
7 березня 2022 року 

 

Агресія Російської Федерації, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, 

здійснюється з численними порушеннями норм міжнародного 

гуманітарного права, завдаючи ударів по об’єктах критичної 

інфраструктури, лікарнях, дитячих садочках, школах, житлових будинках. 

Під обстріли потрапляє також і цивільне населення. 

6 березня поблизу населених пунктів Золотоустівка-Хлібодарівка 

Донецької області було обстріляно 2 цивільні санітарні автомобілі, які 

проводили евакуаційні заходи, у результаті чого 2 військовослужбовця 

загинули та одного поранено. Це є умисним порушенням законів та звичаїв 

війни. Такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та порушення ст. 

35 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 

року, відповідно до якої «Транспорт із пораненими та хворими або 

медичним обладнанням оберігають і захищають так само, як і пересувні 

медичні формування».  

06 березня 2022 року у Запорізькій області між населеними пунктами 

Єгорівка та Новоселівка з танку було розстріляно автомобіль «Укрпошти», 

який розвозив пенсію та пошту, загинули чоловік і жінка. 

Від самого початку війни міста Ірпінь та Буча біля Києва 

знаходяться під обстрілами. Наразі ці міста та села довкола (Ворзель, 

Гостомель, Блиставиця) знаходяться під контролем окупанта. Там 

спостерігається значне скупчення техніки. Жителі не мають зв’язку, води, 

тепла, постачання продуктів та медикаментів уже понад три доби. Не 

можуть виходити на вулицю, бо там є загроза бути вбитими. Евакуація 

населення з Бучі та Гостомеля неможлива, влада не може домовитися про 

«зелені коридори». Сьогодні окупантами було вбито голову 

Гостомельської громади Юрія Прилипка. Київ, Маріуполь, Волноваха, 

Суми, Миколаїв, Харків перебувають під обстрілами, що унеможливлює 

відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення. Такими 

діями порушуються положення 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 найбільш вразливих 

категорій осіб. 

6 березня о 9 вечора було завдано авіаудари по містах Овруч, 

Коростень (пошкоджено школу №2), Малин Житомирської області. 

Пошкоджено цивільні будівлі. У Миколаєві вранці о 5 годині 07 березня 

2022 року було обстріляно житлові будинки із систем залпового вогню, 

зайнялися пожежі. Продовжуються обстріли житлових кварталів Харкова 

(загинуло 8 людей), Маріуполя, Чернігова. Станом на 07 березня 2022 

року знищено або пошкоджено 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових 

будинків. 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.  



Також російські війська обстріляли із реактивних систем залпового 

вогню «Град» територію Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут», де знаходиться дослідна установка із 37 

паливними ядерними елементами. Російські окупанти продовжують 

контролювати Чорнобильську АЕС, тримаючи там уже 10 день в 

заручниках співробітників станції. Це порушує правила експлуатації 

об’єкта, адже співробітники перебувають там під психологічним тиском та 

не змінюються. На Запорізькій АЕС зараз також знаходиться 500 

російських військових. Такі дії можуть кваліфікуватись як воєнні злочини, 

адже установки та споруди, що містять небезпечні сили захищаються 

нормами міжнародного гуманітарного права та не можуть бути піддані 

воєнним нападам. 

07 березня 2022 року у селі В’язівка Житомирської області було 

знищено церкву – пам’ятку архітектури національного значення, 

побудовану 1862 р. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у 

випадку збройного конфлікту 1954 р. передбачає, що країна-окупант не 

лише не повинна завдавати шкоду культурній спадщині окупованої 

території, а має сприяти їхньому збереженню. 

Сьогодні у Міжнародному суді ООН розпочались слухання за 

позовом України проти Росії у справі щодо порушення положень Конвенції 

про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. Делегація 

України просить вжити таких невідкладних заходів: зупинити військові дії 

РФ на території України та забезпечити, щоб військові та збройні 

підрозділи під контролем Росії припинили участь у військових діях.  

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


