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Продовжуються обстріли цивільних об’єктів, блокада великих міст. З 

24 лютого в Україні повністю знищено 651 житловий будинок, а 3780 – 

частково пошкоджено. Також звертаємо особливу увагу на мінування 

передмість та полів, що призведе до непридатності значної кількості 

родючих земель. 

Вчора, 21 березня, евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя 

потрапили під обстріли. Є діти у важкому стані. 

У Чернігові понад тиждень нема електроенергії, теплопостачання та 

водопостачання через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та 

активні бойові дії. Продовжуються обстріли цього міста. 

У Києві внаслідок обстрілу вранці снаряд потрапив до приватного 

будинку у Святошинському районі. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся 

вантажний автомобіль та дві будівлі. 

Російські військові обстріляли з артилерії місто Бровари у Київській 

області, снаряд влучив в один із заводів, пошкоджено 5 автобусів. Відкрито 

провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України за фактом 

порушення законів та звичаїв війни. Ракетами «Іскандер» завдали удару по 

мирному селу у передмісті Броварів. У Гостомелі продовжується 

мародерство. Окупанти грабують магазини, забирають у цивільного 

населення, телефони, одяг, продукти. У Макарові військові переодягаються 

у цивільний одяг. Місто Славутич знаходиться в ізоляції. 

Місто Херсон на межі гуманітарної катастрофи. Через блокаду 

неможливо доставити продовольство та медикаменти. Особливо 

критичною ця ситуація є для новонароджених дітей та людей літнього віку. 

Подібна ситуація спостерігається не лише в місті, а по всій області. У 

Херсоні люди виходять на мітинг проти окупації, російські військові 

застосовують проти них сльозогінний газ. 

Місто Маріуполь залишається у блокаді. Сьогодні російською 

авіацією було скинуто дві надпотужні бомби на місто. Окрім авіації його 

обстрілює реактивна артилерія, кораблі.  

У Харківській області з танку розстріляно автомобіль,  внаслідок 

чого загинули батьки та донька. У Харкові окупанти розбомбили ще одну 

школу (школа № 134). 

Російські війська завдали удари з системи «Град» по Зеленодольську 

у передмісті Кривого Рогу. Зруйновано житлові будинки. 

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксовано займання у семи 

осередках, що могло бути спричинене потраплянням снаряду. 

Обстріляно супермаркет у Сєвєродонецьку Луганської області, де 

перебували люди. Знищено оптові склади з продуктами харчування. 

Напередодні було відкрито вогонь по дитячій лікарні. 
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