
Президенту України  
Володимиру Зеленському  

 
 

Звернення  
щодо неприпустимості прямих переговорів  

з представниками терористичних угруповань ОРДЛО 
 

Ми, уповноважені представники депутатських фракцій в Івано-Франківській обласній 
раді, вважаємо неофіційні перемовини Тристоронньої контактної групи у Мінську та підписання 
головою Офісу Президента України документа щодо створення так званої Консультативної 
ради та введення до її складу представників терористичних угруповань ОРДЛО черговою 
здачею державних інтересів –  виконанням основної вимоги Путіна – зняття з Росії 
відповідальності за агресію проти України та її жителів, визнання неіснуючої "громадянської 
війни" в Україні.  

Розцінюємо події, які відбулися 11 березня 2020 року у Мінську, як такі, що містять 
ознаки злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України, як пряму загрозу 
територіальній цілісності України. Держава, яка себе поважає, не буде вести переговори з 
терористами.  

Звертаємось до Президента України як гаранта державного суверенітету і 
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і 
громадянина проявити свою державницьку позицію: 

- денонсувати документи, підписані 11 березня 2020 року Тристоронньою контактною 
групою у Мінську; 

- змінити представників України в Тристоронній контактній групі у Мінську; 
- звернутись до Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного 

бюро розслідувань надати належну правову оцінку діям представників України, які підписали 
рішення про створення Консультативної ради в редакції від 11 березня 2020 року. 

Україні потрібен реальний мир, а не повзуча капітуляція. 
 
Слава Україні! 
Героям слава! 

 

 

Уповноважений представник депутатської фракції  
політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”  
в обласній раді            В. Гладій 

Уповноважений представник депутатської фракції  
політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Свобода”  
в обласній раді                     М. Королик 

Уповноважений представник депутатської фракції ПАРТІЇ  
“БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” в обласній раді            С. Басараб 

Уповноважений представник депутатської фракції  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –  
УКРОП” в обласній раді                М.  Палійчук 

Уповноважений представник депутатської фракції  
політичної партії "САМОПОМІЧ" в обласній раді           Б. Станіславський 

Уповноважений представник депутатської фракції  
Політичної партії “Воля” в обласній раді            О. Атаманюк 

 

Прийнято на засіданні уповноважених представників  
депутатських фракцій в Івано-Франківській обласній 

раді 16 березня 2020 року 


