
Шановний пане Прем'єр-міністре Шмигаль, 

Шановний пане Комісаре Рейндерс, 

Шановні панове посли, 

Шановний пане Андрію Єрмак,  

Шановний пане Вікторе Пінчук, 

Шановні гості, 

Я рада вітати вас сьогодні на станції Європарламенту «Станція Європи» з нагоди 

відкриття виставки «Російські воєнні злочини», представленої «Пінчук Арт Центром». 

Наша «Станція Європи» — це символічна споруда. Вона об’єднує Європу з Будинком 

європейської демократії. З березня станція також є домівкою для Українського хабу 

громадянського суспільства. Це місце, де українці можуть зустрічатися і координувати 

дії з надання підтримки України та підтримки демократії.  

Я хотіла би почати зі слів подяки організаторам за те, що вони створили цю болісну, але 

важливу виставку. Це колекція зображень, які фіксують звірства війни в Україні та 

жорстокість режиму Путіна. Руйнування, страждання цивільного населення, мертва 

тиша, яка настає після детонації бомб, масові вбивства в Бучі та інших містах України 

не залишать байдужим жодного відвідувача. Ці фотографії свідчать про жертовність 

українців в ім'я нашої колективної свободи. 

У березні Міжнародний суд визнав війну Путіна незаконною і постановив негайно 

припинити військові дії на території України. Цей припис є юридично зобов’язуючим 

для Росії згідно з міжнародним правом. 

У березні Європейський суд з прав людини закликав уряд Росії припинити всі військові 

напади на мирних громадян і цивільні об'єкти і гарантувати негайну безпеку для 

медичних закладів та їхнього персоналу в Україні. Відповіддю Росії став боягузливий 

вихід з юрисдикції Європейського суду з прав людини. Але Україна не відступила. 

Натомість вона порушила формальний позов до суду проти Росії — виняткову 

процедуру, спрямовану на встановлення порушень прав людини.  

Пане Прем'єр-міністре Шмигаль, хочу запевнити вас, що Європарламент не закриє очі 

на ці жахливі діяння, скоєні з вашою країною, з вашим народом. Ми рішуче підтримуємо 

наших українських друзів і зробимо все можливе, щоб притягнути винних у цих 

злочинах до відповідальності.  

Цей Будинок і надалі найактивніше підтримуватиме створення спеціального 

міжнародного трибуналу, щоб притягнути Путіна, Лукашенка, російської політичної і 

військової еліти, командувачів і солдатів — кожного винного — до відповідальності за 

свої акти агресії. Ми також готові надати всі необхідні людські та бюджетні ресурси та 

адміністративну, слідчу та матеріально-технічну допомогу для досягнення цієї мети.  

Ми повністю підтримуємо розслідування, розпочате прокурором Міжнародного 

кримінального суду щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності з боку режиму 

Путіна. Також ми вважаємо, що Генеральному прокурору України має бути надана 

допомога у зборі доказів.  

Путін хоче майбутнього, де зведена «залізна завіса», де господарює закон сили і де 

відібрано особисту свободу і гідність. Такі дії свідчать, що Росія хоче повернутися в 

минуле, яке ми залишили в підручниках історії. В минуле, де ставляться під сумнів 

географічна цілісність Європи та свобода Європи вибирати, з ким співпрацювати та куди 

інтегруватися. Справжньою мішенню є демократія, свобода й правда.  Адже наш стиль 

життя сприймається як загроза автократії. 

Це минуле, в яке ми вже ніколи не повернемося. 

Ми притягнемо цих злочинців до відповідальності. 

Для України. Для Європи. Слава Україні!  


