
12 березня 2022 року 

 

11 березня 2022 року було викрадено мера міста Мелітополь Івана 

Федорова. Також повідомляють про викрадення координаторки протестів. 

Таке діяння кваліфікується як воєнний злочин відповідно до положень 

Женевських конвенцій та І Додатковим протоколом, що забороняють 

захоплення цивільних заручників під час війни. 

Здійснюється евакуація по 12 гуманітарних коридорах з міст 

Маріуполь, Гостомель, Ворзель, Макарів, Бородянка, Суми, Лебедин. З 

Охтирки не вдалось вивезти людей через обстріли. Ці міста зазнали 

значних обстрілів невибіркової дії, що призвело до руйнування цивільних 

об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури. Населення тривалий час 

знаходиться без зв’язку, електропостачання та водопостачання. У місті 

Маріуполь за 12 днів блокади та обстрілів житлових кварталів загинуло 

1582 мирних жителя. Російські військові на Київщині та Миколаївщині 

розміщуються у селах, живуть у школах та будинках, при цьому важко 

завдати по них удар. Відповідно до ст. 48 Додаткового протоколу (І) до 

Женевських конвенцій 1949 р. «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». 

Триває обстріл цивільної інфраструктури Миколаєва (російські 

військові влучили в онкологічну лікарню), Чернігова (розбомблено готель 

«Україна»). 11 березня у Донецькій області (Петрівське) було вбито двох 

цивільних, у Сумах було скинуто 5 бомб на дитячий табір «Зоряний». Такі 

дії суперечать положенням п. 2 ст. 51 Додаткового протоколу (І) до 

Женевських конвенцій 1949 р., відповідно до якого «цивільне населення 

як таке, а також окремі цивільні особи не повинні бути об'єктом нападів».  

Після знеструмлення Чорнобильської АЕС, яке відбулось 09 

березня, розпочались ремонтні роботи. На об’єкт було доставлене 

додаткове паливо для дизельних генераторів.  

11 березня 2022 року заявили, що Запорізька АЕС тепер належить до 

системи управління концерну «Росатом», на неї прибуло 11 інженерів із 

Росії. Окупанти заявили, що це територія Російської Федерації і так буде 

завжди. 

Після авіаудару горить нафтова база у Василькові під Києвом. Було 

також завдано ракетний удар по аеродрому (не менше 6 ракет), яким було 

пошкоджено склад з боєприпасами. Також обстріляно ракетами аеродром 

Канатове під Кропивницьким.  

У селі Квітневе під Києвом внаслідок обстрілу виникла пожежа 

складу зберігання замороженої продукції. У селі Гоголів пошкоджено цех 

із виробництва рибної продукції, у селі Лукаші пошкоджено школу. Також 

від сильних обстрілів постраждала інфраструктура міста Волноваха 

Донецької області. Відповідно до п. 4 ст. 51 Додаткового протоколу (І) 



до Женевських конвенцій 1949 р. заборонено здійснювати напади 

невибіркового характеру, що було суворо порушено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


