Проект вноситься
народними депутатами України

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської
Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання
російських приватних військових компаній терористичними
організаціями

Засвідчуючи незмінність позиції Української держави щодо неухильного
виконання норм та принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, Загальної
декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, Міжнародної
конвенції
про
боротьбу
з
фінансуванням
тероризму, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1
серпня 1975 року, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», Конвенції
про закони і звичаї суходільної війни, Женевську конвенцію про поводження з
військовополоненими;
наголошуємо на неприпустимості цілеспрямованої політики Російської
Федерації у використанні приватних військових компанії, які працюють в
нелегітимний спосіб, поза законодавчим полем, без офіційної реєстрації,
здійснюючи акти тероризму, насильства, порушуючи Міжнародні конвенції,
зокрема «Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження і покарання», «Конвенцію про
закони і звичаї суходільної війни», «Женевську конвенцію про поводження з
військовополоненими» тощо, та здійснюючи терористичні атаки.
Російські приватні військові компанії, зокрема, ПВК «Wagner», E.N.O.T.,
Cossacks, SlavCorps, ATKGroup, Centre R, MS Group, MAP, RSB Group з 2014
року беруть активну участь у бойових діях на території України, Сирії та Лівії.
Їх діяльність нерозривно пов’язана з вбивствами та катуваннями, як
військовослужбовців, так і цивільних осіб, руйнацією та паплюженням
релігійних та культових об’єктів.
Контрактники російських приватних компаній брали участь у паплюженні
мечеті Niffati в Ейн Зара, Лівія у 2020 році, жорстокому вбивстві, розчленуванні
та спаленні громадянина Сирії Mohammad Taha al Ismail Abdallah в Сирії у 2017
році.

Російська Федерація використовує вказані приватні військові компанії для
зниження офіційних втрат серед кадрових військовослужбовців Збройних Сил
Росії, а також для здійснення та приховування військових злочинів на території
інших держав.
Служба безпеки України, Міністерство інформаційної політики України у
жовтні 2017 року в Європейському парламенті представляли доповідь про
злочини російських найманців з приватної військової компанії Вагнера на
Донбасі.
Російські
приватні
компанії
сприяють
розповсюдженню
транснаціональної організованої злочинності: торгівлі зброєю, відмиванню
коштів, контрабанді матеріальних та культурних цінностей, тобто мають всі
ознаки терористичних організацій.
Беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН
3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року,
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ звертається до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав:
внести російські приватні військові компанії до списків терористичних
організацій;
визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, що
всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим
ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку;
посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом
запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб
зупинити російську агресію та примусити російське керівництво відмовитися від
фінансування, озброєння та підтримки приватних військових компаній.
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