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17 березня створено Національне інформаційне бюро, яке буде 

відповідальним за збір та систематизацію інформації про українців, які 

загинули, зникли безвісти або потрапили в полон, а також про полонених та 

загиблих російських військових. 

Невибіркові атаки на українські міста продовжуються. Ворог 

наносить ракетно-бомбові удари авіацією, знищуючи військові та цивільні 

об’єкти. Застосовуються боєприпаси невибіркової дії по житлових районах 

великих міст, зокрема, сьогодні продовжились обстріли Києва, Миколаєва, 

Харкова. 

Ввечері 17 березня російські військові обстріляли приватний сектор 

поблизу Лютіжа Київської області. Також ввечері було завдано удар по 

Святошинському району міста Києва, загорівся склад та два автомобілі 

(загинуло щонайменше двоє людей). Сьогодні обстріляно житловий 

квартал у Подільському районі (одна людина загинула, чотири людини 

поранено), пошкоджено 6 житлових будинків, дитячий садок і школу. У 

Києві загинули 222 людини, із них 60 цивільних, у тому числі 4 дитини, 889 

поранених. У столиці пошкоджено 36 житлових будинків, 5 приватних 

будинків, 6 шкіл та 4 дитячі садочки. 

Сьогодні знову було завдано ракетного удару по території 

Львівського аеропорту та авіаремонтного заводу. 

Зранку російськими військовими було обстріляно Коростенський 

район Житомирської області, зруйновано кілька будівель. 

Через ракетний обстріл зруйновано Харківський регіональний 

інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, зазнав сильних руйнувань 

шестиповерховий навчальний корпус закладу вищої освіти та два сусідні 

житлові будинки (загинула одна людина, 11 людей поранено). У Сумах 

внаслідок артилерійського обстрілу загорівся одноповерховий склад з 

лакофарбовою продукцією на площі більше 6 тисяч квадратних метрів. 

У Херсоні постраждало 40 багатоквартирних будинків і понад 30 

приватних будинків. У Сєвєродонецьку Луганської області було 

обстріляно притулок для матерів із дітьми. Завдано ракетний удар по 

Краматорську Донецької області (2 загиблих і 6 поранених). Обстріляно 

військовий об’єкт під Запоріжжям. Понад 1300 людей залишаються під 

руїнами Драматичного театру у місті Маріуполь. Не можуть почати 

розбирати завали через постійний обстріл зі сторони російських військових.  

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


