
 

Прес реліз 

Україна: CIVIC закликає розслідувати російські атаки, що вбивають цивільне 

населення і націлені на критичну інфраструктуру 

Київ/ Гаага, 25 жовтня 2022 - Центр з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту (CIVIC) 

засуджує нещодавню серію російських атак спрямованих на завдання шкоди цивільному 

населенню та цивільній інфраструктурі в Україні, що значно вплинуло на доступ понад 1,5 

мільйона людей до електроенергії, газопостачання та води. Відповідно до норм міжнародного 

гуманітарного права, CIVIC закликає до негайного припинення таких нападів, що мали 

непропорційний вплив на цивільних осіб та цивільні об’єкти, та закликає розпочати розслідування. 

Александер Гріф, директор CIVIC в Україні, заявив: 

«Нещодавні хвилі атак занурили цивільне населення в холод і темряву. Такі дії російських 

збройних сил мають бути покарані і засуджені. 

В той час як частина ураженої інфраструктури може розглядатись як об’єкти подвійного 

призначення та визнаватись легітимною військовою ціллю, сторонам слід утриматися від 

здійснення нападів, які можна було спостерігати в останні дні, і які непропорційно впливають на 

мільйони українців по всій країні, в тому числі у віддалених від лінії зіткнення регіонах. 

Так виглядає, що запобіжні заходи із недопущення завдання непропорційної та невибіркової 

шкоди цивільному населенню не враховуються, натомість, завдання шкоди цивільним здається 

навмисно обраною метою. Нагадуємо всім сторонам конфлікту про обов’язок захищати цивільне 

населення та про необхідність дотримання всіх заходів щодо запобігання шкоді цивільному 

населенню та об’єктам цивільної інфраструктури.» 

За останні два тижні російські збройні сили навмисно атакували електричні підстанції та інші 

об’єкти інфраструктури найбільших міст України, таких як Київ та Львів, що спричинило знищення 

майже третини станцій електричного живлення в Україні. Напад здійснено із використанням 

балістичних ракет і так званих дронів «камікадзе». В результаті по всій країні здійснюються 

відключення електропостачання, що стало причиною вразливого становища багатьох людей. 

Окрім прямої шкоди цивільному населенню та об’єктам цивільної інфраструктури, такі напади 

матимуть значні негативні наслідки для цивільного населення в умовах наближення зимового 

періоду. 

Війна в Україні вже стала «посібником» із воєнних тактик спрямованих на завдання шкоди 

цивільному населенню, в той час як кількість випадків жорстокого поводження з цивільними 

невпинно зростає. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні 18 

жовтня оприлюднила виявлені випадки порушення прав людини та міжнародного гуманітарного 

права, що включають також і воєнні злочини, скоєні в Україні. Результати розслідування свідчать, 

що у значній кількості випадків завдання шкоди цивільному населенню було свідомим та 

навмисним. CIVIC закликає до притягнення до відповідальності осіб, що заподіювали шкоду 

цивільному населенню. 

 

За детальною інформацією та медіа запитами, будь-ласка, звертайтеся до: 

У м. Гаага: Хейжер Найілі, Директорка з комунікацій: hnaili@civiliansconflict.org, +31 6 21 69 68 68/ 

+1 917 889 5982 (WhatsApp) 
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