що ми таке ж саме звернення підготуємо.  

Єдине що, звертаю вашу увагу, що, незважаючи на дипломатичний 

етикет, я пропоную, щоб члени нашого комітету затвердили саме максимально 

жорстке звернення, саме ми не просимо, ми не благаємо, а ми вимагаємо в 

найкоротші терміни зробити все від країн-членів НАТО та окремих держав 

щодо закриття неба над нашою державою. Також в цьому листі перелічити саме 

ті об’єкти, які були зруйновані внаслідок авіаційних бомб та авіаударів, також 

крилаті ракети та будь-які інші ракети, які застосовує Російська Федерація. 

По цьому листу, шановні народні депутати, доповнення, пропозиції, будь 

ласка. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Шановний головуючий, з вашого дозволу, прошу 

добавити, що не тільки закриття неба, а і надання протиповітряного озброєння 

та літаків. Тому що ми розуміємо, що закрити країни НАТО можуть побоятися, 

а от надати будь-якими способами протиповітряне озброєння вони, я думаю, 

зможуть. Тому ми повинні змусити їх дати, щоб вони мали два варіанти, тобто 

прошу добавити. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я точно не проти, єдине що, щоб це не звучало як 

альтернатива, тобто небо - небом, а ще додатково вимагаємо… 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Закрити небо та надати протиповітряне озброєння. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер, та військові літаки. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я хочу сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я думаю, що та жорстка, так сказати, риторика, вона 

повинна бути такою тактичною. Тобто зараз йде таке тенденція, що ми тільки 

такі претензії пред’являємо. Це неправильно, тому що все те, що нам давали за 

два місяці до цих собитій, кожного дня сюди літали три-чотири літаки зі 

зброєю, цим ми зараз захищаємось. У нас взагалі, можна сказати, з цим були 

великі проблеми.  

Тому оце наполягання… Я думаю, спочатку треба подякувати, потім наші 

партнери будуть розуміти, що ми маємо їх, як сказати, мабуть, не вдячність, але 

ми знаємо про цю допомогу. Тому що не можна зараз, відчуваєш так себе, що за 

нас треба щоб вони прийшли і воювали, а от те, що нам робили, а те, що ми не 

зробили, це вже там, в минулому. Тому оця жорсткість, вона має бути такою 

тактичною, наполеглива, але тактично.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович. 

Пропоную додати вдячність нашим партнерам, але все ж таки слова 

вимагання я пропоную не забирати. Поясню чому. На даний час, повірте, я 

декілька днів перебував і в місті Волноваха, те, що там відбувається, 

нормальним, знаєте, таким по людяності неможливо зрозуміти, це просто 

нелюди, вони просто нас вбивають. І коли ти один раз побачиш загиблу дитину, 



а на даний час у нас вже загинули більше 70 дітей, я не кажу про дорослих, я не 

кажу про військових, я зараз кажу про дітей: 71 дитина загинула, більше 100 

дітей поранені.  

Тому я думаю, що, окрім подяки, наші міжнародні партнери повинні вже 

розуміти, що коли ми переходимо на таку мову, то це тільки через те, що ми 

бачимо, що відбувається з нашою країною, з нашим народом. Це відкритий 

геноцид, нас просто вбивають. Не вбивають військових, у нас вже не війна, у 

нас геноцид, нас просто знищують. 

Тому я думаю, що всі зрозуміють…        

 

ЧИЙГОЗ А.З. Пане голова, я розумію про що ви кажете, і я погоджуюсь, 

але це все стосується бандитської оцієї держави, з якою ми намагалися якісь 

там відносини мати. Тому тут, так, треба вимагати і казати, що це не тільки ми, 

але і вони будуть потім мати справу з цим бандитським собачим режимом.  

Тому тут як би, ми ж знаємо, що і байрактари, і джевеліни, і стінгери нам 

давалися нашими партнерами, ми ж це розуміємо. А те, що зараз вони кажуть, 

що будуть ще давати нам і протиповітряне озброєння, ми теж знаємо. Тому тут 

вимагання, наполягання, я би казав, на тому, щоб це зробили. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Шановний пане головуючий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Згідно Будапештського меморандуму ми маємо сто 

відсотків право вимагати. А щодо вдячності - так, ми можемо сказати «дякуємо, 

що ви надаєте зброю і нас не так швидко вбивають, як могли би». 

Тому, якщо ми будемо дивитися по меморандуму, то тут тільки 

вимагання, і в самій жорсткій формі:  надання Patriot, чи літаків, що вони там 

можуть дати, протиповітряне озброєння, будь ласка, отак жорстко і написати. А 

вдячність, потім вони нам будуть дякувати, що ми змогли, дай боже, зупинити 

цю нечесть. А то оце я буду зараз дякувати… Дякуємо, що наших дітей 



вбивають не так швидко, ну, те вже, вибачте, у мене точно немає часу там 

кожному дякувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Шановні народні депутати, ще пропозиції. 

Якщо немає, тоді листи всі, остаточно підготовлені секретаріатом, я 

надішлю всім народним депутатам. 

Шановні колеги, тоді ставлю на голосування, щоб не витрачати час і 

максимально швидко підготувати, в тому числі українською та англійською 

мовами, рішення нашого комітету. 

Пропоную: перше - затвердити текст звернення та направити його до 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Верховному комісару ООН з прав 

людини і Ради Європи, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних інституцій. Це 

перший текст. 

Другий. Направити звернення до штаб-квартири НАТО з проханням 

НАТО та окремих держав світу з вимаганням негайно закрити небо над 

Україною. 

І третє. Підтримати ініціативу про створення спеціального трибуналу для 

покарання злочину агресії проти України. 

Шановні колеги, прошу проголосувати та затвердити всі три ці рішення 

нашого комітету. 

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мустафа Джемілєв.  

Касай Костянтин Іванович.  

 



КАСАЙ К.І. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович. Бачив Олександра 

Любимовича.          

Кузнєцов Олексій Олександрович.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую за, шановні колеги.  

Медведчук. Новинський. Рабінович. 

 

НОВИНСЬКИЙ В.В. Я голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Вадим Владиславович, доброго дня. Дякую, що 

приєдналися. 

 

НОВИНСЬКИЙ В.В. Доброго дня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваш голос зараховано. 

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко. 

 

ТКАЧЕНКО М.М. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги,. Рішення прийнято одноголосно. 

Традиційно «Різне». У мене в «Різному» немає інформації. Я хотів би 

побажати всім членам комітету, всім членам секретаріату… 

 

ЧИЙГОЗ А.З. У мене є інформація. І я думаю, що нам треба буде ще раз 

зібратися, зараз ми це перевіряємо, цю інформацію, але в Криму становище 

таке, що вони всі родини ефесбешників евакуювали до Росії, і є таке поняття, 

що вони будуть готувати теракти в таких великих домах для того, щоб 

звинуватити кримських татар в цій підривній діяльності і готуватись до 

депортації.  

Тому, коли ми зараз ще перевіримо цю інформацію, я буду просити 

зібратися і робити заяву. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович. Приймаємо до відома.  

З приводу нашої роботи тоді. Я 24/7 на зв’язку, незважаючи на те, що я 

або перебуваю на території Донецької області, або навіть був у Києві, постійно 

готовий на все реагувати, листи максимально швидко підписувати, направляти 

всі ініціативи, які у вас є. Будь ласка, надсилайте, будемо робити. 

Я особисто хотів єдине побажати: бережіть себе, своїх рідних. Не 

забуваймо, що у нас війна, і кожен на своєму місці, у нас у кожного свій фронт, 

у кожного своя боротьба, і ми на своєму місці теж боремося. Дякую всім. 

Якщо у когось є ще інформація, будь ласка. Якщо немає, дякую за те, що 

знайшли можливість, провели засідання комітету. Я думаю, що ми або на 

наступному тижні, або через тиждень точно будемо проводити засідання 

комітету, принаймні щоб раз в два тижні ми обов’язково збирались, приймали 

якесь рішення і бачили один одного. 



Дякую. Бережіть себе. Слава Україні! Ми точно переможемо. 


