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Російські військові продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів 

по інфраструктурі населених пунктів України. На тимчасово окупованих 

територіях ворог пробує зімітувати проведення «виборів» до органів 

місцевого самоврядування. 

Зокрема, продовжуються обстріли житлових кварталів Харкова та 

околиць міста, загинуло 10 людей, 35 – поранені. Харків знаходиться у 

частковій блокаді. 

У другій половині дня з мінометів було обстріляно позиції 

українських прикордонників на Чернігівщині. 

Сталися вибухи в Києві. Внаслідок нічних обстрілів частково 

зруйновано завод «Візар» під Києвом, який виготовляв ракети «Нептун». 

На звільнених від російських окупаційних військ територіях Київщини 

виявили тіла понад 900 мирних жителів. Розмінування області може 

зайняти до року. Сьогодні було нанесено три ракетних удари по об’єктах у 

Київській області.  

Напруженою залишається ситуація на півдні та сході України. Чутно 

вибухи в Херсоні. У Скадовську сьогодні вранці російські військові зняли 

прапори України з будівлі міської ради та почепили російський прапор.  

У Василівці Запорізької області внаслідок артилерійських обстрілів 

постраждали кілька будинків у центрі міста, приватний сектор і депо на 

залізничній станції «Таврійськ», загинула одна людина, п’ятеро отримали 

поранення. Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного 

населення під час війни 1949 р. умисні напади на цивільне населення 

кваліфікуються як воєнні злочини. Окрім того, 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.  

Ввечері було завдано ракетного удару по інфраструктурі аеродрому 

міста Олександрія Кіровоградської області. Через ракетний удар по 

одному з сіл неподалік Полтави загинула одна людина та ще одну людину 

поранено. 

З реактивної системи залпового вогню було обстріляно житлові 

квартали Миколаєва. Зруйновано цивільне відділення «Нової пошти», 

загинуло п’ятеро людей, п'ятнадцять поранених. Зауважимо, що ст. 48 

Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 р. передбачає, 

що «для забезпечення поваги й захисту цивільного населення та цивільних 

об'єктів сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти 

цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об'єкти та 

відповідно спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об'єктів». 

Понад 553 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації. Загинуло 198 дітей, поранено – 355.  

За даними ООН понад 4,7 млн людей покинули Україну через агресію 

РФ. 
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