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У північних районах держави, які звільнили від окупантів, тривають 

роботи щодо розмінування. Противник продовжує завдавати удари по 

критичній інфраструктурі України, щоб ускладнити перевезення та 

постачання вантажів, зокрема до місць ведення боїв. Вночі відбувся вибух 

на одній із залізничних станцій на сході України, це вже друга залізнична 

станція після Краматорська. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна 

мережа. 

Внаслідок обстрілів Харківської області у неділю, 10 квітня, 

загинуло 10 осіб, ще 11 людей було поранено. У Харкові серед житлових 

будинків знаходять міни уповільненої дії – боєприпаси з пластиковим 

корпусом невеликого розміру, там тепер працюють сапери. Застосування 

такого виду зброї порушує принципи Женевського права, адже вона може 

завдати шкоди цивільному населенню та інфраструктурі. Внаслідок 

обстрілів 11 квітня на Харківщині загинуло 8 людей. 

У Донецькій області за добу 10 квітня внаслідок обстрілів російських 

військових загинуло двоє людей, четверо отримали поранення. Вдень 11 

квітня було обстріляно село Михайлівка, внаслідок чого було пошкоджено 

30 будинків.  

10 квітня стало також днем найбільших руйнувань через ракетні 

обстріли російських окупантів у Дніпропетровській області. 

Вночі стався вибух поблизу Миколаєва, це спричинило лісову 

пожежу. У Миколаївській області російські військові вдалися до 

забороненого методу війни – віроломства – переодяглися у цивільний одяг 

та напали на позиції українських військових. 

Найкритичнішою залишається ситуація у місті Маріуполь, яке 

знаходиться у блокаді майже з початку бойових дій. Сьогодні ввечері 

повідомили про застосування невідомої речовини (ймовірно, хімічної 

зброї), яка була скинута з ворожого безпілотного апарату. 

У тимчасово окупованих районах Луганської області окупаційна 

влада проводить мобілізацію осіб чоловічої статі до 65 років. Такі дії теж 

заборонені міжнародним гуманітарним правом. 

У селі Бузова Київської області знайшли братську могилу. У 

Бородянці з-під завалів дістали тіла ще 7 мирних жителів, загалом кількість 

жертв становить 19 людей. 

Російські військові захопили у полон моряків вантажного судна 

SMARTA і відвезли у невідомому напрямку. Захоплення цивільних осіб у 

полон заборонено договірними та звичаєвими нормами міжнародного 

гуманітарного права. 

Станом на сьогодні через російську агресію загинуло 183 дитини, 

342 отримали поранення. 



Хорватія видворила 24 співробітники російського посольства через 

вторгнення до України. Франція висилає 6 співробітників російського 

посольства, яких звинувачує у шпигунстві. 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 

 

 


