
20 березня 2022 року (25 день) 

 

Продовжуються обстріли та ракетно-бомбові удари по українських 

містах. Противник застосовує високоточну зброю, некеровані авіаційні 

бомби та боєприпаси підвищеної вражаючої дії. Продовжується терор 

місцевого населення.  

У Києві від початку вторгнення загинули 228 людей. 

Тривають бойові дії у місті Харків. Внаслідок обстрілів Північній 

Салтівці та Великій Данилівці спалахнули пожежі. Через нічні обстріли 

міста загинули п’ятеро цивільних людей. 

Щоденно обстрілюють місто Чернігів, постраждав житловий масив 

«Ремзавод». 19 березня було обстріляно західну частину міста, що призвело 

до спалаху 3 пожеж на інфраструктурних об’єктах (склад паливо-

мастильних матеріалів, завод з вироблення пластикових виробів). 

Зайнялося також десять житлових будинків. Місто залишилось без 

електропостачання, теплопостачання та води.   

Внаслідок ракетного удару 18 березня було зруйновано військову 

казарму в Миколаєві. З-під завалів дістали тіла щонайменше 50 загиблих. 

Російські військові продовжують обстріли житлових кварталів з реактивної 

артилерії та реактивними снарядами. 

Ввечері 19 березня було обстріляно село Пивовар біля Овручу 

Житомирської області, село повністю зруйновано. 

Російські військові не пропускають гуманітарний конвой (14 

вантажівок із продуктами харчування та медичні препарати першої 

необхідності) до Херсонської області. Окупанти чинять розбій в селах. 

Обстріляно село Велика Костромка поблизу Криворізької ТЕЦ. 

На тимчасово окупованій території Донецької області неправомірно 

оголошено мобілізацію.  

В місті Енергодар повідомили про викрадення першого заступника 

мера Івана Самойдюка. 

У місті Кремінна Луганської області 20 березня 2022 року з танку 

обстріляно будинок для літніх людей (загинуло 56 осіб, 15 людей викрали). 

Під час обстрілів у Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу вбито 

троє людей. Відновлено постачання газу до Вуглегірської ТЕС після 

обстрілів окупантів. Для 100 тисяч населення відновили 

електропостачання, однак без газопостачання залишаються понад 273 

тисячі людей, без електроенергії залишається понад 1327 населених пунктів 

(872 тисячі людей). 

Однією з найтяжчих залишається ситуація в місті Маріуполь. За 

останній тиждень кілька тисяч людей було силоміць евакуйовано з 

Маріуполя до Росії. 19 березня російськими окупантами було скинуто 

бомби на школу мистецтв №12, де ховалися близько 400 людей. Будівля 

школи повністю зруйнована. 20 березня місто Маріуполь було обстріляно 

4 військовими кораблями.   

 



*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 
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