
   
 

 

Аналітична довідка 

5–18 травня 2022 

 

Докази воєнних злочинів та порушення міжнародного гуманітарного права вчинені 

Російською Федерацією під час військової агресії проти України 

 

Впродовж звітного періоду російські окупаційні війська продовжують вчиняти масову 

крадіжку зернових культур та інших продуктів в Херсонській,  

Харківський та Запорізький областях.  З’явились нові свідчення про сотні мертвих 

цивільних, похованих військовослужбовцями ЗС РФ  в братських могилах біля 

Маріуполя. В Маріуполі , ЗС РФ заблокували евакуацію приблизно 600 поранених 

українських солдат з металургійного комбінату «Азовсталь». Було зафіксовано нові 

випадки сексуального насильства, тортур та вбивств цивільних осіб в Харківський та 

Київській областях, коли вони були під окупацією РФ та в окупованій Херсонській 

області, російськи солдати шукали, затримували та в деяких випадках вбивали 

українських ветеранів, які приймали участь в бойових діях на Донбасі. ЗС РФ 

продовжує бомбардувати східні регіони України, розграбовувати приватну та публічну  

власність, затримувати та депортувати цивільних. 

 

Впродовж звітного періоду ми задокументували наступні воєнні злочини та порушення 

міжнародного гуманітарного права вчинені Збройними Силами Російської Федерації:  

 (1) тортури та навмисні вбивства; (2) сексуальне насильство; (3) незаконні напади на 

цивільних осіб; (4) напади на цивільні об’єкти; (5) напади на особливо захищені 

об’єкти; (6)перешкоджання надання гуманітарної допомоги та евакуаційним зусиллям; 

(7) насильницьке переміщення цивільного населення; (8) фільтраційній табори та інші 

випадки незаконного позбавлення волі; (9) розграбування та експропріація власності; 

(10)  нанесення шкоди навколишньому середовищу.1 

 

 
                                                
1 The number of war crimes committed by Russian forces during the reporting period is not limited to those 
analysed in this report. The total number is much higher. The cases that were included in this report were 
analysed as exemplary cases of war crimes and breaches of international humanitarian law committed by 
Russia. 



1) Тортури та навмисні вбивства 

Міжнародне кримінальне право (далі в тексті— МКП) та міжнародне гуманітарне 

право (далі в тексті— МГП) забороняють тортури  та нелюдське поводження з будь 

якою особою, в незалежності від того чи ця особа цивільна або військова2. 

 

МКП та МГП також забороняють робити цивільних об’єктами нападу та вбивати 

їх.3  

 

Тортури та навмисні вбивства в цій доповіді  проаналізовані в одному розділі, так як в 

більшості проаналізованих випадків жертви тортур також були знайдені мертвими. 

Лише небагатьом вдалося вижити і втекти до безпечних місць. Порушення заборони 

на вбивства цивільних осіб, так само як і тортури та нелюдське поводження є 

серйозними порушеннями МГП.4 І тортури, і вбивства складають воєнні злочини 

та/або злочини проти людяності.5  

 

Впродовж звітного періоду, з’явились  нові свідчення тортур та навмисних вбивств в 

містах Київської та Харківської областей, які раніше були під окупацією ЗС РФ. Є 

повідомлення що ЗС РФ вбивають українських ветеранів, які брали участь в війні на 

Донбасі. Солдати ЗС РФ продовжують ховати тіла вбитих цивільних в братських 

могилах біля Маріуполя.  

 

09/05/2022: Поблизу Макарова, Київська область, було виявлено поховання з тілами 

трьох чоловіків, вбитих російськими військовими пострілами в голову та в живіт.6 

Один з убитих – громадянин Чехії.7 

                                                
2 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(f); Article 8.2(a)(ii); Geneva Convention 
(I) of 1949, Article 12(2); Geneva Convention (II) of 1949, Article 12(2); Geneva Convention (III) of 1949, 
Article 17, Article 87, Article 89; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 32; Rule 90 of the customary IHL.  
3 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(d); Article 8.2(a)(i); Geneva Convention 
(IV) of 1949, Article 32; Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 85 3(a). 
4 Geneva Convention (I) of 1949, Article 50; Geneva Convention (II) of 1949, Article 51; Geneva Convention 
(IV) of 1949, Article 147. 
5 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(f); Article 8.2(a)(ii); Article 7.1(d); 
Article 8.2(a)(i). 
6 Офіс Генерального Прокурора, Вбили пострілами в голову трьох мирних мешканців – на Київщині 
продовжують документувати злочини російської армії, 9 травня 2022, available at: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vbili-postrilami-v-golovu-tryox-mirnix-meskanciv-na-kiyivshhini-prodovzuyut-
dokumentuvati-zlocini-rosiiskoyi-armiyi  
7 RFE/RL, На Київщині біля Макарова виявили поховання, серед розстріляних був громадянин Чехії – 
поліція, 17/05/2022, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-makariv-
zakhoronennya/31854580.html  



 

Біженка з Бучі, Київська область, розповіла в інтерв'ю IPHR, що російські військові 

вбили її сусіда і розстрілювали житловий будинок з танка.8 

  

Українська прокуратура ідентифікувала російського військового, який під час окупація 

села Мокрець, Київська область, утримував в полоні і катував двох місцевих 

цивільних. Підозрюваний і ще кілька військових роздягли полонених і били їх по 

голові та обличчю, намагаючись отримати від них інформацію про Збройні сили 

України.9  

 

Місцева влада окупованого Маріуполя повідомила, що до масового поховання 

цивільних біля Виноградного,10 поблизу Маріуполя, Донецька область, російські 

окупаційні війська продовжують звозити сотні тіл вбитих людей.11 

 

 
Фото братської могили неподалік Маріуполя 

                                                
8 IPHR screening interview with witness #47.  
9 Facebook-сторінка Офиса Генерального Прокурора, Жорстоке поводження з цивільним населенням - 
повідомлено про підозру ще одному офіцеру «миротворчої» бригади РФ, 09/05/2022, available at: 
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/366662875496552  
10 RFE/RL, Супутник зафіксував ще одну братську могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне – 
«Схеми», 22/04/2022, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-vynohradne-bratska-
mohyla/31816645.html 
11 Telegram-канал Маріупольського міська рада, Окупанти святкують День Перемоги на кістках 
маріупольців, 09/05/2022, available at: https://t.me/mariupolrada/9552  



 
 

Окупаційна влада звозить тіла загиблих цивільних, яких вимило з братських могил до 

ТЦ для подальшого перепоховання 

 

10/05/2022: Комітет Верховної Ради з питань прав людини повідомив, що російські 

окупаційні війська заарештовують ветеранів АТО/ООС. Багатьох з них потім 

розстрілюють, в тому числі, в присутності їхніх сімей.12 

 

Зокрема, за інформацією однієї з біженців, опитаних IPHR, її родич,  

ветеран АТО, був викрадений російськими військовими зі свого будинку 

 в одному з окупованих сіл Херсонської області 2 квітня 2022.  

                                                
12 Суспільне, У Раді заявили, що російські військові розстрілюють ветеранів АТО/ООС, 10/05/2022, 
available at: https://suspilne.media/237906-u-radi-zaavili-so-rosijski-vijskovi-rozstriluut-veteraniv-atooos/  



Близько 30 військових зі зброєю вивели чоловіка із будинку разом із дочкою. Потім 

дочку відпустили, а чоловіка і його автомобіль вивезли в невідомому напрямку. 

Військові обшукали його двір, а також сусідські двори, сараї і городи. Станом на 19 

квітня з чоловіком немає зв’язку.13 

 

12/05/2022: CNN опублікував відео, датоване 16 березня 2022, на якому російські 

військові розстрілюють двох цивільних людей на околицях Києва. Група російських 

військових вдерлася на території фірми з торгівлі автомобілями. Вони зупинили й 

обшукала її власника і охоронця, які вийшли до них з піднятими руками. Коли 

військові дозволили їм піти, чоловіки розвернулися щоб повернутися до приміщення 

фірми, а військові розстріляли їх у спину. Власник фірми помер на місці. Поранений 

охоронець зміг дістатися приміщення фірми, де помер від втрати крові, не 

дочекавшись допомоги. На відео також видно, як військові грабують фірму.14 

 

16/05/2022: У Вишеграді, Київська область, було знайдено тіло вбитого пострілом у 

спину місцевого жителя.15  

 

Стало відомо, що в окупованій Великій Олександрівці, Херсонська область, російські 

війська взяли в полон і катували місцевого жителя. Звільнившись з полону, він 

розповів, що військові зламали йому шість ребер і пробили легені.16  

 

2) Сексуальне насильство  

Зґвалтування та інші форми сексуального насильства складають воєнний злочин, 

злочин проти людяності та є порушенням МГП.17 Сексуальне насильство також може 

                                                
13 IPHR screening interview with witness #2.  
14 CNN, Video Shows Russian Soldiers Killing 2 Civilians Before They Ransack a Business, 12/05/2022, 
available at: https://edition.cnn.com/2022/05/11/europe/ukraine-video-russian-soldiers-shoot-
civilians/index.html?fbclid=IwAR236HuK5mBTdf51i9ojmk8CYKZaKWHQ6V35D7-
8eGsKJyetSrSqkHQqKZY  
15 Facebook-сторінка Поліції Київської області, Поліція Бучанщини виявила тіло вбитого окупантами 
жителя села Колонщина, 16/05/2022, available at: 
 https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/370403288457327  
16 Суспільне, "Зламали шість ребер і пробили легені". Історія жителя Херсонщини, якого дві доби у 
полоні катували російські військові, 16/05/2022, available at: https://suspilne.media/240167-zlamali-sist-
reber-i-probili-legeni-istoria-zitela-hersonsini-akogo-dvi-dobi-u-poloni-katuvali-rosijski-vijskovi/  
17 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7(1)(g); Article 8.2(b)(iv); Additional 
Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 75(2)(b); Article 76(1); Article 77(1); Common Article 
3(1)(c) of the 1949 Geneva Conventions; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 27; Rule 93 of the 
customary IHL. 



бути складовою тортур та  або нелюдським і принижуючим поводженням— інший 

склад воєнного злочину та серйозне порушення МГП.18 
 

16/05/2022: Стало відомо, що двоє російських військових зґвалтували двох жінок у селі 

Київської області, яке було під російською окупацією. Вони також застрелили чоловіка 

однієї з потерпілих.19 

 

17/05/2022: Українські правоохоронні органи ідентифікували російського військового, 

Булата Фасахова, який під час окупації одного з населених пунктів Київської області, 

зґвалтував місцеву мешканку. Фасахов вдерся у дім родини жінки в селі Броварського 

району, Київська область, зачинив всіх крім неї у підвалі і погрожуючи розстрілом 

всієї сім’ї, зґвалтував її. Через кілька днів він знову прийшов до будинку потерпілої з 

трьома іншими військовими і вони всі по черзі ґвалтували її, погрожуючи вбивством.20 

 

3) Незаконні напади на цивільних  

 

МГП та МКП  забороняють обидві навмисні та невибіркові напади на цивільне 

населення або особу, які прямо не беруть участь в бойових діях. Порушення цієї 

заборони впродовж міжнародного збройного конфлікту є складом воєнного злочину 

та порушенням МГП.21 

 

09/05/2022: В Білогір’ї, Запорізька область, російські військові розстріляли авто з 

двома цивільними. Пасажир помер на місці, а водій дістав поранення.22  

 

10/05/2022: На дорозі біля звільнених від російської окупації Циркунів, Харківська 

область, було знайдене авто з трьома розстріляними цивільними.23  
                                                
18 For more information, see Amnesty Internationa, Rape And Sexual Violence Human Rights Law And 
Standards In The International Criminal Court, Section 6, Acts Of Rape And Sexual Violence Causing Severe 
Pain And Suffering Must Be Charged As Torture, available at: https://www.amnesty.org/en/wp-
content/uploads/2021/07/ior530012011en.pdf  
19 Sky News, Ukrainian Women Reveal their Rape Ordeal and Say Russian Soldiers Must ‘Be Punished,’ 
16/05/2022, available at: https://news.sky.com/story/ukrainian-women-reveal-their-rape-ordeal-and-say-russian-
soldiers-must-be-punished-12613584  
20 RFE/RL, Залякував та ґвалтував: правоохоронці повідомили про підозру ще одному військовому РФ, 
17/05/2022, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pidozra-viyskovomu-rf/31854517.html  
21 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b)(i), Article 8.2(b)(iv); Additional 
Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 51; Rule 6 of the customary IHL. 
22 Telegram-канал Офиса Генерального Прокурора, Обстріл ворожою артилерією авто з цивільними на 
Запоріжжі – розпочато розслідування, 10/05/ 2022, available at: https://t.me/pgo_gov_ua/4048  



 

12/05/2022: В Херсонській області, російські військові обстріляли з артилерії колону 

цивільних автомобілів. Вранці 12 травня окупаційні війська зупинили близько тисячі 

машин цивільних, які намагалися евакуюватися. Лише після обіду їх почали випускати 

партіями по 200 машин. О 16:00 вони обстріляли одну з колон, яка дісталася 

підконтрольної Україні території. В результаті було поранено жінку і 11-річну 

дитину.24 

 

13/05/2022: Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що в одному з 

окупованих сіл Харківської області російські військові розстрілювали цивільних з 

танка.25  

 

15/05/2022: У Сєвєродонецьку, Луганська область, російські військові обстріляли 

евакуаційне авто з десятьма цивільними. Ніхто не постраждав.26  

 

17/05/2022: Біля Давидова Брода, Херсонська область, російські війська обстріляли 

евакуаційну колону цивільних автомобілів із системи залпового вогню «Град». 

Щонайменше троє людей загинули, ще шість осіб дістали поранення різного ступеня 

тяжкості.27 

 

В Луганській області, російські війська обстріляли із системи залпового вогню «Град» 

евакуаційний автобус, що вивозив мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька. Ніхто 

не постраждав.28 

                                                                                                                                                  
23 Суспільне, На виїзді з Харкова у бік Циркунів знайшли розстріляні тіла трьох цивільних, 10/05/2022, 
available at: https://suspilne.media/237757-na-viizdi-z-harkova-u-bik-cirkuniv-znajsli-rozstrilani-tila-troh-
civilnih/  
24 Ukrainska Pravda, Aggressors shelled a convoy of refugees in Kherson region, injuring a woman and a child, 
12/05/2022, available at: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/12/7345838/  
25 Telegram-канал МВС України, Російські військові розстрілювали цивільних на Харківщині з танка, 
12/05/2022, available at: https://t.me/mvs_ukraine/12717  
26 Суспільне, З Сєвєродонецька евакуювали 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл — Гайдай, 
15/05/2022, available at: https://suspilne.media/239708-z-severodonecka-evakuuvali-10-ludej-avtomobil-
potrapiv-pid-obstril-gajdaj/  
27 Facebook-сторінка Херсонська обласна прокуратура, Внаслідок чергового ворожого обстрілу колони 
авто з цивільними на Херсонщині є загиблі та поранені – розпочато розслідування,18/05/2022, available 
at: https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/369519461876788  
28 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА, 17/05/2022, available at: https://t.me/serhiy_hayday/6542  



 
Евакуаційний «автобус» траса Лисичанськ-Бахмут 

 

4) Напади на цивільні об’єкти   

 

МКП та МГП встановлюють спеціальні положення для загального захисту цивільних 

об’єктів та цілих міст, селищ, жителів, які незахищені та не є військовими 

об’єктами.29  Напади, репресалії чи інші акти насильства проти таких об’єктів в 

                                                
29 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b)(ii),(v); Additional Protocol (I) to the 
Geneva Conventions of 1977, Article 52. 



міжнародному збройному конфлікті  заборонені та є складом воєнного злочину та 

порушенням МГП.  

 

Міжнародне право забороняє обидві навмисні та невибіркові напади на цивільних та 

цивільні об’єкти. Заборона включає в себе напади які не спрямовані на військові 

об’єкти;  атаки, які використовують метод або засоби бою, які не можуть бути 

спрямовані на конкретну військову ціль або чиї ефекти не можуть бути обмежені і, 

таким чином, завдадуть ударів по військових цілях та цивільних особах або цивільних 

об'єктах без розрізнення; бомбардування, яке розглядає як єдину військову мету ряд 

чітко відокремлених і різних військових цілей, розташованих в містах, селищах, або в 

інших  областях, що містять аналогічну концентрацію цивільних або цивільних 

об'єктів; і напади, які можуть бути очікуваними, спричинять випадкові втрати 

цивільного життя, травми цивільних осіб, пошкодження цивільних об'єктів, або їх 

поєднання, які будуть надмірними по відношенню до передбачених, конкретних і 

прямих військових переваг. 30 

 

Впродовж звітного періоду, Росія продовжила постійні артилерійські обстріли та 

бомбардування, в більшості атакуючи Харківську, Донецьку та Луганську області та 

проводячи цілеспрямовані атаки на інші регіони.31 В цьому розділі, ми описали 

найбільш сумновідомі напади, які спричинили загибель 87 цивільних осіб. Доля 

11цивільних осіб які застрягли під завалами  житлового будинку залишається 

невідомою.  Також з’явилась нова інформація про попередні атаки здійснені ЗС РФ на 

цивільну інфраструктуру в окупованих містах Харківської та Донецької областей, які 

спричинили загибель 74 цивільних осіб. 

 

05/05/2022: В Луганській області, п’ятеро людей загинули від російських обстрілів 

цивільної інфраструктури з 3 по 5 травня 2022.32  

 

                                                
30 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 51. 
31 For more information, see Bellingcat Interactive TimeMap of Incidents of Civilian Harm in Ukraine: 
https://ukraine.bellingcat.com/  
32 RFE/RL, На Луганщині через обстріли армії РФ знайшли тіла кількох загиблих – Гайдай, 05/05/2022, 
available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-gayday-luganshchyna-zhertvy/31835266.html  



07/05/2022: В Білогорівці, Луганська область, російські військові скинули авіабомбу на 

школу, де від обстрілів ховалися 90 людей. 60 людей померли, ще семеро дістали 

поранення.33 

 

 
Наслідки обстрілу школи в Луганській області 

 

В ніч з 7 на 8 травня, в Шипіловому, Луганська область, 11 людей, що ховалися в 

підвалі будинку, який потрапив під російський обстріл, опинилися під завалами.34 

Станом на 9 травня з ними неможливо було встановити зв’язок, рятувальники не могли 

розібрати завали щоб врятувати людей через постійні російські обстріли.35  

 

                                                
33 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА (ОВА), Від авіаудару по школі в Білогорівці 
попередньо загинули 60 осіб, 08/05/2022, available at: https://t.me/luhanskaVTSA/2408  
34 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА (ОВА), Вже вночі росіяни відкрили вогонь по 
Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок, 08/05/2022, available at: 
https://t.me/luhanskaVTSA/2409  
35 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА (ОВА), 11 людей, які ховались в підвальному 
приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок, 09/05/2022, available at: 
https://t.me/luhanskaVTSA/2433  



08/05/2022: В Харківській області, внаслідок російських обстрілів загинуло п’ятеро 

цивільних, ще п’ятеро дістали поранення.36  

 

09/05/2022: В Донецькій області, внаслідок російських обстрілів цивільної 

інфраструктури загинуло 12 людей, ще сім дістали поранення.37  

 

10/05/2022: В окупованому Ізюмі, Харківська область, під завалами п’ятиповерхового 

будинку, який російські війська обстріляли ще в березні, знайшли тіла 44 цивільних.38  

 

17/05/2022: В Бахмуті, Донецька область, російські війська обстріляли житловий 

будинок. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро цивільних, ще четверо дістали 

поранення.39 Від російських обстрілів також загинули п’ятеро цивільних в чотирьох 

інших містах.40 

 

Одна з жительок Маріуполя, якій вдалося виїхати з міста, в інтерв’ю IPHR 

розповіла, що 11 березня 2022 було завдано  

авіаудару по житловому будинку, в підвалі якого ховалася вона та ще 150 людей. 

Від удару будинок розколовся навпіл. В підвалі, де ховалися люди, стався обвал. 

Близько 30 людей загинули. Також її район обстрілював танк. Всі будинки поруч з 

тим, де вона жила, були зруйновані.41 

 

 

 

 

 

 
                                                
36 Telegram-канал Харківська ОВА, 8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини, 
08/05/2022, available at: https://t.me/kharkivoda/4658  
37 Суспільне, На Донеччині 9 травня загинули 12 жителів, 7 отримали поранення, 10 травня 2022, 
available at: https://suspilne.media/237714-na-doneccini-9-travna-zaginuli-12-ziteliv-7-otrimali-poranenna/  
38 Telegram-канал Олега Синєгубова, голова Харківської ОДА, У тимчасово окупованому Ізюмі з-під 
завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 
загиблих цивільних, 10/05/2022, available at: https://t.me/synegubov/3159  
39 RFE/RL, Обстріл будинку в Бахмуті: кількість загиблих зросла до п’яти, серед них дворічна дитина, 
18/05/2022, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-obstril-bahmut-zahybli/31856939.html  
40 Telegram-канал Павла Кириленка / Донецька ОДА (ОВА), Росія вбиває цивільних!, 17/05/2022, 
available at: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3420?fbclid=IwAR3-qgADiu3BFE-
WoKzouYRA6XROGcs8SGxKAkgFscOYksTRTwuNggTcQBU  
41 IPHR screening interview with witness #9.  



5) Атаки на особливо захищенні об’єкти  

Відповідно до МКП та МГП, визначені цивільні об’єкти мають спеціальний захист в 

силу їх гуманітарної значущості. Таки об’єкти включають в себе історичні та 

культурні об’єкти42, лікарні43 та продовольчі склади. 44 

  

Впродовж звітного періоду, стало відомо що військовослужбовці ЗС РФ здійснили 

щонайменше 4 атаки на особливо захищені об’єкти— три атаки на лікарні та одна на 

музей, також відомо про крадіжки зернових культур, соняшникового насіння та овочей  

на окупованих територіях. 

 

07/05/2022: В Сковородинцівці, Харківська область, російські військові обстріляли 

Національний музей Григорія Сковороди. Музей повністю знищено.45 

 

 

 
Фото наслідків обстрілу музею 

 

                                                
42 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (ix); Additional Protocol (I) to the 
Geneva Conventions of 1977, Article 53; Rule 38 of the customary IHL. 
43 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (ix); Geneva Convention (I) of 1949, 
Article 19; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 18; Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 
1977, Article 12; Rule 29 of the customary IHL.  
44 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xxv); Additional Protocol (I) to the 
Geneva Conventions of 1977, Article 54; Rule 54 of the customary IHL.  
45 Telegram-канал Олега Синєгубова, голова Харківської ОДА, Російські окупанти продовжують нищити 
цивільну інфраструктуру Харківщини, 07/05/2022, available at: 
https://t.me/synegubov/3111?fbclid=IwAR3IvCmbb73FHSGQsSFXg2-
bqccwUuotgvUm_4nC_70dZqfborZd_BvfQRk  



Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, російські 

війська вчинили близько 300 злочинів щодо культурної спадщини України, в тому 

числі щодо релігійних та історичних об’єктів,46 які знаходяться під особливим 

міжнародно-правовим захистом.47 

 

10/05/2022: В Малій Лепетисі, Херсоньска область, російські окупаційні війська вкрали 

і вивезли в Крим 1500 тон зерна. Вони також крадуть буряк, картоплю і капусту. В 

Пологах, Запорізька область, російські окупанти захопили сховища з зерном та 

насінням соняшника і готуються транспортувати їх в Росію. В Енергодарі, Запорізька 

область, російські військові вивозять зерно вантажівками в окупований Крим. Зерно 

також крадуть у Волоховому Яру, Харківська область.48 За інформацією української 

розвідки, значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних 

суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря і, вірогідно, буде 

транспортуватися в Сирію.49 

 

16/05/2022: В Сєвєродонецьку, Луганська область, російські війська втретє обстріляли 

міську багатопрофільну лікарню, пошкодивши два її корпуси.50 Після першого 

обстрілу в лікарні були пошкоджені три поверхи, зникли світло і вода.51 В результаті 

другого обстрілу загинуло щонайменше 10 осіб.52  

 

6) Перешкоджання надання гуманітарної допомоги та евакуаційних заходів  

 

                                                
46 Міністерство культури та інформаційної політики України, МКІП продовжує фіксувати воєнні 
злочини росіян проти культурної спадщини, 14/05/2022, available at: https://mkip.gov.ua/news/7142.html  
47 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (ix); Additional Protocol (I) to the 
Geneva Conventions of 1977, Article 53; Rule 38 of the customary IHL. 
48 Facebook-сторінка Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Викрадене з України 
зерно вже в Середземному морі, 10/05/2022, available at: 
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/309137208064373  
49 Defense Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, Grain Stolen from Ukraine is Already in 
Mediterranean, 10/05/2022, available at: https://gur.gov.ua/en/content/vykradene-z-ukrainy-zerno-vzhe-v-
seredzemnomu-mori.html  
50 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА (ОВА), У два корпуси лікарні та будівлю «Імпульсу» 
росіяни влучили в Сєвєродонецьку, авіаудари по Попаснянщині, по області маємо десятьох загиблих та 
трьох поранених, 17/05/2022, available at: https://t.me/luhanskaVTSA/2658?single  
51 RFE/RL, Ситуація на Луганщині: четверо загиблих, 29 російських ударів, пошкоджена лікарня 
Сєвєродонецьку, 28/04/2022, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sytutsiya-na-
luhanshchyni/31824733.html  
52 УНІАН, У Сєвєродонецьку через окупантів сьогодні загинули не менше 10 осіб (фото), 16/05/2022, 
available at: https://www.unian.ua/war/novini-syevyerodonecka-sogodni-cherez-rosiyan-zaginuli-ne-menshe-
10-osib-foto-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11828973.html  



МГП та МКП мають спеціальні положення, які забезпечують що цивільне населення 

забезпечене необхідною гуманітарною допомогою впродовж воєнного часу, включаючи  

їжу, воду та медикаменти. Сторони міжнародного збройного конфлікту зобовязані 

сприяти швидкому та безперешкодному проходу гуманітарних вантажів.53 

 

Персонал, який транспортує, доставляє гуманітарні вантажі знаходиться під 

захистом МГП.54 Дії, які перешкоджають надання гуманітарної допомоги є 

порушенням МГП та можуть бути складом воєнного злочину, голодна смерть 

цивільних осіб.55 

 

Додатково, МГП зобов’язує сторони конфлікту прибрати цивільне населення, 

цивільних осіб та цивільні об’єкти, які знаходяться під їхнім контролем з околиць 

військових об’єктів.56  

 

У осаджених або оточених районах сторони конфлікту  зобов'язані забезпечити 

вивезення поранених, хворих, непрацездатних, осіб похилого віку, а також дітей і 

проділь, а також забезпечити проходження служителів усіх віросповідань та 

культів, медичного персоналу та медичного обладнання на їх шляху до таких районів57. 

Сторони конфлікту без зволікання вправі вживати всіх можливих заходів для пошуку 

та збору поранених і хворих для забезпечення адекватної  опіки над ними. 58 

 

Впродовж звітного періоду, Росія неодноразово блокувала евакуацію 600 поранених 

українських військовослужбовців  з металургійного комбінату «Азовсталь» і вони були 

змушені здаватися ЗС РФ щоб врятувати собі життя. Російські війська блокували 

евакуацію цивільних осіб із окупованої Ізюму та Маріуполя, постійно обстрілювали 

евакуаційний маршрут із Луганської області, атакували евакуаційний транспорт та 

штаб гуманітарної допомоги. 

 

                                                
53 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xxv); Geneva Convention (IV) of 
1949, Article 23, 59; Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 70; Rule 55 of the 
customary IHL.  
54 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 71. 
55 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xxv) 
56 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 58; Rule 24 of the customary IHL.  
57 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 17. 
58 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 15. 



06/05/2022: В Маріуполі, Донецька область, на території металургійного комбінату 

“Азовсталь” російські війська обстріляли автомобіль, на якому українські військові 

їхали щоб евакуювати цивільних з території комбінату. В результаті обстрілу один 

військовий загинув, шестеро дістали поранення.59  

 

фото Дмитра Козацького 

 

06/05/2022: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія блокує всі 

запропоновані Україною та міжнародними партнерами варіанти евакуації українських 

військових з оточеного металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі, Донецька 

область.60 На комбінаті перебуває близько 1,000 українських військових.61 Близько 600 

осіб мають поранення, багато з них знаходяться у важкому стані без медикаментів, 

достатньої кількості їжі і води.62 Через 10 днів після цього повідомлення, 16 травня 

                                                
59 Ukrainska Pravda, Russians Fire on an Evacuation Vehicle Near Azovstal, One Dead, 06/05/2022, available 
at: https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/6/7344445/  
60 Суспільне, Росія блокує на будь-який із запропонованих варіантів: Зеленський про евакуацію 
військових з "Азовсталі,” 10/05/2022, available at: https://suspilne.media/238031-rosia-blokue-na-bud-akij-iz-
zaproponovanih-variantiv-zelenskij-pro-evakuaciu-vijskovih-z-azovstali/  
61 Суспільне, На Азовсталі залишаються понад тисяча українських військових — Верещук, 10/05/2022, 
available at: https://suspilne.media/237902-na-azovstali-zalisautsa-ponad-tisaca-ukrainskih-vijskovih-veresuk/  
62 Ukrainska Pravda, There are Now About 600 Casualties at Azovstal – Policeman from the Factory, 
14/05/2022, https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346196/  



2022, заблоковані на комбінаті військові отримали наказ припинити оборону комбінату 

і зберегти своє життя63 – вони вимушені були здатися в полон.64 Російські війська 

вивезли їх на окуповану територію Донецької області.65 Важко пораненим українським 

військовим була надана медична допомога і вони повернулися на підконтрольну 

Україні територію в результаті обміну.66  

 

09/05/2022: В Луганській області російські війська перешкоджали евакуації цивільних, 

обстрілюючи трасу Лисичанськ-Бахмут, якою йдуть евакуаційні маршрути.67  

 

13/05/2022: В Дергачах, Харківська область, російські військові знищили ракетним 

ударом штабу гуманітарної допомоги для цивільних.68 

 

14/05/2022: В Маріуполі, Донецька область, російські окупаційні війська три дні не 

випускали колону машин з цивільними, які намагалися виїхати із Маріуполя на 

підконтрольну Україні територію. 14 травня їм дозволили проїхати в напрямку 

Запоріжжя.69  

 

16/05/2022: Представник міської влади окупованого Ізюма, Харківська область, 

повідомив, що російські окупаційні війська перешкоджають евакуації 15,000 місцевих 

жителів.70 

 

Біженка з Маріуполя розповіла в інтерв’ю IPHR, що 23 березня 2022 російський 

військовий з Чечні сказав її сусіду “щоб всі тікали, бо завтра буде літати все, що 

                                                
63 https://www.facebook.com/100069092624537/posts/318566267123125/  
64 Ukrainska Pravda, Zelenskyy confirms that Azovstal fighters must be returned to Ukraine, 21/05/2022, 
available at: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/21/7347609/  
65 RFE/RL, У Міноборони України підтвердили евакуацію військових з «Азовсталі,» 17/05/2022, available 
at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-azovstal-evakuatsiya-viyskovi/31853576.html  
66 Interfax-Україна, Важкопоранені військові з "Азовсталі" отримали необхідну допомогу, їх вдалося 
евакуювати з подальшим обміном, процес із тілами загиблих триває - командир полку "Азов," 
05/05/2022, available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/833581.html  
67 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА, Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, 09/05/2022, 
available at: https://t.me/serhiy_hayday/6390  
68 Facebook-сторінка Дергачівська міська рада, 13/05/2022, available at: 
https://www.facebook.com/dermiskrada/posts/395673675769291  
69 Ukrainska Pravda, Evacuation Column from Mariupol Allowed to Move Towards Zaporizhzhia: They Were 
Held Up at Checkpoint for 3 Days, 14/05/2022, available at: 
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346217/  
70 Суспільне, Частина людей, яких депортували з Ізюма до РФ, змогли повернутися до України — 
міськрада, 16/05/2022, available at: https://suspilne.media/240124-castina-ludej-akih-deportuvali-z-izuma-do-
rf-zmogli-povernutisa-do-ukraini-miskrada/  



є”. Коли вона того ж дня намагалася виїхати з міста, російські військові добу 

тримали її на блокпості і вона відморозила собі пальці.71 

 

Біженка з Великої Рогані, Харківська область, розповіла в інтерв’ю IPHR, що коли 

сусідній населений пункт, Малу Рогань, окупували російські війська, вони не 

пропускали туди гуманітарну допомогу.72 

 

7) Насильницьке переміщення цивільного населення 

 

МКЛ та МГП забороняють насильницьке переселення, депортацію чи переміщення 

цивільного населення на окупованих територіях. Недотримання цих норм є серйозним 

порушнням МГП, а також воєнним злочином та чи злочином проти людяності.73 
 

За інформацією Омбудсмена України, станом на 9 травня 2022, російські окупаційні 

війська вивезли 1,185 мільйона українців з України до Росії.74  

 

13/05/2022: Місцева влада Попасної, Луганська область, повідомила, що російські 

окупаційні війська насильно вивозять місцеве населення в Первомайське і Стаханов, 

Луганська область, які знаходяться під контролем так званої Луганської народної 

республіки.75  

 

16/05/2022: Місцева влада окупованого Ізюма, Харківська область, повідомила, що 

російські війська примусово вивозять місцевих жителів в Росію. Частині цих людей 

вдається повернутися на територію України через країни ЄС.76 

 

 

                                                
71 IPHR screening interview with witness #23.  
72 IPHR screening interview with witness #19.  
73 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(d); Article 8.2(a)(vii); Geneva 
Convention (IV) of 1949, Article 49, 147; Rule 129 of the customary IHL.  
74 Суспільне, Росія депортувала з України майже 1,2 мільйона людей — омбудсменка, 9/05/2022, 
available at: https://suspilne.media/237522-rosia-deportuvala-z-ukraini-majze-12-miljona-ludej-ombudsmenka/  
75 Укрінформ, Загарбники під дулами автоматів вивозять жителів Попасної на непідконтрольні території, 
13/05/2022, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3482430-zagarbniki-pid-dulami-avtomativ-
vivozat-ziteliv-popasnoi-na-nepidkontrolni-teritorii.html  
76 Суспільне, Частина людей, яких депортували з Ізюма до РФ, змогли повернутися до України — 
міськрада, 16/05/2022, available at: https://suspilne.media/240124-castina-ludej-akih-deportuvali-z-izuma-do-
rf-zmogli-povernutisa-do-ukraini-miskrada/  



8) Фільтраційні табори та інші форми незаконного затримання 

 

Відповідно до 4 Женевської конвенції, цивільні особи можуть бути тільки інтерновані 

або розміщенні в призначених місцях якщо «це є абсолютно необхідним для 

забезпечення безпеки держави, яка затримує.»77 чи на окупованих територіях для 

«імперативних заходів безпеки»78, наприклад, якщо інтерновані особи представляють 

серйозні упередження для безпеки держави, яка затримує, за допомоги саботажу чи 

шпигунства.79  Будь які заарештовані, затримані або інтерновані особи  за дії які 

відносяться до збройного конфлікту повинні бути проінформовані про причини чого до 

них застосувались таки заходи, належним чином на мові, яку вони розуміють.80  

 

Затримання які не відповідають вищезазначеним правилам складають «незаконне 

затримання», яке є складом воєнного злочину та серйозним порушенням МГП.81 

 

Були повідомлення про випадки незаконного затримання в Херсонській та Запорізькій 

областях. IPHR провело інтерв’ю зі свідками, які стверджували що цивільну особу 

(чоловіка) затримали та відправили до Донецьку для подальшої фільтрації. 

 

10/05/2022: Запорізька міська військова адміністраця повідомила, що станом на 10 

травня 2022, російські окупаційні війська незаконно утримують в неволі близько 116 

цивільних мешканців Запорізької області.82 

 

15/05/2022: Омбудсмен України повідомила, що в окупованому Херсоні російські 

війська захоплюють в полон місцевих жителів, піддають їх допитам та насильству.83  

 

 
                                                
77 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 42.  
78 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 78.  
79 ICTY, Delalić case, Judgment, para. 576. 
80 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 43, 78.  
81 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8(2)(b)(vii); Geneva Convention (IV) of 
1949, Article 147; Rule 99 of the customary IHL. 
82 Запорізька Обласна Державна Адміністрація, Обласна Влада Займається Пошуком Альтернативного 
Вирішення Питання Соціальних Виплат, 10/05/2022, available at: 
https://www.zoda.gov.ua/news/60951/oblasna-vlada-zaymajetsya-poshukom-alternativnogo-virishennya-
pitannya-sotsialnih-viplat.html  
83 Facebook-сторінка Людмили Денісової, 15/05/2022, available at:  
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/pfbid0Do8yQ6TTYKRFZioEgdDoghthTXNQuQCNipw
xa1H6j45gnXkaW8cxC7bK2mxERrVKl  



Один з біженців з Маріуполя під час інтерв’ю розповів IPHR,  

що російські солдати провадили обшук осіб з роздяганням та «перевірили» 

кожного чоловіка на російських блокпостах.  

Він бачив як одного чоловіка, робітника Маріупольського порту,  

відправили до Донецьку для проходження більш детальної перевірки.84 

 

9) Розграбування та експропріація власності  

МКП та МГП захищають власність цивільних від розграбування сторонами 

конфлікту.85Вони також забороняють надмірні руйнування та експропріацію будь 

якого типу власності (включно з індивідуальною, колективною та державною 

формами власності), яка не виправдана військовою необхідністю.86 

Впродовж звітного періоду, ми задокументували 6 випадків розграбування та 

експропріації власності військовослужбовцями ЗС РФ. 

 

Військовослужбовець ЗС РФ в Попасній 

                                                
84 IPHR screening interview with witness #3. 
85 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xvi); Geneva Convention (IV) of 
1949, Article 33; Rule 52 of the customary IHL. 
 
86 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xiii); Geneva Convention (I) of 
1949, Article 50; Geneva Convention (II) of 1949, Article 51; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 53, 
Article 147; Rule 50 of the customary IHL. 



09/05/2022: Начальник міської військової адміністрації окупованої Кремінної, 

Луганська область, повідомив, що російські війська знищують та грабують спортивні 

споруди міста, викрадають інтерактивні дошки в школах та медичне обладнання в 

лікарнях.87 

 

09/05/2022: В окупованому Мелітополі, Запорізька область, російські військові 

розпочали грабувати завод “Гідромаш” і завод автотракторних запчастин. Військові 

крадуть меблі і обладнання з місцевих шкіл.88 

 

Біженка з Мелітополя розповіла в інтерв’ю IPHR, що російські окупаційні війська 

вивозили станки із місцевих заводів. Вони вкрали всі машини з єдиного в місті 

автосалону, обкрадали школи, крали унітази. Награбоване вивозили на вкрадених у 

місцевих вантажівках.89 

 

Біженка з Харкова розповіла, що в окупованих Циркунах, Харківська область, 

російські військові мародерствували, їли їжу місцевих жителів і плавали в їх 

басейнах.90 

 

Згідно з інтерв’ю біженки з Херсона, російські військові відбирали у місцевого 

населення авто, які працювали на дизельному паливі.91 

 

За інформаціє внутрішньо переміщеної особи з Херсона, російські військові також 

грабували місцеві магазини і відділення пошти.92 

 

 

 

                                                
87 Суспільне, Евакуйовані в Рівне: очільник окупованої Кремінної розповів про звірства армії РФ, 
09/05/2022, available at: https://suspilne.media/235251-evakujovani-v-rivne-ocilnik-okupovanoi-kreminnoi-
rozpoviv-pro-zvirstva-armii-rf/  
88Суспільне, Окупанти збирають дані про населення та грабують заводи — міський голова Мелітополя 
про ситуацію в місті, 15/05/2022, available at: .https://suspilne.media/239673-okupanti-zbiraut-dani-pro-
naselenna-ta-grabuut-zavodi-miskij-golova-melitopola-pro-situaciu-v-misti/  
89 IPHR screening interview with witness #10. 
90 IPHR screening interview with witness #25. 
91 IPHR screening interview with witness #21. 
92 Суспільне, “Почався терор у прямому сенсі цього слова”. Переселенка про життя в окупованому 
Херсоні, 09/05/2022, available at: https://suspilne.media/237502-pocavsa-teror-u-pramomu-sensi-cogo-slova-
pereselenka-pro-zitta-v-okupovanomu-hersoni/  



10) Нанесення шкоди навколишньому середовищу 

 

Впродовж звітного періоду, ЗС РФ обстріляли одне сховище нафти та продовжили 

обстріли металургійного комбінату «Азовсталь», ризикуючи пошкодити сховища 

концентрованого розчину сірководня, що спричинить екологічну катастрофу в 

Азовському морі. 

 

08/05/2022: В Лисичанську, Луганська область, російські військові обстріляли 

нафтобазу. В результаті обстрілу виникла пожежа.93  

 

 
Через бойові дії в Азовському морі гинуть дельфіни 

 

18/05/2022: Представник місцевої влади окупованого Маріуполя повідомив, що 

обстріли металургійного комбінату “Азовсталь” можуть спричинити екологічну 

катастрофу через ймовірне пошкодження технічної споруди з десятками тисяч тонн 

                                                
93 Telegram-канал Сергія Гайдая / Луганська ОДА, Росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у 
Лисичанську, 8/05/2022, available at: https://t.me/luhanskaVTSA/2426  



концентрованого розчину сірководню. Якщо внаслідок пошкодження резервуарів 

станеться викид сірководню в Азовське море, вся флора і фауна там загине. Також є 

небезпека потрапляння речовини у Чорне море.94 

 

                                                
94 Telegram-канал Андрющенко Time, Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, 
яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню, 18/05/2022, available at: 
https://t.me/andriyshTime/944  


