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На тимчасово окупованих територіях ворог здійснює пошук 

проукраїнських жителів та здійснює їх затримання, зокрема, такі випадки 

підтверджені у місті Бердянськ Запорізької області та в деяких населених 

пунктах Харківської області. На Запорізькій АЕС перебуває 500 росіян та 

50 одиниць ворожої техніки. 

За попередню ніч було завдано 27 ударів по житлових кварталах 

Харкова. У Херсонській області більшість окупованих населених пунктів 

на межі гуманітарної катастрофи, багато з них без світла та води.  

Продовжують роботи по розмінуванню нещодавно звільнених 

районів Київської області. Рятувальники розбирають завали у місті 

Бородянка, де після авіаударів загинуло багато людей, які ховались у 

підвалах будинків. За 35 днів російської окупації понад 400 людей зникли 

безвісти у Гостомелі. У Ворзелі також знаходять тіла цивільних, вбитих 

російськими військовими. У Києві за ці дні загинуло 89 людей, поранено 

398 осіб, пошкоджено 167 житлових будинки, 44 школи, 26 дитячих садків 

та 11 адміністративних будівель.  

У Донецькій області продовжується штурм міста Маріуполя. За 

останню добу здійснено 118 авіабомбардувань міста. У Маріуполі російські 

мобільні крематорії спалюють тіла закатованих та вбитих мешканців після 

розголосу геноциду в Бучі. За попередньою інформацією кількість жертв 

становить 5 тисяч загиблих. У Вугледарі російські військові обстріляли з 

артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги, дві людини загинуло, 

п’ятеро отримали поранення.   

У Луганській області зруйновано ще 11 будинків, ведуться обстріли 

житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної. Через обстріли 

Сєвєродонецька палають 10 багатоповерхівок.  

Вчора, 5 квітня, пролунали вибухи у місті Радехові Львівської 

області. На Дніпропетровщині російські ракети вночі знищили нафтобазу 

у Синельниківському районі та склад з пальним на одному з заводів у 

Новомосковському районі (знищено 6 резервуарів для паливно-мастильних 

матеріалів).  

Вночі відбулось влучання в інфраструктурний об’єкт у місті Козятин 

на Вінниччині.  

У Тростянці Сумської області, який взяли під контроль російські 

військові, встановили контроль над підстанцією швидкої допомоги і не 

дозволяють медикам виїжджати на виклики.  

Учора ввечері було оприлюднено фото з жінками-

військовослужбовцями, яких нещодавно звільнили з полону, росіяни їх 

катували та поголили.  

Румунія оголосила персонами нон грата 10 співробітників 

російського посольства. Словенія скорочує штат посольства РФ на 33 

особи. Греція оголосила персонами нон грата 12 російських дипломатів. 

Норвегія висилає 3 російських дипломатів. 
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