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Високоповажна пані Комісар! 

 

З 24 лютого 2022 року мирні українські міста та села піддаються масованим 

обстрілам з боку Російської Федерації, яка розпочала широкомасштабну збройну 

агресію проти України. Держава-агресор цілеспрямовано руйнує цивільну 

інфраструктуру, знищує житлові будинки, школи, дитячі садочки, лікарні, пам’ятки 

архітектури, культові споруди та інші об’єкти критичної інфраструктури.  

Такі дії окупантів не мають жодного військового обґрунтування, проте 

становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, порушують 

положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, 

згідно з якою під час військових дій заборонено обстрілювати заклади охорони 

здоров'я, та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.  

Через дії російського агресора в Україні пошкоджено понад 110 медичних 

закладів, з яких 7 розгромлені вщент і відновити роботу вже не можуть. Це 

підтвердив і генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні 

Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні. Серед постраждалих 

унаслідок обстрілів окупантів медустанов: лікарня у Рубіжному, онкологічна 

лікарня у Миколаєві, психіатрична лікарня у Чернігові, пологовий будинок та 

дитяча лікарня у Маріуполі, лікарня у місті Ізюм, міська лікарня Житомира та багато 

інших. Піддалася обстрілу Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», 

у якій на лікуванні перебували маленькі пацієнти. 

Під час обстрілів окупантами знищується та викрадається новітнє 

медобладнання, завдяки використанню якого можна було б врятувати сотні тисяч 

життів. Так, у селі Петровське Харківської області путінські військові пограбували 

підстанцію екстреної медичної допомоги та викрали дефібрилятор, апарат ЕКГ, 

валізку з медичними виробами та автомобільний акумулятор.  

Російські війська розстрілюють медичний персонал. За інформацією МОЗ, від 

початку війни 6 медиків вбито, 13 поранено, 43 машини «швидкої» потрапили під 

обстріл. Як виявилось, вони здатні не лише вбивати медичний персонал і хворих 
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людей а ще й брати їх у заручники! Так, у Маріуполі окупанти захопили у заручники 

лікарів та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування. Загалом із закладу не 

випускають близько 400 людей і використовують їх як «живий щит» від українських 

військових.  Війська країни-агресора цинічно беруть у заручники і хворих немічних 

людей - пацієнтів психоневрологічних інтернатів. 

Немає сумнівів, що головною ціллю окупантів є не військові об'єкти, а наші 

мирні міста з лікарнями, школами, дитбудинками та дитсадками. Росія навмисне 

створює гуманітарну кризу в Україні.  

Україна зі свого боку інформує ВООЗ щодо кожного факту порушення 

окупантами Женевської конвенції.   

Водночас, як Голова Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування, звертаюся до Вас з настійним 

проханням використати усі надані Вам важелі впливу для припинення порушень 

статей 18, 20-22 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо 

неприпустимості нападу на цивільні лікарні, медичний персонал та санітарну 

техніку для транспортування хворих чи поранених, а також засудження дій 

російського агресора. 

Сподіваюся на розуміння та адекватну відповідь на злочинні дії країни- 

агресора проти України! 

Вірю у нашу перемогу! 

Слава Україні! 

 

З глибокою повагою 

 

 

Голова Комітету                       М.Б. Радуцький 


