
 
 
 

Підсумок - 4 день загарбницьких дій РФ на території України - 27 лютого 
2020 року 

 
Протягом 4 дня загарбницьких дій РФ на території України, було скоєно 
наступні злочини: навмисні атаки на цивільне населення та цивільні об’єкти, 
невибіркові атаки, що спричиняють непропорційну військовій перевазі шкоду 
цивільним особам та цивільним об’єктам, атаки на медичний персонал та 
медичні заклади, використання живих щитів, захоплення приватної власності.  

В м. Нова Каховка людину похилого віку на велосипеді представники РФ застрелили 
пострілом у спину. На залізничному переїзді в м. Нова Каховка росіяни розстріляли 
цивільний автомобіль, в якому їхала сім’я з чотирьох осіб: чоловік загинув, дві його 
доньки і дружина були поранені.  

У місті Бердянськ, росіяни застрелили місцевого мешканця, що відмовився віддати 
окупантам свій мобільний телефон. 

У м. Чернігів внаслідок обстрілів 16 людей було травмовано, постраждали дитяча та 
доросла стоматології, адмінбудівлі та житлові багатоповерхові будинки, міська 
бібліотека. 

На північному сході Харкова в мікрорайоні Журавлівка в будинок потрапив артилерійний 
снаряд. Внаслідок влучання зайнялись відразу 5 квартир та дах будинку площею 400 
кв.м. На західній околиці Харкова, у селищі Залютине, внаслідок артилерійної атаки з 
невстановленої зброї зруйновано та пошкоджено чотири приватних будинки та 
понівечено автомобілі.  

Артилерійного нападу зазнало м. Ізюм, а також с. Куньє в Ізюмському районі. У центрі 
села розбита школа та двоповерховий будинок неподалік, загинули 3 особи та 
поранення отримали 2. 

Під Маріуполем в Донецькій області обстріляли селище Сартану. Під час бою за 
Волноваху від обстрілу з боку так званої «ДНР» пошкоджено всі комунікації, житлові 
масиви, а також лор-відділення лікарні, в зв'язку з чим наразі неможливо надати 
допомогу 11 пораненим місцевим мешканцям.  

В Луганській області містах Щастя і Станиця Луганська залишаються зайнятими 
військами РФ, з обірваними комунікаціями, без харчової провізії.  

 

 

 

 

 

 

 



Навмисні атаки на цивільне населення та цивільні об’єкти 

Продовжуються націлені напади на цивільних осіб в зоні окупації військами РФ на півдні 
Херсонської області. 27 лютого вранці людину похилого віку на велосипеді застрелили 
пострілом у спину в Новій Каховці1. 

На сумнозвісному через попередні напади на цивільних осіб залізничному переїзді в м. 
Нова Каховка2 росіяни розстріляли цивільний автомобіль, в якому їхала сім’я з чотирьох 
осіб. Чоловік загинув, дві його доньки і дружина були поранені3. 

                                                
1 “В Новой Каховке застрелили пенсионера. Возвращался на велосипеде с дачи, — сообщают местные 
СМИ”, Украина Online Новости Война Россия, 27.02.22 at 16:30, available at: 
https://t.me/UkrainaOnlline/19134  
2 46°44'47.1"N 33°23'35.0"E  
3 “No title”, facebook, 27.02.22 at 20:24, available at: 
https://www.facebook.com/tsyhipa/posts/5629532223740046  



 

Тіло чоловіка, якого вбили військові РФ 27.02.22 в Новій Каховці 



У місті Бердянськ, яке російські війська зайняли без бою 27 лютого4, росіяни застрелили 
місцевого мешканця, що відмовився віддати окупантам свій мобільний телефон5. 

Усі перелічені випадки є очевидними грубими порушеннями міжнародного гуманітарного 
права, а саме умисним нападом на захищених (цивільних) осіб, що не брали участі у 
збройному конфлікті. 

У м. Чернігів ракета влучила в будівлю кінотеатру на центральній площі міста, в якому 
розташовується Молодіжний центр. Чернігівська ОДА зазначає, що це був ракетний 
обстріл6. Внаслідок удару будівля зазнала значних внутрішніх руйнувань.  

 

Наслідки обстрілу будівлі кінотеатру в Чернігові 27.02.2022. 

 

За повідомленням секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако, ціллю 
артилерійського удару була Чернігівська міська рада. Натомість руйнувань зазнали 

                                                
4 “Срочное обращение исполняющего обязанности городского головы г. Бердянска  Александра 
Свидло!”, 27.02.22 at 20:27, available at: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873131029741637&id=100011342747545  
5 “No title”, Бердянск Сейчас, 27.02.22 at 11:11, available at: https://t.me/brdVP/82  
“СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 28.02.2022 СТАНОМ НА 12:00”, 28.02.22 at 13:30, available 
at: https://www.zoda.gov.ua/news/59562/situatsiya-shodo-rosiyskogo-vtorgnennya-28.02.2022-stanom-na-
1200.html  

6 “У Чернігові ракета влучила у будівлю Молодіжного центру” Цензор.НЕТ, 27.02.22 at 21:57, available at: 
https://t.me/censor_net/8929  



дитяча та доросла стоматології, адмінбудівлі та житлові багатоповерхові будинки7. 
Постраждала також міська бібліотека8. За повідомленням Центру стратегічних 
комунікацій та інформаційної безпеки, внаслідок обстрілів 27 лютого в Чернігові 16 
людей було травмовано9. 

  

Вирва внаслідок влучання снаряду біля міської бібліотеки, м. Чернігів, 27.02.2022 

                                                
7   “No title”. Facebook, 27.02.22 at 14:48, available at: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5292695967427668&id=100000619510894  
8 “Центр мого міста” 27.02.22, available at: 
https://www.facebook.com/100000402658829/posts/5050560871633951/?sfnsn=mo 
 
9  “No title”. Facebook, 27.02.22 at 20:10, available at: 
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/298392072360780  



Третю добу поспіль тривають обстріли житлових кварталів півночі Харкова з 
крупнокаліберної артилерійної зброї. Снаряди влучили в подвір’я багатоповерхівок, 
поруч з дитячими майданчиками або безпосередньо в господарські споруди місцевих 
жителів10.   

 

Влучання артилерійного снаряда біля дитячого майданчика, р-н Салтівка, Харків, 
27.02.2022. 

27 лютого о 14:59 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому 
чотирьохповерховому будинку в мікрорайоні Журавлівка на північному сході Харкова. 
Повідомляється, що в будинок потрапив артилерійний снаряд. Внаслідок влучання 
зайнялись відразу 5 квартир та дах будинку площею 400 кв.м. Даних про постраждалих 
немає. 

                                                
10 No title. ХС.Харьков, 27.02.22 at 09:49, available at: https://t.me/c/1347456995/38976.   



На західній околиці Харкова, у селищі Залютине, внаслідок артилерійної атаки з 
невстановленої зброї зруйновано та пошкоджено щонайменше чотири приватних 
будинки та понівечено автомобілі. Даних про постраждалих немає. Відомостей про 
військові об’єкти неподалік ! теж11.  

 

Наслідки артилерійного обстрілу району Залютине, Харків, 27.02.2022. 

Ближче до півночі 27 лютого почався артилерійний обстріл м. Ізюм, внаслідок якого 
руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. 
Інформація про жертви відсутня12. 

                                                
11 No title. ХС.Харьков. 27.02.22 at 12:18, available at: https://t.me/c/1347456995/38991  
12 “No title”, Типичный Харьков, 27.02.22 at 23:48, available at: https://t.me/kharkiv_typical/13528  



 

Наслідки вечірнього обстрілу м. Ізюм, 27.02.2022. 

 

27 лютого під обстріл потрапило с. Куньє в Ізюмському районі. У центрі села розбита 
школа та двоповерховий будинок неподалік. Про це 27 лютого повідомили на instagram-
сторінці телеканалу "Ізюм TV"13. Інформацію про постраждалих озвучив секретар 
Куньєвської сільради. Під час обстрілу загинули 3 осіб ! двоє на місці, один помер у 
лікарні. Поранення отримали 2 особи14. 

 

                                                
13 “No title”, Instagram, 27.02.22, available at: 
https://www.instagram.com/tv/CaeiT0rjiND/?utm_source=ig_web_copy_link  
14 “No title”, Instagram, 27.02.22, available at: 
https://www.instagram.com/p/CaemXRPN2so/?utm_source=ig_web_copy_link  



 

Школа в с. Куньє Харківської області, що постраждала від артилерійного обстрілу 
27.02.2022. 

27 лютого знову обстріляли Сартану – селище під Маріуполем15. Про постраждалих 
інформації немає. Мерія Маріуполя організувала евакуацію людей похилого віку, жінок 
та дітей з селища. О 17:00 того ж дня Міська рада Маріуполя повідомила про викриту 
спробу ДРГ із РФ обстріляти автобус з гуманітарної колони в супроводі національної 
поліції, який вивозив мешканців житлових будинків, розбитих внаслідок обстрілу 
російською авіацією житлового масиву на пр. Перемоги в Лівобережному районі міста. 
Мер Маріуполя повідомив про оперативну реакцію і знищення ДРГ16. 

27 лютого голова Луганської ОДА Сергій Гайдай оновив інформацію про ситуацію в 
містах Щастя і Станиця Луганська. Він повідомив про те, що ці населені пункти 
залишаються зайнятими військами РФ, з обірваними комунікаціями, без харчової 
провізії17. Стало відомо, що під час бою за Волноваху від обстрілу з боку так званої 
                                                
15«Вадим Бойченко: «Маріуполь допоможе евакуювати жителів Сартани», Маріупольська міська рада, 
27.02.2022, 09:57, available at: https://t.me/mariupolrada/8546  
16 «На пост-мосту диверсійно-розвідувальна група росії намагалася атакувати автобуси з людьми», 
Маріуполь ! офіційний сайт міської ради, 27.02.2022, 17:20, available at: 
https://mariupolrada.gov.ua/news/na-post-mostu-diversijno-rozviduvalna-grupa-rosii-namagalasja-atakuvati-
avtobusi-z-ljudmi  
17 «Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, ! Сергій Гайдай», Facebook, 
27.02.2022, 19:20, available at: 
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/132382285967830?__cft__[0]=AZW60g8XM4Yq0iYOfFA
w8SBRRbPi28WI9TJdPNXxR_vnKHFkTpEGP9AjFQea2NNuohOYw2IJ68w5Fm7y1LFh0pM1DN-
J5QzULe71OZl1J4KYX60_fjkElE8ULVDvAdScQ9Z7QoP-LsyQA54uf_qY6gH4&__tn__=%2CO%2CP-R  



«ДНР» пошкоджено всі комунікації, житлові масиви, а також лор-відділення лікарні. 
Наразі неможливо надати допомогу 11 пораненим місцевим мешканцям, провести 
роботи по відновленню комунікацій, а також завезти харчові продукти та воду18. 

 

Волноваха, лор-відділення міської лікарні, наслідки обстрілів 26/02/2022. 

 

Невибіркові атаки, що спричиняють непропорційну військовій перевазі шкоду 
цивільним особам та цивільним об’єктам 

Оскільки збройний конфлікт між Росією та Україною знаходиться зараз в активній фазі 
та у зв’язку з переважною опертістю цього дослідження на інформацію з відкритих 
джерел, в документаторів Truth Hounds не завжди є можливість поза розумним сумнівом 
встановити навмисність атак на цивільні об’єкти. Іншими словами, достеменно 
встановити присутність чи відсутність військових об’єктів поблизу до вражених 
цивільних не завжди є можливим. Навіть якщо допустити, що у випадку з окремими 
обстрілами, описаними вище, легітимні військові цілі розташовувалися поряд з 
цивільними об’єктами, то напади все одно порушували МГП, адже були невибірковими. 
Неможливо уявити військової цілі, яка б виправдовувала напад, що завдавав би такі 
руйнування, яких протягом доби зазнали Чернігів, Харків та містечка й села навколо цих 
обласних центрів. Отже, якщо ціллю окремих нападів, описаних у попередній частині, 
були поки не встановлені військові об’єкти, то обстріли все одно порушували МГП через 

                                                
18 “No title”, Facebook, 27.02.22 at 13:13, available at: 
https://www.facebook.com/100005587749108/posts/1798885030307738/?d=n 



непропорційність потенційної військової переваги завданій шкоді цивільним об’єктам та 
цивільним особам. 

Атаки на медичний персонал та медичні заклади 

У центрі м. Чернігів було обстріляно дитячу стоматологічну поліклініку19 та прилеглі 
будинки. Напад на медичні установи є порушенням МГП, доки останні не 
використовуються як військові об’єкти. При цьому важливо, що присутність у медичному 
закладі окремих військових не перетворює таку установу на військову ціль. Відповідно, 
задокументований випадок є воєнним злочином. 

Використання живих щитів 

Практично від початку доби почала з’являтися інформація про намагання використати 
так звані живі щити військовослужбовцями Російської Федерації. Йшлося про прикриття 
військового нападу автобусами з цивільними жителями, яких начебто мали евакуювати 
з місця, де проводяться активні збройні дії. 

Використання живих щитів прямо заборонене Третьою та Четвертою Женевськими 
конвенціями, Додатковим протоколом І та звичаєвим міжнародним правом. Римський 
статут Міжнародного кримінального суду забороняє використання цивільних осіб для 
прикриття військових дій. При цьому не є важливим чи добровільно цивільні зголосилися 
на знаходження поряд з військовими чи військовим об’єктом. Важить лише сам факт 
умисного розташування військових, військового транспорту, інших військових об’єктів 
таким чином, щоб цивільні особи служили захистом від потенційного нападу 
супротивника. 

Якщо попередня інформація з Бучі, Київська область, та Херсону підтвердиться, то 
використання цивільних збройними силами Російської Федерації має бути розцінене як 
воєнний злочин. 

Захоплення приватної власності 

27 лютого 2022 о 10:10-10:35 російські військові пограбували продуктовий магазин у 
центрі с. Макошине, Менського району, Чернігівської області20 21 22. 

 

Скріншот з інформацією про пограбування 27.02.2022 

                                                
19 “No title”, Facebook, 27.02.22 at 20:24, available at: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=65980831189181&id=100035879568019 
 
20 Скріншот, facebook.com, дата публікації: 10:10 27.02.22, пряме посилання: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1086337852099131&id=100021687781683  
21 Скріншот, facebook.com, дата публікації: 10:35 27.02.22, пряме посилання: 
https://www.facebook.com/groups/1329361167218393/posts/2220131278141373/  
22 Witness evidence: виходець з с. Макошине Корнієнко Богдан 



 

Скріншот з інформацією про пограбування 27.02.2022 

Станом на 14:52 російські військові пограбували ще два магазини23. 

 

Скріншот з інформацією про пограбування 27.02.2022 

Загальне правило щодо поваги до приватної власності у випадку збройного конфлікту 
передбачає заборону на захоплення приватної власності. Ця заборона серед іншого 
закріплена в Гаазькій конвенції 1907 року. Втім, вона не є абсолютною. Гаазька 
конвенція та звичаєве МГП допускає захоплення приватної власності, коли військова 
необхідність цього вимагає. Разом з тим передбачається, що вартість вилученого майна 
буде компенсована законному власнику. В описаних вище випадках захоплена власність 
теоретично може розглядатися як така, яка була необхідна для успішного проведення 
військової операції стороною конфлікту. Втім, на сьогодні немає підстав вважати, що за 
вилучену власність буде виплачена компенсація. Захоплення власності мало форму 
пограбування, а не організованого вилучення, воно було хаотичним та необлікованим. 
Відповідно, є підстави говорити про порушення положень МГП щодо недопустимості 
конфіскації приватної власності та, можливо, скоєння воєнного злочину. 

 

 

 

 

 
                                                
23 Скріншот, facebook.com, дата публікації: 14:52 27.02.22, пряме посилання: 
https://www.facebook.com/groups/1329361167218393/permalink/2220266691461165/  


