НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-100

Голові депутатської фракції
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»
Арахамії Д.Г.

Шановний Давиде Георгійовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137816 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-101

Співголові депутатської групи
«Партія «За майбутнє» у
Верховній Раді України
Бондару В.В.

Шановний Вікторе Васильовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137826 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-102

Співголові депутатської фракції
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Герасимову А.В.

Шановний Артуре Володимировичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137834 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-103

Голові депутатської групи «Довіра»
у Верховній Раді України
Кулінічу О.І.

Шановний Олегу Івановичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137841 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-104

Співголові депутатської фракції
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» у
Верховній Раді України
Бойку Ю.А.

Шановний Юрію Анатолійовичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137851 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-105

Голові депутатської фракції
Політичної партії «Голос» у
Верховній Раді України
Рахманіну С.А.

Шановний Сергію Івановичу!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137856 від 19.08.2020

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5

19 серпня 2020 року № 2020-106

Голові депутатської фракції
Політичної партії Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» у
Верховній Раді України
Тимошенко Ю.В.

Шановна Юліє Володимирівно!
Відповідно до статей 89, 93 Конституції України, Закону України «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
вношу пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення
кримінальної відповідальності членів так званої ПВК «Вагнер» та нанесення шкоди
національним інтересам України.
Прошу подати кандидатури до складу зазначеної комісії з урахуванням
принципу пропорційності представництва, виходячи із співвідношення один
представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному
народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
З повагою
Народний депутат України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костенко Роман Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004F162F0098AC8300

Дійсний до: 04.05.2022 0:00:00

Роман Костенко

Апарат Верховної Ради України
№ 221д9/5-2020/137862 від 19.08.2020

