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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Олексію Мячеславовичу! 

Політика України у протидії агресії Російській Федерації в Криму та 
на Донбасі ґрунтується на тому, що збройний конфлікт має міжнародний 
характер.  

Це визначено, зокрема, Законом України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», 
стаття 1 якого визначає, що території Донецької та Луганської областей є 
тимчасово окупованими збройними формуваннями Російської Федерації та 
окупаційною адміністрацією Російської Федерації. Цей Закон визначає 
весь термінологічний апарат, який має використовуватись при будь-якому 
обговоренні, висвітленні чи згадці війни на Донбасі. 

Крім того, Верховна Рада України Постановою Про Звернення 
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання 
Російської Федерації державою-агресором від 27.01.2015 № 129-VII 
наголосила, що Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку 



Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку 
та забезпечення масштабних терористичних атак. 

У Постанові Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч 
збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 
21.04.2015 № 337-VIII Парламент акцентував увагу на те, що іррегулярні 
збройні формування, задіяні Російською Федерацією у агресивній війні 
проти України, систематично підкріплювалися російськими найманцями з 
числа звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил Російської 
Федерації та постачанням зброї і військової техніки, включаючи танки, 
артилерійські системи, протитанкові засоби та сучасні зенітно-ракетні 
комплекси.  

Міністерство юстиції України та Міністерство закордонних справ 
України будують аргументацію у спорах України проти Росії в 
міжнародних судових установах на тому, що Російська Федерація є 
агресором та активним учасником війни на Донбасі. 

При цьому, позаштатний радник Секретаря РНБО дозволяє собі 
висловлювання та заяви, які суперечать чинному законодавству України та 
загально визначеній безпековій стратегії України. 

Про свідчить низка фактів. 

По-перше, 11 березня 2020 року Сивохо С. А. в інтерв’ю телеканалу 
«НАШ» заявив, що членами Організації Північноатлантичного (далі – 
«НАТО») договору не можуть бути країни з внутрішнім конфліктом. 
Відповідно, Україна не зможе стати членом НАТО, незважаючи на всі 
зміни в національному законодавстві: «Це ж видно неозброєним оком, що 
нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно 
закріплене в документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у 
країни НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У 
нас, на жаль, є бойові дії». В такий спосіб радник Ради національної 
безпеки і оборони України (далі – «РНБО») визнав тезу, яку використовує 
країна-агресор Російська Федерація про природу конфлікту в України. 

По-друге, 12 березня 2020 року Сергієм Сивохо було проведено 
презентацію Національної платформи примирення і єдності.  

Під час заходу в приміщенні були розміщені, серед іншого, логотипи 
РНБО. Одночасно, на офіційному сайті РНБО відсутні будь-які анонси, 
прес-релізи чи інші повідомлення про цей захід. На додаток, у відповіді на 
запит від 19.02.2020 на отримання публічної інформації інформаційного 
соціально-правового порталу «Ракурс» від 24.02.2020 № 98/22-01 керівник 



служби забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із ЗМІ 
Шведова В. повідомила, що Апарат РНБО не є розпорядником інформації 
стосовно концепції «Національної платформи примирення і єдності» 
Сивохо С. А. Так само, у публікації в соціальній мережі Facebook Ви 
наголосили на тому, що Сивохо С.А., хоч і є одним з 11 позаштатних 
радників на громадських засадах, «ніколи не був уповноважений офіційно 
представляти позицію РНБО України з будь яких питань - чи то ситуації 
на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції». 

Надалі, під час заходу, відповідаючи на питання присутніх, Сивохо 
С. А. повторив вище згадану тезу про природу конфлікту в Україні, 
зазначивши: «Про внутрішній конфлікт. Як відомо, у нас триває гібридна 
війна. Один зі способів ведення війни – це ініціація внутрішнього 
конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які ще питання?».  

Подібні заяви осіб, пов’язаних із діяльністю органу, який, відповідно 
до Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки 
і оборони України» координує і контролює діяльність органів виконавчої 
влади у сфері національної безпеки і оборони, створюють загрозу для 
національної безпеки України та підривають позицію України на 
міжнародній арені.  

У зв’язку із вищевикладеним, просимо Вас: 

1. надати інформацію про статус заходу, а також пояснити 
використання символіки РНБО на банерах та матеріалах заходу;  
2. повідомити, чи надавала РНБО підтримку для проведення 
даного заходу та чи Національна платформа примирення і єдності є 
елементом сценаріїв реінтеграції РНБО; 
3. повідомити, яким є поточний статус Сивохи С. А. у РНБО та 
забезпечити розгляд питання про його негайне звільнення з посади 
позаштатного радника Секретаря РНБО, якщо він залишається на 
посаді станом на зараз. 

Просимо повідомити про результати розгляду цього депутатського 
звернення у межах встановлених законодавством строків та надіслати 
відповіді на офіційні пошти, зазначені на сайті Верховної Ради України 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list).  

   

З повагою 
Народні депутати України                                            Василенко Л.В.
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