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Вісім мерів українських міст продовжують перебувати в полоні у 

російських військових. Сьогодні голів двох громад Запорізької області 

Івана Сеника та Івана Малєєва звільнили з полону. Нагадуємо, що 

відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, у полон беруть 

комбатантів, тобто безпосередніх учасників збройного конфлікту, які 

відкрито носять зброю та застосовують її. Ні медики, ні журналісти, ні, тим 

паче, цивільне населення не повинно потрапляти у полон.  

Ввечері, 24 квітня, 9 російських ракет вдарили по інфраструктурі 

Кременчука Полтавської області, зокрема пошкоджено Кременчуцьку 

теплоелектроцентраль (місто тепер без гарячої води) та Кременчуцький 

нафтопереробний завод, загинула одна людина, семеро постраждалих.  

На Донеччині у неділю через російські обстріли загинуло 5 мирних 

мешканців, ще 5 отримали поранення. Місто Маріуполь залишається 56 

день у блокаді. У Мангуші по фото табличок на братських могилах 

підраховують поховання 9 тисяч маріупольців. За 5 км від Маріуполя у 

селищі Старий Крим з’явилися траншеї завдовжки 200 метрів.  

У Харківській області обладнання одного з заводів було вивезено в 

РФ, а у його приміщенні облаштували катівню. За попередню добу, 24 

квітня, 2 людини загинули, 11 поранені. 25 квітня через російські обстріли 

загинуло 3 мирних жителя Дергачів. 

У двох населених пунктах у Золочівському районі Львівської 

області сталася пожежа. 

На Луганщині через російські обстріли згоріли три багатоповерхівки 

та чотири приватних будинки. Ворог втретє влучив в Лисичанський 

нафтопереробний завод. 

У Миколаївській області через обстріл села Шевченкове сталася 

пожежа приватних господарських будівель. 

Сьогодні сталося 5 обстрілів залізничних станцій в центральній та 

західній частині України. Постраждала станція «Красне» Львівської 

області. Через ракетні обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру 

міста Здолбунів Рівненської області, а також 20 прилеглих будинків, одна 

людина отримала поранення. Через обстріли залізничної інфраструктури 

Жмеринка та Козятин Вінницької області загинули 5 людей та поранено 

18. 

За даними Генерального прокурора України через російську агресію 

загинуло 3818 мирних жителів, поранено понад 4 тисячі.  
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