
5 березня 2022 року 

 

Російські окупанти використовують методи, які порушують правила 

ведення війни. Вони атакують цивільну інфраструктуру, вбиваючи та 

завдаючи поранень мирним жителям, у тому числі дітям, і вчиняють дії, які 

можуть мати регіональні та міжнародні наслідки. Ми підготували 

оновлення опису таких діянь окупантів станом на обід 5 березня 2022 року. 

Під час захоплення Запорізької АЕС вчора, 4 березня 2022 року, 

загинуло 2 українця з національної гвардії. Сьогодні станція знаходиться 

під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції. 

Окупанти взяли в заручники цивільне населення міста Гостомель, 

продовжують там розстрілювати житлові квартали. Бої ведуться за міста 

Макарів, Буча, Ірпінь, Ворзель, вогонь досягає житлових будинків і 

російські війська не дозволяють здійснити евакуацію мирного населення, 

надати гуманітарну допомогу. В Ірпені підірвано залізничні колії. 

Тростянець Сумської області п’ятий день під окупацією. Перевіряється 

інформація щодо захоплення кадирівцями, які воюють на стороні Росії, в 

Бородянці 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру.  

Вночі тривали обстріли житлових районів Харкова. У Харкові від 24 

лютого (за 10 днів) загинуло 188 одна людина (5 дітей), 394 – поранені. Там 

намагаються провести евакуацію цивільного населення. У Харкові 

зруйновано 40 будівель. Зазнають вражень також невеличкі містечка 

довкола Харкова: Салтівка, Барабашово, Яковлівка. У Чернігові руйнують 

житлові будинки. Російські окупанти продовжують масовані повітряні, 

ракетні та артилерійські удари по Чернігову. 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. 

У Києві померли двоє дітей, які зазнали поранень під час обстрілу 

лікарні Охматдит. Ввечері 4 березня над лікарнею була збита ракета. Дітей 

з лікарні планують евакуювати в Західну Україну. 

Охтирка – знищена ТЕЦ, місто другу добу без тепла, електроенергії 

та води. У Житомирі влучили в завод. У Сумах здійснюються авіаудари, 

руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин біля доби 

без електрики та зв’язку. У Покровську було застосовано касетні бомби. В 

Лисичанську російські війська обстріляли житлові будинки та дитячу 

лікарню, споруда та обладнання пошкоджені. Волноваха і Маріуполь в 

облозі та під постійними обстрілами, знищена комунальна інфраструктура, 

уже два дні нема зв’язку, електропостачання та води. Росія порушила 

домовленості щодо «зеленого коридору» за посередництвом Червоного 

Хреста і продовжила обстрілювати місто Херсон та Маріуполь. 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. Місто Маріуполь знаходиться на межі гуманітарної 

катастрофи, нема постачання продуктів. Близько 300 людей вбиті або 

поранені.  

Європейський суд з прав людини безпрецедентно ухвалив рішення за 

позовом «Україна проти Росії», у якому заборонив Росії продовжувати 

обстріли цивільної інфраструктури, але Росія не дотримується цих наказів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


