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З початку збройної агресії російські військові обстріляли 274 лікарні 

(13 лікарень знищено повністю) та вивели з ладу 70 машин швидкої 

допомоги. Убито 6 медичних працівників, 20 – тяжкопоранені.  

Вчора ввечері, 1 квітня, із території Білорусі на територію України 

було випущено більше 30 ракет. 

За добу 1 квітня на Донеччині загинуло 7 людей.  

1 квітня з Маріуполя вдалося евакуювати понад 3 тисячі людей. 

Сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару інфраструктурному 

об’єкту в місті Полтава. Також було завдано кілька ударів по 

інфраструктурних об’єктах та житлових будинках у Кременчуці. 

Вночі було здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню 

околиць Кривого Рогу. У місті загорілась автомобільна заправка. У Дніпрі 

російські ракети влучили в інфраструктурний об’єкт, поранено двоє людей. 

Двоє людей поранено 

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти 

утримують осіб із числа мирних жителів, проводять допити активістів. Під 

час проведення мирного мітингу на підтримку України в Енергодарі було 

затримано місцевих активістів. У центрі міста пролунали вибухи та 

масовані обстріли.  

У Мелітополі російські військові розміщують артилерійські системи 

серед житлових кварталів, звідки здійснюють обстріли у напрямку 

Запоріжжя. 

При відході з Бучі російські окупаційні війська замінували цивільні 

об’єкти, об’єкти інфраструктури та місцевість. У Києві пошкоджено 154 

житлові будинки, 20 приватних будинків, 27 садочків та 44 школи. 

Чернігів залишається заблокованим та зазнає артилерійських ударів 

по житлових кварталах міста. Також продовжується блокада та обстріли 

міста Харків. У Харківській області тривають бої за Ізюм. 

У Луганській області значних обстрілів зазнали міста 

Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Тошківка. 

У Херсоні викрадено понад 100 жителів міста – активістів, місцевих 

депутатів. Викрадено міського голову Таврійська – Миколу Різака. 

Вчора ввечері російські військові завдали потрійного ракетного удару 

з комплексу «Іскандер» по населеному пункту в Одеській області. 

Планувалося вразити об’єкти критичної інфраструктури, однак ракети 

влучили в інші цілі. 

За даними Міністерства культури окупанти пошкодили 135 пам’яток 

культурної спадщини України, серед них 5 пам’яток національного 

значення. Найбільше постраждали релігійні споруди – 59 об’єктів. 

Постраждали 25 об’єктів історичної забудови другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття. Руйнування таких об’єктів є воєнним злочином 

відповідно до положень Гаазької конвенції 1954 р. 



*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 

 

 


