
13 березня 2022 року 

 

11 березня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України було 

створено Координаційний штаб з питань поводження з 

військовополоненими. 

12 березня 2022 року у Тростянці Сумської області під час евакуації 

цивільного населення російські військові здійснили напад на станцію 

швидкої допомоги. Викрали три машини швидкої допомоги, препарати для 

надання екстреної медичної допомоги та техніку. Медичні установи 

захищаються міжнародним гуманітарним правом та не можуть бути 

об'єктом нападу (ст. 12 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 

1949 р.). 

Окупованими залишаються північні райони Київської області. Без 

електропостачання досі є місто Славутич, яке є ізольованим, є потреба в 

продуктах харчування та медикаментах. Населеними пунктами 

Броварського району спостерігається пересування ворожої техніки, села 

залишаються без електроенергії та зв’язку. Під час спроби евакуації з села 

Перемога Київської області було розстріляно колону мирних жителів 

(загинуло 7 жінок та одна дитина). У сусідніх селах нема зв’язку, 

неможливо надати медичну чи гуманітарну допомогу, адже окупанти 

оточили населені пункти. Відповідно до Женевської конвенції про захист 

цивільного населення під час війни 1949 р. умисні напади на цивільне 

населення кваліфікуються як воєнні злочини.   

Ввечері 12 березня 2022 року внаслідок розриву вибухового 

пристрою і вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Святогірської 

Лаври  XVI ст. у Донецькій області, де знаходились монахи та 520 

переселенців (із них 200 дітей). П. а) ст. 53 Додаткового протоколу (І) до 

Женевських конвенцій 1949 р. «забороняє здійснювати будь-які ворожі 

акти, спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва або місць 

відправлення культів, які є культурною або духовною спадщиною народів». 

Заборонені фосфорні боєприпаси, які містять отруйний білий фосфор, 

були застосовані у Попасній (Луганська область). Під обстрілами також 

Лисичанськ (пошкоджено газопровід та будинки), Сєвєродонецьк 

(загорілись чотири будинки) та Рубіжне. 

У Херсоні переслідують активістів та журналістів. У Запорізькій 

області викрали мера Дніпрорудного Мавєєва Євгена. Здійснено 50 

артилерійських та мінометних обстріли по житлових районах Харкова 

(одна жінка померла), Ізюма, Чугуєва. У Миколаєві (загинуло 9 людей), 

Чернігові (загинула дев’ятирічна дівчинка) продовжуються обстріли 

житлових будинків. Здійснено авіаудари по житлових будинках м. 

Баштанка Миколаївської області. Такими діями порушуються положення 

п. 2 ст. 51 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 р., 

відповідно до якої «цивільне населення як таке, а також окремі цивільні 

особи не повинні бути об'єктом нападів. Заборонено акти насильства чи 

загрози насильства, що мають головною метою тероризувати цивільне 



населення.». Окрім того, відповідно до ст. 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. Ст. 48 Додаткового 

протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 р. передбачає, що «для 

забезпечення поваги й захисту цивільного населення та цивільних об'єктів 

сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільне 

населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об'єкти та відповідно 

спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об'єктів». 

Здійснено авіаудари 30 крилатими ракетами по Міжнародному 

центру миротворчості та безпеки, відомий як «Яворівський полігон», у 

Львівській області за 20 км від кордону з Польщею Загинуло 35 осіб, 134 

людини поранено. Також було завдано авіаудар по аеропорту міста Івано-

Франківськ. 

В Ірпені розстріляли американського відеографа Брента Ренауда, 

кореспондента New York Times. Ще одного журналіста поранено. Такі дії 

суперечать положенням Женевських конвенцій, які відносять журналістів 

до некомбатантів, тобто осіб, які є учасниками збройного конфлікту, але не 

носять зброю та не можуть бути об’єктом нападу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


