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4 квітня Президент України підписав Указ про створення делегації 

для участі в переговорах щодо підготовки та узгодження проекту договору 

про гарантії безпеки України. 

Російські військові надали список військовополонених українців, 

що є обов’язковим відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, 

але не надають доступ до них Міжнародному Комітету Червоного Хреста. 

Звільнені українські військовослужбовці повідомляють про те, що до них 

було негуманне поводження з боку російської сторони. В Україні наразі 

перебуває близько 600 військовополонених. 

Вчора російські військові завдали 54 удари по Харківській області 

та місту, 6 людей загинули, 8 отримали поранення. 

Сьогодні в Рубіжному Луганської області російські військові 

влучили в цистерну з азотною кислотою, яка є небезпечною при вдиханні, 

ковтанні та потраплянні на шкіру та слизові оболонки. У місті загиблих 

ховають у дворах будинків. Через інтенсивні обстріли Рубіжного та 

Попасної туди не можуть дістатися ні рятувальники, ні лікарі швидкої 

допомоги.  

Вночі було завдано удару по Краматорську Донецької області, 

внаслідок чого було зруйновано школу. Сьогодні вночі було завдано семи 

ударів по фенольному заводу у Донецькій області. 

У захопленому Херсоні починають закінчуватися запаси 

продовольства, ліків та палива. Усі 300 тисяч населення виступають проти 

окупації РФ.  

У заблокованому Маріуполі досі перебуває 130 тисяч людей. Вчора 

гуманітарними коридорами було евакуйовано 3 376 людей. Ворог знищив 

усі комунальні автобуси в місті, щоб унеможливити евакуацію людей з 

Маріуполя. У місті провели за підтримки російських військових нового 

мера, визнали так званий референдум 2014 року і вважають, що Маріуполь 

належить до ДНР. 

Вчора ввечері було обстріляно Миколаїв із реактивних систем 

залпового вогню «Смерч» - касетні боєприпаси розірвалися біля торгових 

точок та зупинок громадського транспорту, що призвело до загибелі 10 та 

поранення 46 цивільних осіб. Також удар було здійснено по дитячій лікарні. 

Такі невибіркові атаки на місто є грубим порушенням законів та звичаїв 

війни.  

У Бучі у підвалі дитячого табору було знайдено тіла закатованих та 

вбитих людей. Українські та міжнародні слідчі проводять документування 

численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які були вчинені 

російськими військовими у Ірпені, Бучі, Бородянці. Наразі зафіксовано 

1200 воєнних злочинів, вчинених військовими РФ. 

На Тернопільщині через ракетний обстріл пошкоджено резервуар із 

рідкими аміачними добривами, які вилились у грунт і проникли у водоносні 

шари. 



У місті Пологи Запорізької області окупанти захопили територію 

районної лікарні, у закладі перебувають поранені російські військові. 

Вчора Німеччина вислала 40 співробітників російського посольства. 

Італія висилає 30 російських дипломатів. Данія висилає 15 співробітників 

російського посольства. Іспанія висилає щонайменше 25 російських 

дипломатів. 

Сьогодні відбувається засідання Ради Безпеки ООН щодо воєнних 

злочинів в Україні за ініціативою Великої Британії. Більшість країн 

виступили із засудженням дій, вчинених російськими військовими на 

тимчасово окупованих територіях.  

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 

  


