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З 24 лютого 2022 року триває військова агресія Російської Федерації проти 

України. Протягом цього часу відбуваються бомбардування та блокада 

російськими військами численних населених пунктів, проблеми з доставкою 

продовольства, води та медикаментів, відсутність мобільного зв’язку, електро-, 

газо- та водопостачання, загибель цивільних мешканців, у тому числі дітей. 

Зокрема, за даними Офісу генерального прокурора станом на ранок 17 

березня від рук російських окупантів загинуло 108 дітей і більше ніж 120 

поранених. 

Разом з тим, відповідно до заяв офіційних осіб іноземних держав та 

міжнародних організацій, існує загроза застосування Росією хімічних або 

біологічних отруйних речовин проти українського народу. Окрім того, викликає 

занепокоєння той факт, що країна-агресор вдається до провокативних заяв про 

наявність хімічної зброї в Україні, що може бути прикриттям та виправданням 

застосування цієї зброї проти мирних жителів України. 

Наголошуємо, що застосування хімічної зброї суворо заборонено 

міжнародними домовленостями, ратифікованими як Україною, так і країною-

агресором: 

Гаазькою конвенцією 1899, стаття 23 якої забороняє застосування 

боєприпасів, єдиним призначенням яких є отруєння живої сили противника; 

Женевським протоколом 1925; 

Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, 

застосування хімічної зброї та про її знищення від 1993 року (далі - Конвенція). 

Застосування такої зброї умисно завдає людям сильних страждань або 

важких тілесних ушкоджень, що може бути розцінено як серйозне порушенням 
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правил ведення бойових дій («законів війни») та норм і принципів міжнародного 

гуманітарного права, тобто є воєнним злочином.  

З огляду на зазначене, як Голова Комітету, звертаюся до вас з вимогою 

вжити всіх можливих заходів міжнародного впливу для недопущення 

застосування військами країни-агресора забороненої міжнародним гуманітарним 

правом хімічної зброї проти мирних жителів України та спростування 

провокативних заяв Російської Федерації про наявність хімічної зброї в Україні, 

які розповсюджує країна-агресор з метою прикриття та виправдання можливого 

застосування цієї зброї на території нашої країни. 
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