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ЦЬОМУ НЕМАЄ ЖОДНИХ ВИПРАВДАНЬ: КООРДИНАТОРКА З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ В УКРАЇНІ ОСНАТ ЛУБРАНІ ПРО АВІАУДАР ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ В  
 
Прокинувшись сьогодні люди в Україні у черговий раз дізналися про загибель та поранення мирних 
жителів в результаті безглуздої атаки, яка цього разу сталася у Сергіївці, на півдні Одеської області. 
Мене жахнули фотографії повністю зруйнованого житлового будинку, і моє серце розривається, 
коли я дивлюсь, як рятувальники все ще намагаються знайти вцілілих під уламками. До 
вчорашнього дня там проживали родини щонайменше 18 людей, які загинули внаслідок удару, 
серед них двоє дітей. Десятки отримали поранення, деякі зараз отримують допомогу в місцевій 
лікарні. 
 
Не минуло й тижня після того, як десятки цивільних жителів спіткала така ж жахлива доля, коли 
черговий авіаудар вразив торговий центр у центрі Кременчука, що в центральній Україні, вбивши 
та поранивши багатьох людей, які просто намагалися продовжувати жити звичайним життям. 
Протягом останніх днів ми отримували дедалі більше повідомлень про загибель і поранення мирних 
жителів унаслідок інтенсивних бойових дій на непідконтрольних та контрольованих урядом 
територіях Донецької та Луганської областей. 
 
Рівень людських страждань, спричинених цією війною, не має меж. 
 
Уже досить з людей цієї країни, вони бачили надто багато вбитих, поранених і травмованих 
близьких, розлуку сімей, бомбардування їхніх будинків, шкіл і лікарень. Настав час, щоб сторони 
конфлікту почали рішуче виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом щодо 
захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні. Я закликаю поважати закон і діяти 
відповідно до принципу запобігання шкоди, роблячи усе можливе, щоб мінімізувати або уникнути 
завдання шкоди цивільному населенню, у тому числі шляхом перевірки цілей. Цьому немає жодних 
виправдань. 
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За додатковою інформацією можна звертатися до: 
Савіано Абреу, УКГС ООН: +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org   

Прес-релізи УКГС ООН доступні на сайтах: www.unocha.org або www.reliefweb.int 

mailto:deabreuisidoro@un.org
http://www.reliefweb.int/

