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Нижче наведена спільна заява національних і міжнародних гуманітарних організацій щодо 

ситуації в Україні 

4 березня 2022 року, Україна (оновлена 9 березня 2022 року) 

Ми, гуманітарні організації, що підписалися нижче, закликаємо міжнародну спільноту 

невідкладно діяти з метою попередження гуманітарної трагедії, яка може статися, якщо не 

будуть забезпечені «вікна тиші» з відповідними гарантіями безпеки для евакуації цивільного 

населення та отримання доступу до людей, які потребують гуманітарної допомоги.   

Суб’єкти надання допомоги відчайдушно закликають до швидкого запровадження 

гуманітарних коридорів, через які можна буде доставляти гуманітарну допомогу, безпечно 

евакуювати цивільних осіб і працівників гуманітарних організацій з населених пунктів, де їм 

загрожує небезпека. 

У той час як гуманітарні організації оперативно забезпечили ввезення гуманітарної допомоги, 

включаючи ліки, що рятують життя, їжу і непродовольчі товари, співробітники гуманітарних 

організацій і волонтери не в змозі доставляти її постраждалому населенню без «вікон тиші» 

та гарантій безпеки. Останні наразі не забезпечені у районах активних бойових дій і на 

територіях, що межують з ними.  

За даними УВКБ ООН, з початку військової ескалації станом на 4 березня понад один мільйон 

людей залишило Україну, виїхавши до Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та 

інших країн. Поряд з цим багато цивільних осіб, серед яких працівники гуманітарних 

організацій і медичний персонал, досі не в змозі виїхати і подорожувати на довгі відстані у 

пошуках безпечного місця в межах України або у сусідніх державах. 

Безперешкодне транспортування гуманітарної допомоги для цивільного населення, що її 

потребує, яке є неупередженим за своєю природою і таким, що відбувається без будь-якого 

різного ставлення або дискримінації, так само як і необхідне сприяння в цьому, має бути 

забезпечене відповідно до вимог Міжнародного гуманітарного права. Четверта Женевська 

конвенція вимагає, щоб Держави дозволили «вільний пропуск усіх посилок з медикаментами 

та санітарними матеріалами», призначених для цивільних осіб, а також «вільний пропуск всіх 

посилок з найважливішими продуктами харчування, одягом і тонізуючими засобами, 

призначеними для дітей, молодших 15 років, вагітних жінок та породіль». 

Вітаючи результати другого раунду переговорів між Україною та Російською Федерацією, які 

відбулися 3 березня, під час яких сторони досягли розуміння щодо потреби у забезпеченні 

спільних гуманітарних коридорів, ми наголошуємо на необхідності: 

• Негайного припинення військових дій і нападів на цивільних осіб, цивільні об’єкти та об’єкти 

цивільної інфраструктури, особливо у міських і щільно заселених районах; 
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• Надання безпечного і безперешкодного гуманітарного доступу, зокрема через лінію фронту, 

для того, щоб гуманітарна допомога була доставлена всім особам, які її потребують, перш за 

все особам, які перебувають в уразливому становищі, з повагою до незалежності 

гуманітарних організацій і забезпеченням захисту гуманітарного персоналу та волонтерів;   

 

• Виконання Радою безпеки ООН свого мандату щодо забезпечення захисту цивільних осіб і 

підтримки міжнародного миру та безпеки з відмовою від політичних спорів;   

 

• Діяти у відповідності до принципів Міжнародного гуманітарного права та безумовно 

забезпечити регулярні «вікна тиші» та гарантії безпеки у районах бойових дій для евакуації 

цивільних осіб і працівників гуманітарних організацій, а також отримання доступу до людей, 

які потребують гуманітарної допомоги, без будь-якої дискримінації. «Вікна тиші» не повинні 

ніколи використовуватись для примусового переміщення;   

 

• Сприяння з боку міжнародного співтовариства, зокрема Організації Об’єднаних Націй і ОБСЄ, 

в реалізації та здійсненні моніторингу функціонування регулярних гуманітарних коридорів, 

які дозволяють швидкий проїзд гуманітарних вантажів і конвоїв, включаючи безпечне 

переміщення всіх цивільних осіб  і працівників гуманітарних організацій;  

 

• Прийняття в рівній мірі сусідніми з Україною державами всіх іноземних громадян і осіб без 

громадянства, які виїжджають з України, не зважаючи на їх національну приналежність, 

країну походження, релігійні переконання, расове або етнічне походження.   

Гуманітарна трагедія може бути попереджена. 

 

Підписанти: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

             


