
 

Бундестаг ФРН 

Декларація Спікерів та Голів парламентів країн «Великої сімки» 

(G7) щодо агресії Російської Федерації проти України 

Позачергова онлайн-зустріч, що відбулася 16 березня 2022 року 

Ми, Спікери та Голови парламентів країн G7, у найбільш рішучий спосіб засуджуємо 

загарбницьку війну Російської Федерації проти України. Масштабна військова агресія 

за підтримки Білорусі порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність 

України. 

Ми приголомшені жорстоким насильством і висловлюємо свою повну солідарність з 

Україною та її бажанням жити у свободі й демократії. У цьому контексті ми добре 

розуміємо, хто несе політичну відповідальність за цю війну,   і однозначно розрізняємо 

Російську державу та російський народ, який не підтримує цю війну. 

Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та вивести свої 

сили з України. Агресія Російської Федерації є серйозним порушенням міжнародного 

права, оскільки вона порушує заборону застосування сили, закріплену в п. 4 статті 2 

Статуту Організації Об’єднаних Націй, і зобов’язання Росії згідно з Гельсінським 

заключним актом, Паризькою хартією та Будапештським меморандумом. 

Ми підтримуємо двосторонні та багатосторонні зусилля щодо припинення вогню і 

прокладання шляху для переговорів. Ми наполегливо закликаємо Російську 

Федерацію відмовитися від будь-яких передумов для проведення цих переговорів, 

зокрема в частині її незаконних територіальних претензій. Тривалого миру ніколи не 

досягнути силою, а лише дипломатичними засобами. Ми безумовно підтримуємо 

територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно 

визнаних кордонів і територіальних вод. 

Закликаємо Російську Федерацію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного 

права. Цивільне населення не повинно і надалі бути об’єктом військових операцій або 

ставати жертвою військових злочинів. Ми наголошуємо, що Міжнародний 

кримінальний суд вже розпочав розслідування війни в Україні через зростання 

кількості ймовірних військових злочинів і злочинів проти людства, включаючи 

бомбардування пологового будинку та обстріли цивільних об’єктів. Винні мають бути 



притягнуті до відповідальності. Гуманітарні коридори повинні слугувати для захисту 

вразливих груп населення та необхідні для доставки життєво важливих товарів 

мешканцям. Бойові дії не повинні переростати в гуманітарну катастрофу внаслідок 

блокад. Тому ми звертаємося до вищого військового керівництва Російської Федерації 

і закликаємо їх утриматися від нападів на цивільні об’єкти, забезпечити безпеку 

медичних закладів та їхнього персоналу, а також поважати гуманітарні коридори. Це 

також передбачає негайне припинення військових дій на атомних електростанціях та 

забезпечення їх належної роботи під наглядом МАГАТЕ, щоб уникнути подальшої 

загрози ядерній безпеці. 

 Ми бачимо, як наші парламенти підтверджують свій обов'язок допомагати та 

приймати людей, що  в результаті війни втікають з України , а також підтримати 

держави, перед якими, як перед сусідніми країнами, стоїть особливе гуманітарне 

завдання. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Верховною Радою України та її вільно обраними 

депутатами. Ми тісно співпрацюватимемо на рівні наших урядів для забезпечення 

відповідної реакції на серйозну та реальну загрозу свободі, демократії та верховенству 

права, що дедалі зростає. Ми також будемо й надалі сприяти міжнародній та 

економічній ізоляції Російської Федерації та боротьбі з дезінформацією. Ми 

висловлюємо нашу повну підтримку українському народові та його демократично 

обраному уряду, а також мужнім росіянам, що виступають у своїй країні за вільну 

передачу інформації та припинення війни. 

Ми повністю визнаємо заснований на правилах порядок міжнародного співтовариства 

і сповнені рішучості відіграти свою роль у відновленні миру в Європі та забезпеченні 

довготривалої стабільності на континенті дипломатичними засобами. Зважаючи на 

викладене, ми пропонуємо розглянути варіант майбутньої Мирної конференції, що 

базуватиметься на повному повторному підтвердженні прав українського народу. 
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