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Невибіркові атаки на українські міста сьогодні продовжились. Ворог 

наносить ракетно-бомбові удари авіацією (від 24 лютого по території 

України випущено понад 900 ракет різних типів), знищуючи військові та 

цивільні об’єкти. Застосовуються боєприпаси невибіркової дії по житлових 

районах великих міст. Основні бої зосереджені в зоні проведення операції 

об’єднаних сил, Маріуполі, Миколаєві. У Києві, Сумах, Чернігові, Харкові 

проводять дії тактичного значення. Російські військові застосовують сили 

проти цивільних осіб, беруть в облогу населені пункти. Засоби та методи 

ведення війни, що використовуються, суворо порушують загальновизнані 

норми міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.  

Російські військові почали завдавати ударів по столиці України – 

місту Києву. Від влучання боєприпасу у десятиповерховий житловий 

будинок зайнялася пожежа. Також боєприпаси влучили у двоповерховий 

приватний будинок та 2 багатоквартирні будинки (загинуло двоє людей). 

Пошкоджено фасад будівлі станції метро «Лук’янівська» та прилеглі 

будинки. 

Північні райони Київщини залишаються окупованими, без зв’язку та 

можливості евакуюватись. Із важкої артилерії обстрілюють житлові 

будинки села Нові Петрівці. У Гостомелі з мінометів обстріляли 

евакуаційну колону (загинула жінка, двоє людей отримали поранення).   

В облозі залишається місто Маріуполь. Кількість цивільного 

населення, яке загинуло там за ці дні, становить 2357 людини. Гуманітарний 

вантаж із продуктами, водою не зміг дістатися до міста. 

У Харкові зруйновано понад 600 житлових будинків, 50 шкіл, 

медичні установи, серед яких і пологові будинки. Продовжуються масові 

обстріли міста, зруйновано центр міста, магазини. 14 березня 2022 року у 

різних районах Харкова та області врятовано із-під завалів 3 людей, 

знайдено 7 загиблих. На межі гуманітарної катастрофи також знаходиться 

місто Ізюм Харківської області. Необхідно встановити гуманітарні 

коридори для евакуації населення. 

Під час обстрілу Чернігова 14 березня загинули 10 людей. Місто 

зазнало значних руйнувань. 

Вночі було нанесено два ракетні удари по аеропорту у місті Дніпро. 

Зруйновано злітно-посадкову смугу та пошкоджено термінал. Травмовано 

одну людину. 

Викраденого мера міста Мелітополь Івана Федорова вивезли до 

окупованого Луганська, де йому інкримінують справа про «тероризм». 

Від удару ракет по телевізійній вежі у Рівному, що сталась 

напередодні, загинуло 19 людей. 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 
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