
17 березня 2022 року (22 день) 

 

Ракетно-бомбові удари по об’єктах інфраструктури, житлових 

будинках, обстріли з артилерійських систем і реактивних систем залпового 

вогню колон мирних жителів під час евакуації, взяття у заручники 

цивільних осіб, мародерство – це основні засоби та методи ведення 

агресивної війни Російської Федерації на території України. Нічні 

артилерійські та ракетні удари продовжились по містах Київ, Харків, 

Чернігів, Суми. 

Ввечері 16 березня 2022 року було скинуто надпотужну бомбу на 

Драматичний театр міста Маріуполь. Зруйновано центральну частину 

будівлі, а уламками було завалено вхід до бомбосховища, у якому 

рятувались від обстрілів сотні мирних містян, переважно жінки та діти, які 

не змогли евакуюватись. Також було обстріляно приміщення басейну 

«Нептун», де переховувались люди. 16 березня з Маріуполя виїхало 11 

тисяч людей. У Маріуполі взяли в полон українського парамедика, 

волонтерку Юлію Паєвську. Місто зруйновано на 90%, немає жодної 

будівлі без пошкоджень, гуманітарну допомогу так і не вдалось доставити 

до міста. 

Мера міста Мелітополь Івана Федорова звільнили з російського 

полону. Його обміняли на дев’ятьох російських солдат. 

Продовжуються обстріли столиці України – міста Києва. 

Пошкоджено декілька приватних будинків у Подільському районі. Сталося 

загорання багатоповерхового будинку через падіння залишків збитої 

ракети. Внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено два багатоповерхові 

житлові будинки у Дарницькому районі (одна людина загинула). У 

Вишгородському та Бучанському районах Київської області гуманітарна 

катастрофа: там відсутнє електропостачання, зв'язок, неможливо доставити 

продукти та ліки. У Бучанському районі окупанти обстріляли евакуаційні 

колони танками. Місто Славутич залишається повністю ізольованим.  

У Чернігові під час розбирання завалів гуртожитку рятувальники 

виявили тіла 5 загиблих людей. Внаслідок обстрілу Чернігова 16 березня 

загинули 53 людини. Вранці 17 березня було розстріляно чергу цивільних 

по воду в центрі міста.  

16 березня було завдано ракетного удару по місту Сарни Рівненської 

області. У Сумській області окупанти заходять в села, грабують місцеве 

населення. 

У результаті обстрілу частково зруйновано двоповерхову школу та 

будинок культури, житлові будинки у місті Мерефа Харківської області. 

Загинула 21 людина, 25 людей поранені . Сьогодні у Харкові загорівся 

ринок Барабашова – один із найбільших у Європі. 

Внаслідок нічних обстрілів пошкоджено щонайменше 27 житлових 

будинків у Рубіжному Луганської області. П’ять будинків загорілось у 

Попасній, один – у Сєвєродонецьку. 



Російська Федерація відмовляється виконувати наказ Міжнародного 

суду ООН щодо тимчасових заходів. 

Європейський суд з прав людини прийняв рішення призупинити 

розгляд усіх скарг проти Російської Федерації у зв’язку з тим, що вона 

перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року. 

17 березня 2022 року Прокурор Міжнародного кримінального суду 

Карім Хан надіслав Росії офіційний запит про зустріч і обговорення ситуації 

в Україні. 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 
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