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На засіданні Ради Безпеки ООН повідомили, що з України через 

війну за кордон виїхали 3,9 млн українців, 6,5 млн українців стали 

внутрішньо переміщеними особами. 

В тимчасово окупованих районах російські військові займаються 

мародерством, розташовують техніку поміж житлових будинків, 

обладнують власні пропускні пости на в’їздах до населених пунктів.  

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього ракетного удару по 

будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 15 

людей. 

Російські військові продовжують використовувати Чорнобильську 

зону відчуження як плацдарм для розгортання воєнних штабів. 

Оприлюднено супутникові знімки землі, на яких видно рух великої колони 

російських військових вантажівок із боєприпасами в кількох сотнях метрів 

від Чорнобильської АЕС, а також місця розвантаження цих боєприпасів в 

населеному пункті Чорнобиль, де вони зберігаються просто неба. Такі дії 

російських військових можуть призвести до детонації боєприпасів, 

пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають 

мільйони європейців.   

У Києві концентрація забруднюючих речовин у повітрі майже у 9 

разів перевищує норму. Це спричинено масивними пожежами довкола 

столиці. 

На Луганщині тривають артилерійські та авіаудари по усіх містах. 

Сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по житлових 

кварталах Лисичанська Луганської області (четверо людей отримали 

поранення, двоє дітей у важкому стані). Під час евакуації мирних жителів 

із міста автобус потрапив під обстріл. 

На Донеччині значного артобстрілу було завдано по Маріїнці, 

Авдіївці, що призвело до сильних руйнувань та пожеж. 

Маріуполь залишається у блокаді, тривають вуличні бої. Понад 100 

тисяч людей знаходяться у місті без постачання продуктів та ліків. Російські 

військові незважаючи на нанесення знаку червоного хреста продовжують 

цілеспрямовано завдавати авіаційних та артилерійських ударів по будівлі. 

Через нічні обстріли Хмельницької області пошкоджено промислові 

об’єкти. 

У Чугуєві Харківської області дві машини потрапили на міни, 

внаслідок чого загинуло дві людини, п’ятеро поранених. У звільненому 

Ірпені на Київщині за попередніми підрахунками загинуло до 300 

цивільних осіб, 50 військових, підтверджено факти мародерства та 

насильства над жінками. Також в Ірпені були знайдені заміновані тіла 

загиблих. Нагадаємо, що мінування протипіхотними мінами заборонено 

Отавською конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, 

виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення 1997 р.  



Чернігів знову потрапив під сильні артилерійські обстріли. Знищено 

об’єкти цивільної інфраструктури: бібліотеки (постраждала обласна 

універсальна бібліотека імені Короленка, яка є пам’яткою архітектури ХХ 

ст., побудова у 1910-1913 рр. ), торгові центри, житлові будинки. У Ніжині 

Чернігівської області жертвами нічних обстрілів стали 6 мирних громадян 

(одна людина померла), пошкоджено 10 приватних будинків, три - 

зруйновано. 

На Херсонщині відбуваються обстріли у різних районах області, 

знищена інфраструктура, житлові будинки, є загиблі та постраждалі серед 

цивільного населення. У тимчасово окупованому Херсоні російські 

військові викрали священника Сергія Чудиновича. 

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.».  

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 

 

 


