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До основних цілей противника належать об’єкти військової та 

цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській 

областях. На Херсонщині ворог на тимчасово окупованих територіях 

здійснює терор місцевого населення, застосовує сили російської гвардії для 

придушення акцій непокори окупаційній владі за участі цивільного 

населення. 

У Харкові російські війська зруйнували 1143 будівлі, із них 998 – це 

житлові будинки. Вчора, 23 березня, розбираючи руїни обласної 

адміністрації, дістали тіла 24 загиблих. Уночі 24 березня окупантами знову 

було обстріляно центр Харкова ракетами типу «Калібр», випущеними із 

кораблів у Чорному морі. Російські військові влучили у чергу за 

гуманітарною допомогою у Харкові (шість загиблих і п’ятнадцять 

поранених). 

Сьогодні ракетами класу «повітря-земля» було обстріляно 

густонаселений район Охтирки.  

Ввечері 23 березня, російські окупанти обстріляли район міста 

Чернігів поблизу одного з харчових підприємств міста. Внаслідок 

влучання снаряду відбулось пошкодження аміакопроводу та пошкодження 

однієї ємності. Також через обстріли зайнялась пожежа на складі готової 

продукції та тари.  

Київ станом на ранок 24 березня посідає восьму сходинку рейтингу 

міст з найбруднішим повітрям. Через пожежі концентрація забруднювачів 

у повітрі у 13 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ. У Славутичі 

на Київщині йде обстріл російських військ, які намагаються взяти 

штурмом місто.  

23 березня окупанти знищили на території Чорнобильської атомної 

електростанції спеціальну лабораторію зі зразками радіонуклідів вартістю 

6 млн грн. У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС палають лісові 

пожежі. Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені російськими 

військовими уже 19 добу.  

На Донеччині через бойові дії окупантів понад 200 тисяч не мають 

доступу до питної води. 

Вночі Луганщина постраждала від ракетних ударів та фосфорних 

бомбардувань (четверо загиблих, із них двоє – це діти, шестеро поранених). 

За добу пошкоджено чи зруйновано 31 об’єкт, із яких 23 будинки (10 

багатоповерхівок, та 13 приватних будинків). У Рубіжному тривають бої в 

самому місті. 

У Маріуполі насильно вивезено до Росії близько 15 тисяч жителів 

міста. Їх спочатку доставляють у фільтраційні табори, а потім 

перерозподіляють до віддалених міст Росії. Протягом останніх 20 днів 

автобуси, які вирушили для евакуації з Маріуполя до українського міста 

Запоріжжя, залишаються заблокованими у Бердянську.  



У Мелітополі росіяни змушують вчителів починати навчання з квітня 

російською мовою. У Старобільську Луганської області здійснюються 

спроби ввести в обіг російські рублі як валюту.  

В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, 

Донецької, Чернігівської та Сумської областей російські підрозділи 

«воєнної поліції» почали вилучати та знищувати українську історичну та 

художню літературу.  

Сьогодні відбувся перший офіційний обмін військовополоненими. В 

обмін на 10 захоплених окупантів Україна повернула 10 наших 

військовослужбовців. Сьогодні Україна відправила 11 цивільних 

російських моряків та повернула додому 19 українських цивільних моряки 

із рятувального судна «Сапфір», яке було захоплене при спробі забрати 

наших військових з острова Зміїний. 
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