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Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти в 

Чернігівській, Київській (звільнено Бучу, Бородянку та Гостомель) та 

Херсонській (11 населених пунктів) областях.  

На Київщині у скрутному становищі залишаються Іванківська, 

Димерська та Поліська громади. Вони знаходяться на межі гуманітарної 

катастрофи, адже є тимчасово під контролем ворога ще з перших днів 

протистояння. Під Києвом уже тиждень рятувальники розбирають завали 

на складах із продовольством. Під час штурму блокпостів біля Славутича 

загинуло чотири людини. Окупанти у місті були менше доби, тому значної 

шкоди не наробили, однак є підозра, що залишили міни у лісі довкола. 

За минулу добу Харків було обстріляно 170 разів із «Градів». Також 

зафіксовано 46 артилерійських, мінометних та танкових обстріли по місту. 

Складною залишається ситуація в місті Ізюм. 20 тисяч жителів цього міста 

потребують евакуації, однак протягом 20 днів не вдається досягнути 

домовленостей щодо «зелених коридорів».  

Вчора під Черніговом прицільним вогнем була обстріляна колона 

волонтерів із п’яти автобусів, які намагались потрапити в оточене місто, 

щоб евакуювати людей (одна людина загинула, четверо отримали важкі 

поранення). Автомобілі знищено повністю. 

Повідомляють, що окупанти покинули територію Чорнобильської 

АЕС, але забрали із собою в якості заручників співробітників національної 

гвардії України, які охороняли об’єкт до 24 лютого. Також зазначається, що 

російські військові викрали з комп’ютери, побутову техніку та посуд, які 

знаходились на території станції.  

У Тростянці Сумської області з мінометів та танків було розстріляно 

нещодавно відремонтовану сучасну лікарню.  

На Херсонщині окупанти роблять спроби закріпити свою владу та 

призначили кількох колаборантів управляти захопленою Каховкою. 

На Донеччині за останню добу 7 загиблих та 22 поранених серед 

цивільного населення. За повідомленням української сторони російські 

окупанти примусово вивезли з Маріуполя 45 тисяч жителів міста на 

територію РФ та територію так званої ДНР. Російські військові намагаються 

встановити повний контроль над містом Маріуполь.  

Сьогодні для евакуації працювало 9 гуманітарних коридори, у тому 

числі з Маріуполя, Мелітополя та Бердянська. 
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