
Міжнародно – правовий акт Ратифікація Україною 

Женевські Конвенції 1949 року (ЖК) 

ЖК І про поліпшення долі поранених 

і хворих в діючих арміях 

ЖК ІІ про поліпшення долі поранених, 

хворих і осіб, які зазнали корабельної 

аварії , із складу збройних сил 

ЖК ІІІ про поводження з 

військовополоненими 

ЖК IV  про захист цивільного 

населення під час війни  

03. 08. 1954 

Додатковий протокол (ДП)  І до ЖК 

про захист жертв міжнародних 

збройних конфліктів 1977 року 

25. 01. 1990 

Декларація щодо статті 90 

«Міжнародна комісія із 

встановлення фактів» Додаткового 

протоколу І до Женевських 

Конвенцій 1977 року 

25.01.1990 

Додатковий протокол ІІ до ЖК про 

захист жертв неміжнародних 

збройних конфліктів 1977 року  

25. 01. 1990 

Додатковий протокол ІІІ до ЖК, який 

стосується прийняття додаткової 

відмітної емблеми 2005 року 

 

19. 01. 2010 

Конвенція про права дитини 1989 

року  

28. 08. 1991 

Факультативний протокол до 

Конвенції про права дитини щодо 

участі дітей у збройних конфліктах 

2000  

11. 07. 2005 

Міжнародна конвенція для захисту 

всіх осіб від насильницьких зникнень 

2006 року 

14. 08. 2015 

Римський Статут Міжнародного 

Кримінального Суду 1998 року 

Не ратифіковано 

Гаазька Конвенція(ГК) про захист 

культурних цінностей у випадку 

збройного конфлікту 1954 року 

06. 02. 1957 

Протокол І до ГК про захист 

культурних цінностей у випадку 

збройного конфлікту 1954 року 

06. 02. 1957  



Протокол ІІ від 26 березня 1999 року 

до ГК про захист культурних 

цінностей у випадку збройного 

конфлікту 1954 року 

Не ратифіковано 

Конвенція про заборону військового 

або будь – якого ворожого 

застосування засобів впливу на 

довкілля 1976 року  

13. 06. 1978 

Женевський протокол про 

застосування на війні задушливих, 

отруйних або інших подібних газів та 

бактеріологічних засобів від 17 

червня 1925 року  

07. 08. 2003 

Конвенція про заборону розробки, 

виробництва і накопичення 

бактеріологічної (біологічної) і 

токсичної зброї та про її знищення 

(КБТЗ) від 10 квітня 1972 року   

26. 03. 1975 

Конвенція про заборону або 

обмеження застосування конкретних 

видів звичайної зброї, які можуть 

вважатися такими, що завдають 

надмірних ушкоджень або мають 

невибіркову дію від 10 жовтня 1980 

року  

23. 06. 1982  

Протокол І про фрагменти, які не 

підлягають виявленню від 10 жовтня 

1980 року  

23. 06. 1982 

Протокол ІІ про заборону або 

обмеження застосування мін, мін – 

пасток та інших пристроїв від 10 

жовтня 1980 року  

23. 06. 1982 

Протокол ІІІ про заборону або 

обмеження застосування запальної 

зброї від 10 жовтня 1980 року  

23. 06. 1982  

Протокол IV  про засліплюючу 

лазерну зброю від 13 жовтня 1995 

року 

28. 05. 2003 

Протокол ІІ(а) про заборону або 

обмеження застосування мін, мін – 

пасток та інших пристроїв з 

поправками, внесеними 3 травня 

1996 року 

15. 12. 1999 



Поправки до конвенція про заборону 

або обмеження застосування 

конкретних видів звичайної зброї, які 

можуть вважатися такими, що 

завдають надмірних ушкоджень або 

мають невибіркову дію від 21 грудня 

2001 року  

29. 06. 2005 

Протокол про вибухонебезпечні 

предмети – наслідки війни від 28 

листопада 2003 року 

17. 05. 2005 

Конвенція про заборону розробки, 

виробництва, накопичення, 

застосування хімічної зброї та про її 

знищення від 13 січня 1993 року 

16. 10. 1998 

Конвенція про заборону 

застосування, накопичення запасів, 

виробництва і передачі 

протипіхотних мін та про їхнє 

знищення від 18 вересня 1997 року  

27. 12. 2005 

Конвенція про касетні боєприпаси 

від 30 травня 2008 року 

Не ратифіковано  

Міжнародний договір про торгівлю 

зброєю від 2 квітня 2013 року  

Не ратифіковано  

 


