
8 березня 2022 року (13 доба) 

 

Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного 

гуманітарного права, проводячи агресивну війну на території України. 

На Чернігівщині військові у тимчасово окупованих населених 

пунктах переховують зброю та військову техніку серед житлових будинків, 

у приміщеннях сільськогосподарських підприємств (ангари, гаражі) 

фіксуються факти грабежів, мародерства, захоплення будинків (Нова 

Басань, Новий Биків). Окупанти беруть в облогу села, блокують 

постачання продуктів, виводять з ладу вежі мобільного зв’язку. На півночі 

Київської області 3 територіальних громади є тимчасово окупованими, 

знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, російські військові блокують 

доставку продуктів та медикаментів.   

Продовжуються обстріли та авіаудари житлових кварталів міста 

Суми, Харків. У Харківській області війська продовжують атакувати 

об’єкти критичної інфраструктури (електромережі) та житло мирного 

населення. Складна ситуація в місті Ізюм. У Херсонській області військові 

також здійснюють мародерство та відкривають вогонь по цивільному 

населенню. У Сумській області під час нічних обстрілів було зруйновано 

будинки у місті Лебедин Сумської області.  

У місті Маріуполь від зневоднення померла шестирічна дівчинка, її 

тіло знайшли під завалами. Місто залишається під обстрілами та 

заблокованим уже понад 8 діб.  

Під завалами Вінницького аеропорту, який було обстріляно 

напередодні, виявлено тіла 12 людей. 

Здійснено евакуацію понад 600 тисяч людей із міста Харків. Через 

обстріли було зірвано евакуацію людей із Сум та Маріуполя. Це пряме 

порушення ст. 17 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 

1949 р. щодо укладання місцевих угод про евакуацію з обложених або 

оточених зон найбільш вразливих категорій осіб. 

Увечері 08 березня 2022 року було обстріляно місто Житомир, 

унаслідок цього було зруйновано гуртожиток, де проживали колишні 

військові, та завод Ізоват, який виготовляв утеплення для будинків. Також 

було обстріляно місто Малин (загинуло 5 людей, із них 2 дітей 2021 року 

народження).    

Складною залишається ситуація в Бучанському районі Київської 

області, доступ до 4,4 тис населення відсутній, вони потребують евакуації. 

На в’їзді в села розгорнуті російські блокпости, ведеться обстріл об’єктів 

інфраструктури. Окупанти взяли населені пункти в облогу і блокують 

шляхи для підвезення води, продуктів харчування та медикаментів. 

Російські військові грубо порушують положення ст. 57 Додаткового 

протоколу 1977 року до Женевських конвенцій 1949 р., яка зобов’язує 

сторони конфлікту при проведенні воєнних операцій проявляти турботу 

про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об'єкти.  

 


