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Шановний пане Президенте РНЄС, 

Шановні пані та панове Президенти 

нотаріатів-членів РНЄС країн НАТО, 

Шановні колеги, 

 

Минуло вже два тижні як триває віроломна війна Росії проти України. В 
самому центрі Європи точиться найкривавіша трагедія людства з часів Другої 

світової війни. Україна мужньо бореться за життя, за мир, за демократію, за 

європейські цінності і європейське майбутнє для своїх дітей! 

Російські окупаційні війська в цей час бомблять наші міста та села, 
використовуючи всі види летальної зброї, в тому числі і суворо заборонені 

міжнародними договорами та конвенціями, страждають мирні, ні в чому не 

повинні жителі, діти та люди похилого віку. За допомогою постійних і 
смертоносних авіаударів російські окупанти рівняють із землею наші красиві 

міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваху, Бучу, Ірпінь 

та інші. 

Від ракетних ударів, обстрілів, та авіабомбардувань знищуються населені 
пункти, села, містечка, частини міст, це житлові будинки, школи, лікарні, 

дитячі садочки, вся інфраструктура. Безпосередньо 09 березня 2022 року 

Російська армія жорстоко бомбардувала дитячу лікарню та пологовий будинок 
у місті Маріуполь!!! 

Російські війська обстрілюють гуманітарні коридори, спалюють 

автоколони мирного населення, яке здійснює спроби евакуації, впритул 

розстрілюють цивільне населення, тримають міста в облозі без харчування, 
зв’язку, тепла, ліків. Тисячі людей на території сучасної Європи знаходяться у 

заручниках терористичної армії. 

У місті Херсон за ці дні заарештовано за мирні мітинги поти окупації 
більше 400 громадян України. Російська армія хоче залякати українців з ціллю 

капітуляції України.  

Нотаріальна палата України від імені українських нотаріусів та їх сімей, 

від імені всіх тих, хто в ці часи потерпає від жорстоких бомбардувань, 
звертається до Вас із проханням довести до керівництва ваших країн-членів 

НАТО необхідність вжиття невідкладних заходів щодо закриття неба України 

від російських агресорів у будь-який можливий спосіб! 
Закривши небо над Україною, Ви станете миротворцями, збережете 

життя сотень, а може й тисяч людей в Україні та в Європі. Ще не пізно 



 

 

 

врятувати людські життя. Кожна хвилина зволікання стає для десятків людей  

останньою на цьому світі.  

Наші добрі друзі, ми плачемо: Україна сьогодні в вогні, в крові, в сльозах 
жінок та дітей! 

Наші добрі друзі, ми боремося як титани: Україна сьогодні рятує себе та 

весь світ! 

Наші добрі друзі, ми просимо: 
зробити усе можливе для закриття неба над Україною у будь-який 

можливий спосіб, як безпосередньо, так і шляхом забезпечення необхідним 

армії України; 
допомогти врятувати Україну від вбивць російської армії; 

називати чесно дії російської армії в Україні – війною та міжнародним 

тероризмом, не хитрувати шукаючи м’які або нейтральні слова «спецоперація», 

«конфлікт»; 
задіяти усі юридичні та дипломатичні механізми для допомоги Україні у 

перемозі над агресором та вигнанні агресора з території України; 

гуманітарної допомоги населенню, щоб вижити та боротися з 
окупантами. 

Наші добрі друзі, ми дякуємо, що ви допомагаєте. Але ворог страшний та 

сильний.  

Якщо Україна не вистоїть - наступними жертвами будуть країни Європи. 
Синам Європи доведеться брати зброю, або ж сідати у російські автозаки та 

тюрми через захист своїх держав та демократій. 

Пам’ятайте про це! 
Нотаріальна палата України готова прийняти для реалізації від 

міжнародного співтовариства будь-які ініціативи в Україні для її порятунку. 

 

З повагою і болем в серці, 
 

  

 
Президент                                                                       Володимир МАРЧЕНКО 

                                                                                       

 

 

 


