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Сьогодні о 4 годині ночі Росія підступно напала на нашу країну. Російські військові сили 
обстрілюють українські міста як з боку  україно-російського, так і  з боку білоруського 
кордону. Зруйновані не лише військові об’єкти, а важлива інфраструктура, обстріляні 
медичні заклади. Є жертви серед цивільного населення, гинуть діти. Це спланована атака на 
всю Україну, а не спеціальна операція на Донбасі.  
Український Донбас окупований Росією вже 8 років. Вже 8 років гинуть наші військові і 
цивільні люди, потерпає уся система життєдіяльності країни.  
Росією окупований і Крим. Нас позбавили територій, українців примусово звертають до 
авторитарної Росії, позбавленої демократичних принципів врядування.  
Сьогодні нас змушують віддати Росії усю українську землю, підкоритися бажанню однієї 
людини повернути країни, які раніше були у складі радянського союзу, у підпорядкування 
однієї людини – Володимира Путіна. 
Вже майже доба наша земля здригається від вибухів. Країна, яка важкою ціною здобула 
незалежність, яка важко працювала тривалий час на запровадження демократії і прав 
людини, може знову потрапити у тенета авторитаризму.  
Окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію, де захоронено десятки тон 
відпрацьованого атомного палива. Працівники станції утримуються у заручниках. Це «брудна 
бомба», яка є небезпечної для усієї Європи. Вона утворилася внаслідок аварії на атомній 
станції. Будь-які військові дії поруч можуть призвести до екологічної катастрофи на 
європейському континенті.  
Ми звертаємось до усіх асоціацій оцінювання та колег з проханням підтримати український 
народ у його прагненні зберегти свою державу та дати відсіч окупантам. 
Ми краще за інших розуміємо, що наш східний сусід не задовольниться Україною і буде 
просуватися далі у Європу, руйнуючи усе, що такою важкою ціною будувалося після Другої 
світової війни.  
Ми пропонуємо нашим партнерським організаціям оцінити виклики, які несе війна в Україні, 
для кожної країни світу. 
Ми сподіваємося, що з боку ваших організацій і з боку керівництва ваших країн буде не лише 
засудження дій президента Росії, а й конкретні кроки, які зупинять війну в Україні  і не 
допустять війни в інших країнах.    
Зокрема ми просимо вас: 

1. Долучитися до поширення інформації про війну в Україні, довіряючи лише надійним 
джерелам. 

2. Оприлюднити наше звернення щодо повномасштабної війни, яку розпочала Росія 
проти України. 

3. Звернутися до ваших урядів із закликом підтримати України 
 
Станом на 12.00, 25 лютого російські окупанти в Києві. Горять будинки. Є жертви серед 
цивільного населення. В останню ніч більшість українців провели у бомбосховищах - нас 
обстрілюють із землі та з неба. У зоні Чорнобильської атомної станції зафіксовано 
підвищення радіації. 

 


