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Окупанти продовжують застосовувати зброю, здійснювати ракетні та 

авіаційні удари по житлових кварталах міст, лікарнях, школах, дитячих 

садках, воєнних об’єктах, об’єктах цивільної інфраструктури (продуктових 

складах, нафтових базах), мостах (Чернігів, Сновськ, Стара Рудня, Конотоп, 

Смяч, Малий Дирчин), церквах (Лук’янівка, Заворичі, В’язівка), музеях 

(Музей Марії Приймаченко). Ст. 57 Додаткового протоколу (І) до 

Женевських конвенцій 1949 р. закріплює, що  «при проведенні воєнних 

операцій повинна постійно виявлятися турбота про те, щоб оберігати 

цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти… Ті, хто планує напад 

або приймає рішення про його здійснення … вживають усіх практично 

можливих запобіжних заходів при виборі засобів і методів нападу з тим, 

щоб уникнути випадкових втрат життя серед цивільного населення, 

поранення цивільних осіб і випадкової шкоди цивільним об'єктам і, в 

усякому випадку, звести їх до мінімуму.» 

 Ракети на територію України запускаються також із території 

Білорусі та з акваторії Чорного моря, летять на низькій висоті, що не 

дозволяє радарам їх фіксувати. Збройна агресія Російської Федерації 

забрала життя 143 дітей. Російські військові викрадають людей, 

представників місцевого самоврядування, мерів міст. Зокрема, зникли 

депутат Генічеської ради, голова Голої Пристані, голова Каланчака.   

Вчора, 27 березня, повідомили про пожежу у Чорнобильській зоні 

відчуження, горіло понад 10 тисяч гектарів лісу. Це загрожує поширенню 

радіації на територію України, Білорусі та Європи. Мілітаризація зони 

російськими окупаційними військами продовжується. Такі дії неминуче 

призведуть до пошкодження ізоляційних споруд та потрапляння в 

атмосферу радіоактивного пилу. У місті Чорнобиль (яке вже 35 років 

непридатне для проживання через вибух та підвищений рівень радіації) 

окупанти облаштували тимчасовий пункт управління. Україна звернулася 

до Ради Безпеки ООН зі зверненням вжити заходів з демілітаризації зони 

відчуження Чорнобильської АЕС та проханням ввести туди спеціальну 

місію ООН. 

Нагадуємо, що з першого дня Чорнобильська АЕС знаходиться під 

контролем російських військових. Захоплення такого об’єкту є грубим 

порушенням п. 1 ст. 56 Додаткового протоколу (І) до Женевських 

конвенцій 1949 р., що передбачає: «Установки та споруди, що містять 

небезпечні сили, а саме греблі, дамби та атомні електростанції, не 

повинні ставати об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти 

є військовими об'єктами, якщо такий напад може спричинити вивільнення 

небезпечних сил та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.  

Пересуваючись зоною відчуження, будуючи там фортифікаційні 

споруди, окопуючись, російські танки та техніка розворушили верхній шар 

ґрунту, що призвело до підвищення рівня радіації довкола. Російські 

солдати опромінюються самі і наражають на небезпеку людей та 



навколишнє середовище навколо. Потрібно розуміти, що військові також 

зазнають значного опромінення в зоні відчуження. Такими діями 

порушується ст. 55 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 

1949 р., відповідно до п. 1 якої «при веденні воєнних дій має бути виявлена 

турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і 

серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання методів 

або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна 

очікувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим 

завдадуть шкоди здоров'ю або виживанню населення», а також п. 3 ст. 35, 

яка закріплює заборону «застосовувати методи або засоби ведення 

воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, 

завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному 

середовищу». 

Вчора ввечері було завдано ракетні удари по нафтобазі у Луцьку. 

Також пролунала низка вибухів у Харкові, Житомирі та Рівному. Такі дії 

порушують п. 4 ст. 51 Додаткового протоколу (І) до Женевських 

конвенцій 1949 р., відповідно до якого заборонено здійснювати напади 

невибіркового характеру. 

Вранці російські військові обстріляли Рубіжне Луганської області 

(загинула одна людина, одна – поранена). 

У Києві уламки збитої ракети спричинили пожежу у приватному 

гаражі у Дарницькому районі. На півночі Київської області проходять бої 

в населених пунктах Ірпінь, Буча, Гостомель. Через бойові дії на околицях 

Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, без електропостачання 

опинилися 82 тисячі людей. Під Києвом внаслідок обстрілу було 

пошкоджено контактну мережу для залізничної колії.  

Місто Чернігів в оточенні. Здійснюється мінометний обстріл 

житлових кварталів міста. 

У Харкові внаслідок обстрілів зруйновано 1177 багатоквартирних 

житлових будинки. На Харківщині в Ізюмському районі через ракетний 

обстріл загинула сім’я з чотирьох осіб. 

У блокаді знаходиться місто Маріуполь. Евакуаційну колону, яка 

вирушила з Запоріжжя по жителів Маріуполя не пропускають далі 

Бердянська. Маріуполь знаходиться під килимовими бомбардуваннями. 

Вищезазначеними діями російські військові також суворо порушують 

п. 2 ст. 35 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 р., 

яка закріплює, що «заборонено застосовувати зброю, снаряди, речовини й 

методи ведення воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або 

надмірних страждань». 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 


