
13 квітня 2022 року (49 день) 

 

У Харківській та Запорізькій областях ворожі війська завдають 

ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. У Харкові 

нічні обстріли продовжились, сталася масштабна пожежа в одній із 

адміністративних будівель, по області 22 поранених цивільних та 7 людей 

загинули. За добу було завдано більше 50 ударів по Харківщині.   

Сьогодні вночі російські військові обстріляли залізничну станцію у 

центральній Україні.  

Ввечері 12 квітня 2022 року ворожі війська завдали ракетного удару 

по інфраструктурному об’єкту у м. Чуднів Житомирської області та по 

інфраструктурі міста Миргород Полтавської області.  

У Бородянці Київської області розміновують територію, 8 

зруйнованих багатоповерхівок доведеться демонтувати. У Бучі 

розпочалась ексгумація другої частини поховання жертв російських 

військових, за попередніми оцінками там знаходяться тіла 65 людей. Дії 

російських військових можуть кваліфікуватися як злочини проти 

людяності. 

На Луганщині внаслідок обстрілів Лисичанська, Рубіжного, 

Сєвєродонецька було пошкоджено 10 домівок, одна людина загинула. 

У Донецькій області відбуваються руйнування приватних будинків, 

інтенсивні обстріли в Авдіївці, Мар’їнці та Вугледарі. Загинула одна 

людина, трьох – поранено. У Маріуполі складна ситуація, адже місто 

перебуває у блокаді з 1 березня, місто продовжують обстрілювати. Останні 

два дні з міста не проводиться евакуація. У Маріуполі зафіксовано 

функціонування 13 мобільних крематоріїв для звільнення вулиць від тіл 

загиблих цивільних мешканців. Семеро людей поранено внаслідок 

ракетного удару російських військових по Черкаському на Донеччині. 

На Херсонщині понад 100 населених пунктів, які тимчасово 

окуповані, залишились без електропостачання та водопостачання. У селі 

Правдине було розстріляно семеро людей, а потім будинок із загиблими 

підірвали. 

Повідомляється про вбивство понад 100 людей на Сумщині, знищено 

багато об’єктів цивільної інфраструктури.  

У моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, 

яких ворожа сторона не збирається забирати.  

Через збройну агресію РФ загинула 191 дитина, понад 349 – 

отримали поранення. 

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 

відвідав Бучу та наголосив на необхідності незалежного розслідування. 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 


