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Звернення Чернігівської районної ради 
Чернігівської області до Президента 
України та Верховної Ради України 
щодо негайного створення у Верховній 
Раді України Тимчасової слідчої комісії 
про розслідування справи ПВК Вагнера

Відповідно до Конституції України, керуючись статтею 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Підтримати звернення депутатів Чернігівської районної ради до 
Президента України та Верховної Ради України щодо негайного створення у 
Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії про розслідування справи 
ПВК Вагнера.

2. Чернігівській районній раді звернутися до Президента України та 
Верховної Ради України щодо негайного створення у Верховній Раді України 
Тимчасової слідчої комісії про розслідування справи ПВК Вагнера (звернення 
додається).

3. Голові районної ради надіслати звернення до Президента України та 
Верховної Ради України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань законності та запобігання корупції, регламенту, 
депутатської діяльності та етики.

Голова районної ради М.Ф.Силенко



ЗВЕРНЕННЯ
Чернігівської районної ради до Президента України, 
Верховної Ради України щодо негайного створення у 

Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії 
про розслідування справи ПВК Вагнера

Ми, депутати Чернігівської районної ради висловлюємо велику 
стурбованість щодо ситуації по зриву спецоперації по ПВК Вагнера.

Злив інформації про спецоперацію 4 розвідок із захоплення найманих 
вбивць ПВК Вагнера - це державна зрада, що завдала непоправної шкоди 
країні.

На сьогодні відсутня відповідна реакція влади щодо широкомасштабного 
розслідування з цього питання. За півроку після витоку інформації не було 
порушено кримінальної справи за підозрою у державній зраді, що зробило б 
непотрібним створення ТСК.

Тим часом скандал підриває довіру до України з боку міжнародних 
партнерів і ставить під загрозу українсько-американські відносини та 
військово-технічну допомогу Заходу, без якої Україні буде дуже важко 
встояти проти однієї з найпотужніших армій світу -  російської. Враховуючи, 
що Чернігівська область є прикордонною і межує з Російською Федерацією, 
для нас це питання є досить важливим.

Тому Чернігівська районна рада, як представницький орган 
територіальних громад, звертається до Президента України та Верховної Ради 
України:

- створити Тимчасову слідчу комісію, з обов’язковим широким 
представленням усіх фракцій, в першу чергу опозиційних, з питань 
розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих 
протиправних дій посадових осіб, щоб могли призвести до уникнення 
кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії 
Вагнера» та нанесення школи національним інтересам України.
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