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Вельмишановному пану Володимиру Зеленському
Президенту України
Офіс Президента України
вул. Банкова, 11
м. Київ, 01220, Україна
Letter@apu.gov.ua

Вельмишановний пане Президенте!

Відкритий лист до Президента України у наступній нагальній справі: Протокол засідання
Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 р., де планувалось створення 
25 березня 2020 р. Консультативної ради за участю представників самопроголошених 
Донецької та Луганської Народних Республік

Поточна зовнішня та оборонна політика України, щодо вторгнення Російської Федерації 
у Східну Україну ґрунтується на наступних історичних фактах, багаторазово підтверджених
міжнародною спільнотою, а саме: (I) Російська Федерація є державою-агресором, яка вторглась 
в Україну і розмістила свої війська та озброєння на Українській землі з 2014 р.; (II) лідери 
самопроголошених Донецької та Луганської Народних Республік є представниками Російської 
Федерації у тимчасово-окупованих регіонах України; та (III) Україна себе захищає та постійно 
вимагає, щоб Російська Федерація вивела всі свої війська та озброєння з України та припинила
свою гібридну і нищівну агресію проти України.

Протокол засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 р., 
де планувалось створення 25 березня 2020 р. Консультативної ради за участю представників 
самопроголошених Донецької та Луганської Народних Республік, визнані, як терористичні 
організації Верховною Радою України, буде мати серйозні наслідки для України, оскільки
запропонована участь таких представників докорінно змінює оцінку історичних фактів, 
яка сформулювала ефективну зовнішню та оборонну політику, як України, так і міжнародної 
спільноти.

Визнання Україною такого статусу представників самопроголошених Донецької та Луганської 
Народних Республік, буде розглядатись та розповсюджуватись Російською Федерацією 
у всьому світі, як легітимізація самопроголошених Донецької та Луганської Народних 
Республік, їх керівного апарату та політики. Російська Федерація та її апологети 
стверджуватимуть, що проблеми у Східній Україні є наслідком "внутрішнього конфлікту" 
в Україні – саме це Російська Федерація поширює впродовж всього періоду своєї гібридної 
агресії проти України. 

Тому, Пане Президенте, ми закликаємо Вас видати відповідний акт, який : (I) зобов’язуватиме
представників України відкликати свої підписи у Протоколі засідання Тристоронньої 
контактної групи від 11 березня 2020 р.; та (II) унеможливлюватиме всіх представників України 
підписувати будь-які документи, які визнають статус представників самопроголошених 
Донецької та Луганської Народних Республік, в тому числі щодо створення Консультативної
ради за їх участю, щоб зупинити нову спробу Російської Федерації переписувати історію, 
дезінформувати міжнародну спільноту та завдавати Україні значної шкоди.
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У разі будь-яких запитань, просимо звертатися до Виконавчого директора ГО “Україна-2050”
Мирона Найди (ел. адреса: mnayda@ukraine-2050.org / Тел. WhatsApp : +380 67 671 55 05).

З повагою,

Евген Чолій
Президент ГО “Україна-2050”
10-й Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018 рр.)

Копія листа: Вельмишановному пану Дмитру Разумкову, Голові Верховної Ради України
Вельмишановному пану Денису Шмигалю, Прем’єр-міністру України

ГО “Україна-2050” є неприбуткова громадська організація, заснована, щоб сприяти втіленню в життя за час 
одного покоління - до 2050 р., стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально 
цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентноспроможної Європейської держави.
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