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В Україні звільнено вже 934 населених пункти, поліція відновила 

роботу у 435 населених пунктах. Поступово відновлюється доступ до 

медичних та освітніх закладів, постачання електроенергії, газу та води. 

Українська розвідка перехопила розмови окупантів, в яких іде мова 

про наказ вбити всіх військовополонених у Попасній Луганської області. 

Такі накази суперечать загальновизнаним нормам міжнародного 

гуманітарного права, положенням Женевської конвенції про поводження з 

військовополоненими 1949 р., наказ не залишати нікого в живих 

відноситься до заборонених методів війни. У Сєвєродонецьку знищено всі 

продовольчі склади, населення отримує продукти виключно з гуманітарних 

вантажів. 

Повідомляється, що у Маріуполі на території заводу «Азовсталь» 

переховується кілька сотень цивільних осіб. Сьогодні відбувались 

інтенсивні обстріли цієї території. У селі Мангуш облаштовано кілька 

братських могил довжиною 300 м, куди звозять тіла вбитих мешканців 

міста.  

Учора ввечері (20 квітня) російські військові обстріляли з системи 

залпового вогню міста Зеленодольськ та Велика Костромка на 

Дніпропетровщині, люди не постраждали. 

Продовжується часткове блокування та обстріли Харкова. У Харкові 

після обстрілів одного з районів зайнялися дві багатоповерхівки. Ведуться 

активні бої в напрямку Ізюму. Російські військові розстріляли волонтерів, 

які їхали з Шевченкового. 

Внаслідок нічних ракетних ударів Миколаєва загинула одна людина, 

ще двоє поранені. Удари були завдані по центру міста, де знаходяться 

виключно житлові будинки. 

У Бородянці на Київщині знайшли дві братські могили з тілами 9 

мирних мешканців. Російські військові в місті повністю знищили 8 

багатоповерхівок, ще 32 будинки частково пошкоджені. 

Вдень російські військові завдали два ракетних удари по Запоріжжю. 

У селі Золота Балка Херсонської області окупанти погрожують 

цивільному населенню обстрілами, проводять обшуки будинків. На 

Херсонщині планується проведення так званого референдуму 1 травня. 

Інфраструктура області знищена, інформація про поранених та загиблих 

недоступна. На тимчасово захопленій території області оголошено 

мобілізацію. Російські військові забирають власність агропідприємств, 

вивозять продукцію з і складів. Ситуація в області є чи не найскладнішою 

по Україні, провести евакуацію населення не вдається через ворожі 

обстріли. 

Російська сторона не підтримала пропозицію Генерального 

Секретаря ООН щодо введення в Україні чотириденного Великоднього 

перемир’я. 

Сьогодні відбувся обмін полоненими: повернуто додому 10 

військових та 9 цивільних. 
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