ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
«Про 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»
1.Обґрунтування необхідності прийняття постанови
Про діяльність російських приватних військових компаній E.N.O.T.,
Cossacks, SlavCorps, ATKGroup, Centre R, MS Group, MAP, RSB Group, та
зокрема "ПВК "Вагнера" стало відомо після початку російської агресії проти
України у 2014 році. Найманці приватних військових компаній забезпечували
прикриття регулярних підрозділів російської армії в боях на Донбасі, зокрема, у
районі Дебальцевого та Луганського аеропорту, а також виконували ліквідацію
ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла керівництво Російської
Федерації, брали участь у інших військових операціях на території України.
Служба Безпеки України неодноразово заявляла, що так звана "Приватна
військова компанія "Вагнера" насправді є позаштатним спецпідрозділом
російських спецслужб.
Бойовики "ПВК "Вагнер" брали участь в бойових діях в Сирії, Судану,
ЦАР, Лівії. Під час цих операцій вони скоювали злочини, порушували норми
міжнародних конвенцій. Зокрема, контрактники російських приватних компаній
брали участь у паплюженні мечеті Ніффаті в Ейн Зара, Лівія у 2020 році,
жорстокому вбивстві, розчленуванні та спаленні громадянина Сирії Mohammad
Taha al Ismail Abdallah в Сирії у 2017 році. Під час інциденту в Лівії російські
бойовики намагалися звинуватити в спаплюженні релігійної споруди Україну,
розмістивши на стінах спаленної мечеті написи, що нібито зроблені українцями,
чим намагалися розпалити міжрелігійну ворожнечу.
За даними InfromNapalm, Російська Федерація використовує "ПВК
"Вагнера" та інші приватні військові компанії як елемент гібридної війни Росії в
інших країнах світу, зокрема, з метою приховування злочинів та участі Кремля у
військових операціях за кордоном.
За даними Служби безпеки України, бійці "ПВК "Вагнер" проходять
підготовку на базі 10-ї окремої бригади спецпризначення ГУ ГШ Російської
Федерації, а важке озброєння і техніку вони отримують безпосередньо з баз
зберігання МО Росії. Бійці компаній та їх командири отримують відомчі
нагороди, підписані особисто президентом Росії Володимиром Путіним.
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
українському Донбасі.

Також під Українським Головуванням проведено тематичне засідання
Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ з проблематики участі приватних
військових компаній у збройних конфліктах, де було наголошено, що Росія бере
активну участь у збройному конфлікті на сході України не тільки як повноцінна
його сторона, але шляхом підтримки транскордонної терористичної діяльності.
З огляду на характер діяльності російських приватних військових
компаній, відсутність її законодавчого унормування в Росіїм(тобто їх існування
поза законом), організаційно-фінансову, логістичну та технічну підтримку з боку
державних установ Російської Федерації, порушення численних міжнародних
конвенцій такими приватними військовими компаніями та скоєння ними важких
злочинів, вони підпадають під визначення терористичних організацій.
2. Мета і завдання постанови
Метою проекту Постанови є привернення уваги міжнародних організацій
та урядів, парламентів держав світу до проблематики участі російських
приватних військових компаній у збройних конфліктах на території України та
інших держав, що сприяють розповсюдженню транснаціональної організованої
злочинності, беруть участь у скоєнні військових злочинів та злочинів проти
людяності, мають ознаки терористичних організацій. Постанова спрямована на
забезпечення зупинення російської агресії та примушення російського
керівництва відмовитися від фінансування, озброєння та підтримки приватних
військових компаній шляхом прийняття відповідних обмежувальних санкцій.
3. Загальна характеристика та основні положення постанови.
Проектом Постанови пропонується звернутися 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 з вимогою
про визнання російських приватних військових компаній терористичними
організаціями, визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму,
що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим
ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а також посилити тиск на
Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних
обмежувальних заходів (санкцій).
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація проекту Постанови не потребує додаткових видатків
Державного бюджету України.
5. Стан нормативно-правової бази.
Реалізація положень поданого проекту Постанови не потребує внесення
змін до законів України.
6. Запобігання корупції
Проект постанови не містить правил і процедур, які містять ризики
вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків.
Прийняття Постанови забезпечить консолідацію міжнародних
організацій, парламентів та урядів країн світу у протидії агресії Російської
Федерації, фінансуванні нею тероризму та протидії приватним військовим
компаніям, які здійснюють злочинну діяльність у співпраці із РФ.

Народні депутати України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Фріз Ірина Василівна
Сертифікат: 20B4E4ED0D30998C04000000ED1529004EEF6900

Дійсний до: 26.10.2020 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 198д9/1-2020/84481 від 23.06.2020

