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125009, м. Москва, Леонтіївський провулок, 18
Тимчасовому повіреному у справах України в РФ
Р.М.Німчинському

Шановний Руслане Михайловичу !
Звертаємося до Вас як до повіреного у справах України в Російській
Федерації з проханням донести дане звернення до вищого керівництва
Російської Федерації.
Ми, як депутати Вишневої міської ради висловлюємо глибоке занепокоєння
щодо фактів переслідування, ув’язнення та можливе заподіяння тортур з боку
правоохоронних органів Російської Федерації до громадян України суто з
політичних мотивів і підстав.
Разом
суспільними

із встановленням людського життя
цінностями

та

проголошенням

та свободи

себе

частиною

найвищими
світового

співтовариства Росією взятий кредит довіри, який був цинічно та безпринципно
витрачений на життя загиблих наших Героїв-співгромадян. Закликаємо негайно
повернутися до основ справедливого демократичного судочинства, вільної
реалізації громадянами власних прав і свобод та припинити репресії щодо
громадян, які відкрито висловлюють підтримку Україні у прагненні до
становлення її як вільної, незалежної, самодостатньої держави та героїчно
захищають суверенітет та територіальну цілісність України.
Враховуючи всі обставини справ, незадовільний стан здоров’я наших
громадян та міжнародний резонанс, рішуче закликаємо Президента РФ взяти
ситуацію під свій особистий контроль і сприяти негайному та невідкладному
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звільненню із тюремного утримання та передати Україні Народного Депутата
України Савченко Надію, а також громадян України Олега Сенцова, Олександра
Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Геннадія Афанасьєва, Юрія
Солошенка,

Олександра

Костенка

та

інших

громадян

України

які

переслідуються правоохоронними органами Російської Федерації суто з
політичних мотивів і підстав.
У разі невиконання наших вимог по звільненню Надії Савченко та інших
політичних в’язнів, які незаконно утримуються у в’язницях Російської
Федерації, депутати Вишневої міської ради VІІ скликання будуть ініціювати збір
підписів до Верховної Ради та Петицію до Президента України П.Порошенка
про припинення всіх торгівельних, та будь-яких інших економічних відносин з
Російською Федерацією – як з країною-агресором, і проводити Всеукраїнські
акції бойкотування російських товарів.

Депутати Вишневої міської ради:

