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Росія продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни. Обстріли 

мирних міст, знищення житлових будинків та шкіл, лікарень, магазинів, 

мор голодом цивільного населення, яке проживає в окупованих чи оточених 

містах, – це ті заборонені методи ведення війни, до яких вдається країна-

агресор.  

Вночі російська федерація завдала удару в місті Київ по ТРЦ 

«Ретровіль» з використанням гіперзвукової ракети «Кинжал». Пошкоджено 

також шість сусідніх житлових будинки, три з них відтепер не придатні для 

проживання. Загинуло 8 людей. Пошкоджено також приміщення двох шкіл 

та двох дитячих садочків. Через вибухи та обстріли значно погіршилась 

якість повітря у столиці, концентрація забруднюючих речовин перевищує 

норму у 12 разів. Місто наразі перебуває на дев’ятому місці у рейтингу міст 

світу за забрудненістю.  

На Київщині тривають бої у Бучанському, Макарівському, 

Ірпінському та Бородянському районах. Здійснено авіаудар у напрямку села 

Забуяння. Повідомляється також про розграбування житлових будинків у 

місті Гостомель. Місто Славутич залишається ізольованим від постачання 

продуктів та медикаментів. 

У Чернігові вже два тижні нема електропостачання, води та тепла. 

Практично ніде нема зв’язку. Місто весь час під обстрілами.  

20 березня вдалось провести часткову ротацію та евакуацію 

персоналу Чорнобильської АЕС. Персонал перебував на своїх робочих 

місцях 600 годин. З території станції вивезли 64 особи, яких замінили 46 

добровольців. 

Найкритичнішою залишається ситуація у місті Маріуполь. Російські 

літаки скидають бомби на місто кожні 15 хвилин. Противник продовжує 

руйнувати цивільну інфраструктуру, зокрема, металургійний комбінат 

«Азовсталь». Нічні обстріли Лисичанська, Рубіжного призвели до 

руйнування 3 багатоповерхових та 9 приватних будинків. 

Нічні обстріли передмістя Сум. Зранку стало відомо про витік аміаку 

на заводі «Сумихімпром» через пошкодження ємностей. Зона ураження 

становила 5 км навколо місця витоку. 

У Харкові сталося 8 пожеж за минулу добу. Зруйновано 972 будівлі, 

з яких 778 це житлові будинки.  

Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині. 

Житомирщину вперше обстріляли з «Градів», загинуло 4 людини. 

Сьогодні також обстріляли будинки під Одесою. 

У Херсоні окупанти почали здійснювати заміну військових 

підрозділів на підрозділи російської гвардії та поліції. Російські окупанти 

кидали світлошумові гранати на учасників мітингу проти Росії.  
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