
6 березня 2022 року 

 

Російська Федерація після вторгнення 24 лютого 2022 року 

продовжує використовувати методи та засоби війни, які заборонені 

нормами міжнародного гуманітарного права. Ударів зазнають об’єкти 

інфраструктури (мости, теплотраси), житлові будинки, а також цивільне 

населення, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.  

5 березня 2022 року прокурор Бенджамін Ференц, який був задіяний 

при Нюрнберзькому процесі, підтвердив, що російський президент 

Володимир Путін може бути притягнутий до відповідальності за агресію 

(застосування сили проти територіальної цілісності держави) та воєнні 

злочини (зокрема, невибіркові атаки на цивільне населення та об’єкти), які 

російські військові вчиняють в Україні. Дії військових завдають вбивств та 

страждань цивільному населенню, є підтвердження застосування 

заборонених видів зброї (зокрема, касетних бомб). Нагадаємо, що група 

слідчих Міжнародного кримінального суду 04 березня 2022 року виїхала до 

України для розслідування воєнних злочинів Росії.  

38 дітей загинуло і 71 дитина поранена станом на 12 годину 6 березня 

2022 з початку наступу Російської Федерації проти України. Відповідно до 

положень ст. 14 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 

від 12 серпня 1949 року «сторони конфлікту можуть створювати на своїй 

території, а в разі необхідності й на окупованих територіях санітарні та 

безпечні зони та місцевості, організовані в такий спосіб, який дає змогу 

оберігати від наслідків війни поранених, хворих та осіб похилого віку, дітей 

до п’ятнадцяти років, вагітних жінок та матерів з дітьми до семи років». 

Відповідно звичаєвого міжнародного гуманітарного права (Норма 135) 

«діти, яких торкнувся збройний конфлікт, мають право на особливу повагу 

та захист».  

6 березня 2022 року відбувся обстріл ракетами аеропорту Вінниця та 

військової частини в Гавришівці. Аеропорт Вінниця повністю зруйновано, 

було нанесено 8 авіа ударів. 

Складною залишається ситуація в Київській області (Бородянка, 

Ворзель, Гостомель, Буча). Населені пункти на межі гуманітарної 

катастрофи. Російські окупанти не дають можливість провезти допомогу ні 

волонтерам, ні Міжнародному комітету Червоного Хреста. Продовжуються 

бойові дії на околицях Києва у бік Житомирської траси. В Овручі внаслідок 

ракетного удару зруйновано 30 приватних будинків. Такими діями грубо 

порушуються положення ст. 57 Додаткового протоколу 1977 року до 

Женевських конвенцій 1949 р., відповідно до якої при проведенні воєнних 

операцій повинна постійно виявлятися турбота про те, щоб оберігати 

цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти. Сторони конфлікту 

безумовно повинні розрізняти цивільні об’єкти від військових. Умисні 

напади на цивільні об’єкти кваліфікуються як воєнні злочини. 

Під час евакуації цивільного населення по «зеленому коридору» з 

Ірпеня відкрито вогонь з мінометів 120 калібру, щонайменше троє людей 



загинуло. Критичною залишається ситуація на південному сході в місті 

Маріуполь. Друга спроба «зеленого коридору» для евакуації цивільного 

населення знову зірвалася через обстріли росіян. У місті вже п’ятий день 

нема зв’язку, світла, у людей закінчуються продукти харчування. Ст. 17 

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

зобов’язання 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.  

05 березня у Мелітополі російські військові обстріляли автомобіль 

швидкої допомоги, який доставляв медикаменти із Запоріжжя (матеріали 

для гемодіалізу, препарати невідкладної допомоги). Починаючи з 24 лютого 

2022 року припинили свою роботу 34 лікарні, деякі споруди повністю 

зруйновані, деякі не мають електропостачання чи водопостачання. 

Відповідно до ст. 12 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 

від 8 червня 1977 року: «Медичні формування в будь-який час 

користуються повагою, захистом, і не можуть бути об'єктом нападу», ст. 35: 

«Транспорт із пораненими та хворими або медичним обладнанням 

оберігають і захищають так само, як і пересувні медичні формування». 

Порушення цих заборон нападу на медичний персонал та санітарний 

транспорттлумачиться як серйозне порушення Женевських конвенцій та 

воєнний злочин за міжнародним кримінальним правом. 

Продовжуються масові обстріли міста Харків із застосуванням зброї 

невибіркової дії. У місті постраждали будівлі Харківського національного 

університету ім. В. Каразіна, школа №134. У Чернігові продовжуються 

обстріли житлових кварталів, Росія скидає ФАБ-500 (500 кг авіаційні бомби 

загального призначення з фугасною боєголовкою). 

Наразі є загроза захоплення Південно-української атомної 

електростанції в Миколаївській області. Також є ймовірність захоплення 

Канівської гідроелектростанції. Такі дії можуть спричини техногенні 

катастрофи світового масштабу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 



 


