
16 березня 2022 року (21 день) 

 

Російські військові продовжують завдавати удари по інфраструктурі 

та житлових районах густонаселених українських міст.  

У Києві та області запроваджено комендантську годину майже на 

півтори доби, починаючи з 20:00 15 березня і до 07:00 17 березня. 

Продовжується ракетний обстріл столиці України: ввечері 15 березня було 

завдано удар по району Виноградаря, вранці 16 березня – у 

Шевченківському районі, неподалік дитячої лікарні «Охматдит». 

Пошкоджено 3 житлових багатоповерхових будинки. У Бучі було 

розгромлено будівлю міської ради, шістьох співробітників та волонтерів 

було взято в полон, але згодом їх визволили. 

Ввечері 15 березня загинув оператор телеканалу FoxNews П’єр 

Закржевський. Окупанти робили спробу захоплення Південноукраїнської 

АЕС, але їх було зупинено.  

Продовжується блокада міст Суми, Лебедин та Охтирка.  

Обстріляно житлові райони Запоріжжя, Харкова. Вранці було 

обстріляно телевежу у Вінниці. У Чернігові у центрі міста було 

розстріляно 10 людей, які стояли в черзі по хліб. Значна частина області є 

знеструмленою та без водопостачання. 

Завдано авіаційний удар по Бердичеву Житомирської області, 

знищено склад пального під Нікополем Дніпропетровської області. 

Вперше відбулось бомбардування міста Запоріжжя, зокремо було 

влучено у залізничний вокзал та поблизу ботанічного саду. Росіські 

військові обстріляли із установок «Град» колону автівок, які евакуювались 

із Маріуполя (5 поранених). У місті Пологи Запорізької області внаслідок 

обстрілів загинуло 20 цивільних осіб та 12 українських військових. 

Викрадено мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва 

(відпустили до кінця дня) та його заступника Юрія Палюха. Окупанти 

застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту. 

У Рубіжному Луганської області через бої, що проводяться 

неподалік, загораються житлові будинки, 7 людей поранено. 

У місті Маріуполь Донецької області практично зруйновано всі 

будівлі. Вчора з міста власним транспортом виїхали з міста по 

гуманітарному коридору (4 тисячі авто). 

Сьогодні Президент Володимир Зеленський провів розмову з 

прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який 

перебуває в Україні. 

16 березня 2022 року Російська Федерація стала першою державою, 

яку виключили з Ради Європи.  

16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо 

тимчасових заходів. Постановлено, що РФ повинна припинити військові 

операції на території України, які розпочалися 24 лютого 2022 року, а також 

забезпечити, щоб будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, інші 



організації чи особи не вживатимуть кроки щодо продовження військової 

операції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Описані в інформаційно-аналітичній довідці факти підтверджені 

матеріалами Міністерства оборони України 

 


