
Warsaw, 5 March 2022 r. 

 

 

 

Відкритий лист 

з метою створення 

Міжнародного Фонду гуманітарної допомоги Україні 

 

 

До усіх вільних людей і вільних народів, які зростали і побудовані на основі положень Статуту 

Організації Об’єднаних Націй, що має захищати майбутні покоління від трагедії війни, яка 

завдала людству невимовних страждань: 

 

Повідомляємо, що у зв’язку з накладенням вето Російською Федерацією на проект резолюції 

Ради Безпеки ООН про припинення агресії Російської Федерації проти України, ми 

започатковуємо ініціативу зі створення Міжнародного Фонду гуманітарної допомоги Україні. 

 

Ми приєднуємося до позиції пані Лінди Томас-Грінфілд, посла США в ООН – на факти не можна 

накласти вето. Не можна накласти вето на наслідки гуманітарної кризи, що зумовлена 

військовими діями Російської Федерації. Неможливо накласти вето на необхідність негайного 

надання гуманітарної допомоги постраждалим від цих дій. Неможливо накласти вето на 

наслідки суспільної і економічної дестабілізації Європи, які уже є і ще будуть відчуватись роками. 

 

На фоні результатів голосування під час 11-ої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної 

Асамблеї ООН ще раз наголошуємо – необхідність протидії наслідкам гуманітарної кризи не 

входить у питання політичного консенсусу і не може сприйматися у категоріях перемоги чи 

поразки. Не можна утримуватися у питаннях гуманітарної допомоги. 

  

У своїх намірах ми посилаємось на фундаментальну мету, яка стала основою для створення 

Організації Об’єднаних Націй, мету підтримання міжнародного миру і безпеки, а оскільки ця 

мета виявилась під загрозою, - ми посилаємось на зобов’язання Організації надавати допомогу 

за посередництвом її членів і підтримувати усі дії Організації щодо пом’якшення та ліквідації 

наслідків, які для мирного населення несе гуманітарна криза, що розгортається в Україні 

(ст. 1 і 2 у поєднанні зі статтею 56 Статуту ООН). За таких обставин: 

 

I. Прагнучи створити умови для надання солідарної підтримки державами-членами діям 

Організації Об'єднаних Націй відповідно до її цілей, 

II. Усвідомлюючи в той же час, що це прагнення охоплює сферу короткострокових 

і довгострокових повноважень, доручених державами-членами як Раді Безпеки, так 

і Економічній і Соціальній Раді Організації, 

III. Беручи до уваги розміри, масштаби, різнопланову форму та універсальний характер 

гуманітарної допомоги, яка наразі надається Україні окремими громадянами багатьох 

держав-членів, включаючи підприємства, спілки, асоціації, фонди та інші організації, що 

діють на їхній території 

 

Ми глибоко переконані у необхідності реалізації негайних заходів, які, дотримуючись цілей, що 

реалізуються ООН за посередництвом її програм у різних регіонах світу, дадуть змогу 

мобілізувати кошти для гуманітарної допомоги Україні, її координацію на найвищому рівні 

Організації та забезпечать безперешкодну реалізацію на основі визначених стратегічних 

пріоритетів ООН. 

 



Рекомендуємо, щоб досягнення цієї мети реалізувати у формі відкритого та добровільного 

Фонду, який можна буде фінансувати рівною мірою за рахунок платежів, здійснюваних членами 

Організації, а також платежів, перерахованих від громадян держав-членів і організацій, що діють 

на їх території, незалежно від юридичного статусу цих суб'єктів. 

 

Прагнучи запевнити можливості для досягнення цілей Фонду у довгостроковій перспективі та 

у відповідних для цієї мети масштабах, звертаємось до кожної з держав-членів Організації 

окремо з проханням розглянути можливість впровадження податкових пільг для фізичних та 

юридичних осіб, які протягом майбутніх років здійснюватимуть перерахунки коштів до Фонду 

у розмірі до 0,01% отриманого доходу в податковому році, що передує перерахуванню коштів. 

 

Діючи за таким чином окресленими намірами, ми започатковуємо ініціативу щодо 

створення Міжнародного Фонду гуманітарної допомоги Україні, виносимо цю ініціативу на 

міжнародне обговорення, і водночас запрошуємо вас підписати її у формі відкритого листа.  

 

I. Ми керуємо нашу ініціативу до пана Мартіна Гріффітса, заступника Генерального 

секретаря з гуманітарних питань та координатора з питань допомоги у кризових 

ситуаціях – найвищого за рангом представника Організації, який підпорядковується 

безпосередньо Генеральному секретарю ООН, контактує з урядами, міжнародними та 

неурядовими організаціями з питань гуманітарних заходів. Ми віримо, що цей крок 

сприятиме розгортанню дискусії навколо нашої ініціативи на найбільш відповідному 

рівні для її реалізації. 

 

II. Нашу ініціативу також однаковою мірою  направляємо до пані Урсули фон дер Ляйєн – 

Президента Європейської Комісії, сповнені надії, що, враховуючи можливості, які 

відкриває ст. 214 абз. 1 і 4 ДФЄС, у межах компетенції Європейського Союзу щодо 

надання допомоги, піклування та захисту населення країн, що не входять до ЄС, але 

постраждалих від гуманітарної кризи, – Президент Комісії підтримає нашу ініціативу та 

вживатиме найкращі, на її думку, заходи, що сприятимуть забезпеченню інституційних 

умов для створення Фонду, у часі, як цього вимагає нинішня ситуація та враховуючи, що 

дії, реалізовані у цьому напрямку паном Мартіном Гріффітсом – координатором з питань 

допомоги у кризових ситуаціях, можуть бути обмежені окремими членами Організації. 

 

III. За цих обставин ми адресуємо нашу ініціативу одночасно до членів Ради Безпеки ООН 

і глав держав-членів Європейського Союзу, будучи переконаними, що вона не 

залишиться без відповіді. 

 
Автори листа: 

 

- Мирослав Скурка (Mirosław Skórka), Голова Об’єднання українців у Польщі; 

- Yaneer Bar-Yam, Founding President of the New England Complex Systems Institute; 

- Марек Хоховскі (Marek Chochowski), Інститут правових досліджень Польської Академії Наук; 

- Europe, a Patient Association. 

 

 

 

 

Signatories of the letter: 

 

 
1. Lech Wałęsa, former President of Poland, Nobel Peace Prize Laureate; 
2. Bogdan Lis, Member of Parliament of Poland, a democratic opposition activist in the times 

of communist regime, Poland; 
3. Zbigniew Bujak , a democratic opposition activist in the times of communist regime, Poland; 



4. Zbigniew Janas, a democratic opposition activist in the times of communist regime, Poland; 
5. Ludwika Wujec, a democratic opposition activist in the times of communist regime, Poland; 
6. Kazimierz Wóycicki, a democratic opposition activist in the times of communist regime, 

Poland; 
7. Alicja i Zbigniew Gluza, a democratic opposition activist in the times of communist regime, 

Poland; 
8. Jarosław Chołodecki, a democratic opposition activist in the times of communist regime, 

Poland; 
9. Oksana Zabuzhko, author, Ukraine; 
10. Anna Sulińska, author, sociologist, Poland; 
11. Maria Seweryn, actress, Poland; 
12. Andrzej Seweryn, the head manager of Teatr Polski in Warsaw, actor, director; 
13. Katarzyna Kubacka-Seweryn, Polish producer, culture manager; 
 

 

 

                    

       

 

 


