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 Сьогодні вночі збройні сили окупанта поставили світ перед загрозою 

глобальної катастрофи. Війська обстріляли територію Запорізької АЕС –  

внаслідок чого зайнялася пожежа. Запорізька атомна електростанція зараз 

знаходиться під контролем російських військових, але працює стабільно. 

Зауважуємо, що це вже друга атомна електростанція, яка знаходиться під 

контролем окупанта, першою була захоплена Чорнобильська атомна 

електростанція. Співробітники ЧАЕС знаходяться уже тиждень на станції без 

ротації, під психологічним тиском, що становить загрозу їх життю та 

здоров’ю. Захоплення таких об’єктів прямо порушують статтю 56 

Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій 1949 р. 3 березня 

Україна зверталася до Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням 

закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами.  

 Варто зауважити, що такі дії можна кваліфікувати як воєнні злочини, адже 

установки та споруди, що містять небезпечні сили захищаються нормами 

міжнародного гуманітарного права та не можуть бути піддані воєнним 

нападам. До таких установок чи споруд, що містять небезпечні сили, 

відносяться атомні електростанції, греблі, дамби, руйнування яких може 

призвести до втрати контролю над небезпечними руйнівними факторами і 

спричинити великі втрати серед цивільного населення. 

 Місто Енергодар заблоковане з усіх сторін, там багато техніки ворога. 

Наразі велика кількість людей хоче покинути місто. Село Блиставиця біля 

Гостомеля під Києвом перебуває третій день в облозі. Там палять будинки, 

здійснюють мародерство, цивільне населення розстрілюють, військові не 

пропускають гуманітарну допомогу, нема зв’язку, електрики. У місті Суми 

нема електропостачання та води, телебачення. Відповідно до положень ст. 17 

Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р. сторони 

конфлікту намагаються укладати місцеві угоди про евакуацію з обложених або 

оточених зон поранених, хворих, інвалідів, осіб похилого віку, дітей і 

породілей та про пропуск служителів культу всіх віросповідань, медичного 

персоналу та санітарного майна на їхньому шляху до таких зон. Україна 

звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо створення 

гуманітарних коридорів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, 

Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. 

 Сьогодні окупанти розбомбили залізничне депо у Коростені. Також 

було нанесено удар по Житомиру, а саме школі № 25, майже вся будівля якої 

тепер зруйнована ракетою йшла з території Білорусі. У місті Миколаїв росіяни 



захопили школу і розстріляли її директора, повідомив голова  ОДА Віталій 

Кім. Значним ударам піддаються такі великі міста на півночі України як 

Харків та Чернігів. Відповідно до положень статті 57 Додаткового протоколу 

1977 року до Женевських конвенцій 1949 р. при проведенні воєнних операцій 

повинна постійно виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне 

населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти. Такі дії порушують закони та 

звичаї ведення війни та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.  

Окупанти відключили українські оператори мобільного зв’язку на 

території Херсонської області. Тепер там Київстар та Vodafone не працюють. 

Запорізька обласна військова адміністрація офіційно підтвердила, що 

російська армія захопила телевізійну вежу в Мелітополі, встановила там своє 

обладнання та розпочала трансляцію російських телеканалів. 

Рада ООН з прав людини проголосувала за резолюцію, що засуджує 

порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні та створює 

комісію. Комісія з розслідування є одним із найсильніших інструментів у 

розпорядженні РПЛ для притягнення до відповідальності за серйозні 

порушення прав людини. Висновки комісії з розслідування можуть призвести 

до політичних санкцій та допомогти компетентним органам у розслідуванні та 

судовому переслідуванні злочинців. Управління ООН з прав людини заявляє, 

що від минулого четверга воно зафіксувало в Україні 752 жертви серед 

цивільного населення (227 убитих та 525 поранених), але вважає цю цифру 

заниженою. Напади військових на цивільних осіб вважаються воєнним 

злочином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 


