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По території України було випущено 1370 ракет.  

Другу добу горить одне з промислових підприємств для зберігання 

пального у Луцьку, яке зайнялося через ракетний удар російських 

військових. Сьогодні російські військові завдали ракетного удару по 

аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, знищено значні запаси 

паливно-мастильних матеріалів. Ворог завдає удару по сховищах пального 

для ускладнення логістичного забезпечення та гуманітарної кризи. 

Вчора українські військові повністю звільнили місто Ірпінь під 

Києвом, а також Тростянець Сумської області. В Ірпені зруйновано 50% 

будівель. 

Вночі було завдано ракетної атаки об’єкту біля міста Нікополь 

Дніпропетровської області, знищено міст у Павлограді. 

Вчора було обстріляно будівлю обласної державної адміністрації 

Миколаєва. Під завалами будівлі загинуло семеро людей, 22 особи 

поранені. 

На Херсонщині російські окупанти викрали та утримують 30-40 

мирних мешканців. Такі дії суворо порушують норми міжнародного 

гуманітарного права, адже цивільне населення користується особливим 

захистом і не може бути об’єктом збройного нападу, піддаватись 

катуванням чи мародерству. Викрадено мера Берислава та мера Голої 

Пристані. За час агресії окупанти викрали 11 міських голів та 8 

представників місцевого самоврядування.  

Ст. 57 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій 1949 

р. закріплює, що  «при проведенні воєнних операцій повинна постійно 

виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних 

осіб і цивільні об'єкти… Ті, хто планує напад або приймає рішення про його 

здійснення … вживають усіх практично можливих запобіжних заходів при 

виборі засобів і методів нападу з тим, щоб уникнути випадкових втрат 

життя серед цивільного населення, поранення цивільних осіб і випадкової 

шкоди цивільним об'єктам і, в усякому випадку, звести їх до мінімуму.». 

Також на окупованих територіях ворог робить спроби запровадити обіг 

рубля. 

Вчора було здійснено потужну кібератаку на Укртелеком, що 

спричинило до виведення з ладу роботи Інтернету для понад 70% 

користувачів. 

Вчора, 28 березня, окупантами було обстріляно лікарню у 

Сєвєродонецьку. У містах довкола пошкоджено 23 об’єкти, із них 14 

багатоквартирних будинки та 8 приватних житлових будинки. Відповідно 

до ст. 12 Додаткового протоколу (І) до Женевських конвенцій від 8 

червня 1977 року: «Медичні формування в будь-який час користуються 

повагою, захистом, і не можуть бути об'єктом нападу», ст. 35: «Транспорт 

із пораненими та хворими або медичним обладнанням оберігають і 

захищають так само, як і пересувні медичні формування». Порушення цих 



заборон нападу на медичний персонал та санітарний транспорттлумачиться 

як серйозне порушення Женевських конвенцій та воєнний злочин за 

міжнародним кримінальним правом. 

Складною залишається ситуація в місті Чернігів: нема світла, води та 

ліків. Люди готують їжу на вулиці на багаттях. Місто знаходиться в 

оточенні без можливості організувати гуманітарні коридори. 

У Маріуполі за місяць протистояння померло 5 тисяч мирних 

жителів. 150 тисяч вдалося евакуювати, а 170 тисяч залишаються поки в 

місті. Люди перебувають в облозі з 1 березня без води та їжі. Такі дії 

кваліфікуються як воєнний злочин. У місті пошкоджено 90% будинків, а 

зруйновано 40%. 

Відповідно до положень ст. 17 Конвенції про захист цивільного 

населення під час війни 1949 р. сторони конфлікту намагаються укладати 

місцеві угоди про евакуацію з обложених або оточених зон поранених, 

хворих, інвалідів, осіб похилого віку, дітей і породілей та про пропуск 

служителів культу всіх віросповідань, медичного персоналу та санітарного 

майна на їхньому шляху до таких зон. 

Під час обстрілів Харкова росіяни пошкодили архітектурну пам’ятку 

Харківщини – пожежну частину 1887 року.  

Сьогодні у Стамбулі відбулись переговори між делегаціями з 

України та Росії. Сторони обговорили питання нейтрального статусу 

України та гарантій безпеки, переговори по статусу Криму та так званих 

ЛНД та ДНР.  

Сьогодні в Україну прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель 

Маріано Гроссі для обговорення ситуації, що склалася з ядерною безпекою 

у зв’язку з російською збройною агресією. 

Бельгія вислала 21 російського дипломата за шпигунство, Нідерланди 

– 17 російських дипломатичних співробітники. 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


