
14 березня 2022 року 

 

Російські військові продовжують порушувати норми міжнародного 

гуманітарного права, закони та звичаї війни. Вони використовують зброю 

невибіркової дії (фосфорні та касетні бомби), завдаючи удари цивільним 

об’єктам (школи, житлові будинки, лікарні, церкви), застосовують 

заборонені методи війни (беруть у заручники цивільне населення, беруть в 

облогу міста та села).   

Протягом усього дня російські військові посилено обстрілювали 

адміністративний центр Луганської області – місто Сєвєродонецьк. 

Зайнялась школа, житлові будинки, лісове господарство.  

Внаслідок інтенсивних нічних обстрілів Харківщини постраждали 

житлові квартали, лікарні, об’єкти інфраструктури та промисловості. У 

центрі Харкова внаслідок авіаудару зруйновано чотириповерховий 

житловий будинок.  

Внаслідок нічного обстрілу Охтирки Сумської області загинуло 

щонайменше троє цивільних. 

Під обстрілами опинились 15 населених пунктів у Донецькій області 

(Маріуполь, Волноваха, Краматорськ, Святогірськ). Пошкоджено 

щонайменше 37 об’єктів, переважно це будинки цивільного населення. 

Загинуло щонайменше 2 людини. Внаслідок бойових дій знеструмлено 

Карлівську фільтрувальну станцію, без водопостачання залишається 200 

тисяч населення у містах Покровськ, Білицьке, Мирноград та ін. Цілу ніч 

тривали обстріли Авдіївки. Російські військові використовують «Точку-У» 

та реактивні системи залпового вогню. В Авдіївці пошкоджено 

коксохімічний завод, житлові будинки, газогін та школу.   

У передмісті Києва вночі 14 березня 2022 року російські війська 

завдали артилерійські удари по Ірпеню, Бучі та Гостомелю. Вони 

продовжують розміщати техніку у населених пунктах, що ускладнює 

можливість завдання удару у відповідь. Вранці снаряд потрапив у 

дев’ятиповерховий будинок житловий будинок на Оболоні (одна людина 

загинула, 10 людей отримали поранення). Завдано ракетного удару по 

авіаційному заводу «Антонов». 

Місто Маріуполь залишається у критичному стані, заблокованим, 

без можливості доставити до нього гуманітарний вантаж. У місті загинуло 

вже 2500 цивільних людей. Міжнародний Комітет Червоного Хреста 

звернувся до сторін конфлікту з проханням припинити бойові дії та надати 

можливість провести евакуацію населення та надання продовольчої та 

медичної допомоги. 

Вночі 14 березня російські військові обстріляли Чернігів та Ніжин. 

Пошкоджено будівлю Національного університету «Чернігівська 

політехніка». У Чернігові є проблеми зі зв’язком, більша частина міста 

залишається без електроенергії (84 тисячі населення). Ніжин було 

обстріляно «Ураганами». 



У Житомирській області в місті Ставище пошкодили цивільні 

об’єкти та вишку зв’язку. Поблизу Рівного пошкоджено телевізійну вежу. 

Ефірне цифрове мовлення тимчасово недоступне. Також пошкоджено 

вишку зв’язку у Ставищі Київської області. 

14 березня 2022 року знову була пошкоджена лінія електромереж до 

Чорнобильської АЕС, яку лише напередодні відремонтували. Російські 

військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС 

біля учбово-тренувального центру. Там перебуває 50 одиниць техніки 

ворога, 400 російських військових. Ці два небезпечних об’єкти досі 

залишаються під контролем російських військових. 

За час російської агресії пошкоджено 379 навчальні заклади в Україні. 

Загинуло 90 дітей, 100 отримали поранення.  
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