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На півдні України у Херсонській та Миколаївській областях окупанти 

готуються до проведення так званого референдуму, проголошення 

незалежності республік та приєднання їх до РФ.  

За добу 18 квітня російськими військовими було знищено 12 будинків 

на території Луганської області, найбільше руйнувань зазнала Кремінна. 

Через постійні обстріли неможливо провести евакуацію людей з міста. 

Через обстріли окупаційних військ в області було пошкоджено 

високовольтну лінію, внаслідок чого 215 населених пунктів залишились без 

електропостачання.  

У Донецькій області через обстріли загинуло троє людей, 5 

поранених у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.  

У Миколаєві через нічні обстріли 19 квітня пошкоджено 

електроопору та поранено двоє людей. Напередодні було обстріляно 

забороненими касетними снарядами Очаків. Хаотично обстрілюють 

більшість районів Миколаєва.  

Об’єкти критичної інфраструктури не можуть бути об’єктом 

застосування сили відповідно до положень міжнародного гуманітарного 

права, адже вони не надають військової переваги, а лише призводять до 

надмірних страждань цивільного населення. 

У Запорізькій області підтверджено викрадення 155 цивільних осіб. 

Також повідомляється про крадіжки військовими сільськогосподарської 

техніки.  

У Київській області через російську агресію загинуло вже понад 

1000 цивільних осіб, тіла досі продовжують виявляти. 

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України через 

російську агресію становить 84,8 млрд доларів. В Україні пошкоджено 

30% інфраструктури. 

Російські військові обстрілюють житлові райони Харкова з 

реактивних систем залпового вогню з відстані 35-40 км, 16 поранених та 3 

загиблих. 

У Маріуполі окупанти хаотично обстрілюють житлові квартали. У 

підземних укриттях металургійного комбінату Маріуполя знаходиться не 

менше 1000 цивільних осіб. Окупанти почали штурм «Азоавсталі», було 

скинуто потужну бомбу на лікарню неподалік заводу. Окупантами з 

Маріуполя було викрадено 98 дітей. 

У Херсонській області окупанти замінували поля та грунтові дороги 

вздовж траси Херсон – Снігурівка.  

У Дніпропетровській області Зеленодольська громада була 

обстріляна з градів є руйнування будинків. 

За даними ЮНІСЕФ понад 6 млн людей в Україні щодня прагнуть 

мати питну воду. 



Сьогодні відбувся п’ятий офіційний обмін полоненими: повернулись 

додому 60 військовослужбовців та 16 цивільних осіб. 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


