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                 8 жовтня 2021 року  
Втрати серед цивільних осіб в Україні, пов’язані з конфліктом1 

Вересень 2021 року  
У період з 1 по 30 вересня 2021 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) 
зафіксувало дев’ять випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом (всі 
поранені): сім чоловіків і дві жінки. Всі вони були пов’язані з активними бойовими діями (артилерійські 
обстріли): вісім випадків на території, яка контролюється самопроголошеною «Донецькою народною 
республікою», і один на території Луганської області, яка контролюється Урядом.  
Серпень 2021 року  
У період з 1 по 31 серпня 2021 року УВКПЛ ООН зафіксувало 11 випадків загибелі або поранення цивільних 
осіб, пов’язаних з конфліктом: троє загиблих (двоє чоловіків і одна жінка) і вісім поранених (четверо 
чоловіків, три жінки і один хлопчик). Активні бойові дії (артилерійські обстріли, обстріли з СЗЛО2 і удари з 
БПЛА3) привели до дев’яти випадків загибелі або поранення цивільних осіб (двоє загиблих і сім 
поранених): одна жінка загинула і троє чоловіків і один хлопчик були поранені на території, яка 
контролюється самопроголошеною «Донецькою народною республікою»; одна жінка була поранена на 
території, яка контролюється самопроголошеною «Луганською народною республікою»; один чоловік 
загинув і один чоловік був поранений на території Донецької області, яка контролюється Урядом, і одна 
жінка була поранена на території Луганської області, яка контролюється Урядом. Крім того, одна жінка 
отримала кульове поранення в результаті надмірного застосування сили на території Донецької області, 
яка контролюється Урядом, і один чоловік загинув в результаті поводження з ВЗВ4 на території, яка 
контролюється самопроголошеною «Луганською народною республікою». 
Липень 2021 року  
У період з 1 по 31 липня 2021 року УВКПЛ ООН зафіксувало шість випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом (всі поранені): троє чоловіків і три жінки. Активні бойові дії 
(артилерійські обстріли та обстріли зі стрілецької зброї) спричинили поранення одного чоловіка на 
території Донецької області, яка контролюється Урядом, і однієї жінки на території, яка контролюється 
самопроголошеною «Луганською народною республікою». Один чоловік отримав поранення в результаті 
мінного інциденту5, і дві жінки і один чоловік отримали поранення в результаті поводження з ВЗВ, все на 
території, яка контролюється самопроголошеною «Донецькою народною республікою».  
Червень 2021 року  
У період з 1 по 30 червня 2021 року УВКПЛ ООН зафіксувало шість випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом (всі поранені): троє чоловіків і три жінки. Активні бойові дії 
(артилерійські обстріли та обстріли зі стрілецької зброї) спричинили поранення одного чоловіка на 

                                                           
1 УВКПЛ ООН вивчає повідомлення про втрати серед цивільних осіб з широкого кола джерел інформації, оцінюючи їх на 
предмет достовірності та надійності. Це зведення ґрунтується на інформації, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в 
Україні (ММПЛУ ООН) отримала під час інтерв’ювання жертв і їхніх родичів; свідків; аналізі підтверджуючої інформації, 
наданої ММПЛУ ООН на конфіденційній основі; офіційних документах; документах з відкритих джерел; фото- і 
відеоматеріалах; судово-медичних документах і довідках; матеріалах кримінальних справ; судових документах; публічних 
доповідях Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; доповідях міжнародних і національних неурядових організацій; 
публічних повідомленнях правоохоронних і військових органів; повідомленнях медичних установ і місцевої влади; та інших 
релевантних матеріалах, що заслуговують на довіру. У деяких випадках перевірка інформації може зайняти тижні або місяці 
до того, як можна буде дійти певних висновків. Це означає, що такі висновки можуть бути переглянуті в разі отримання 
додаткової інформації. Цифри можуть змінюватися в міру отримання нової інформації. 
2 Стрілецька зброя і легкі озброєння. 
3 Безпілотні літальні апарати. 
4 Жертви поводження з вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ) маніпулювали з ВЗВ певний час і робили додаткові 
зусилля для того, щоб викликати їх детонацію (наприклад, пробували їх розібрати), або перебували поруч з тими, хто 
маніпулював з ВЗВ. 
5 Інциденти, в яких цивільні особи були вбиті або поранені в результаті несподіваного підриву на протипіхотних чи протитанкових 
мінах, або на вибухових пристроях, що діють аналогічним чином, таких як розтяжки, або в результаті детонації ВЗВ. 
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території Донецької області, яка контролюється Урядом, і однієї жінки на території, яка контролюється 
самопроголошеною «Донецькою народною республікою». Одна жінка отримала поранення в результаті 
мінного інциденту на території, яка контролюється самопроголошеною «Донецькою народною 
республікою», і двоє чоловіків були поранені в результаті поводження з ВЗВ на території Донецької 
області, яка контролюється Урядом. Одна жінка отримала тілесні ушкодження, які були завдані 
військовослужбовцем на території Донецької області, яка контролюється Урядом. 
Загальні втрати серед цивільних осіб в 2021 році  
З 1 січня по 30 вересня 2021 року УВКПЛ ООН зафіксувало 84 випадки загибелі або поранення цивільних 
осіб: 18 загиблих (13 чоловіків, одна жінка, троє хлопчиків і одна дівчинка) і 66 поранених (42 чоловіки, 18 
жінок, п’ять хлопчиків і одна дівчинка), що на 33,9 відсотка менше, ніж за той же період 2020 року, коли 
було зафіксовано 127 таких випадків (21 загиблий і 106 поранених). 
Загальні втрати серед цивільних осіб в період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року, по місяцях 

 
Втрати серед цивільних осіб в результаті активних бойових дій у 2021 році  
У період з 1 січня по 30 вересня 2021 року 
УВКПЛ ООН зафіксувало 33 випадки загибелі 
або поранення цивільних осіб в результаті 
активних бойових дій: сім загиблих і 26 
поранених, що на 51,5 відсотка менше, ніж за 
той же період 2020 роки (вісім загиблих і 60 
поранених).  

За 12 місяців, що минули з 27 липня 2020 року6, 
кількість випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб в результаті активних бойових 
дій (16 випадків: п'ятеро загиблих і 11 
поранених) була на 82,8 відсотка меншою, ніж 
за 12 попередніх місяців (93 випадки: дев’ять 
загиблих і 84 поранених). У серпні та вересні 
2021 роки кількість випадків загибелі або 
поранення цивільних осіб в результаті активних 
бойових дій повернулося до показників, що 
спостерігалися до 27 липня 2020 року. 

Втрати серед цивільних осіб в результаті активних 
бойових дій, з 1 січня по 30 вересня 2021 року, за 
підконтрольною територією 

 

                                                           
6 Після того, як 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою в Мінську була досягнута відповідна домовленість, 
Операція Об’єднаних сил України та озброєні групи самопроголошених «республік» ухвалили та видали накази щодо заходів 
із посилення режиму припинення вогню, починаючи з півночі 27 липня 2020 року. Цей комплекс додаткових заходів був 
спрямований на забезпечення всеосяжного, стабільного та безстрокового режиму припинення вогню. 
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Втрати серед цивільних осіб в результаті активних бойових дій, з 27 липня 2019 року по 30 вересня 2021 року, по 
місяцях  

     
Втрати серед цивільних осіб в результаті мінних інцидентів і поводження з ВЗВ у 2021 році 
У період з 1 січня по 29 вересня 2021 року УВКПЛ ООН зафіксувало 49 випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб в результаті мінних інцидентів і поводження з ВЗВ: 11 загиблих (семеро чоловіків, троє 
хлопчиків і одна дівчинка) і 38 поранених (23 чоловіки, три жінки, чотири хлопчики і одна дівчинка); вони 
склали 58,3 відсотка від загальної кількості випадків загибелі або поранення цивільних осіб в даних 
період7. Це на 14,0 відсотків менше, ніж за той же період 2020 року, протягом якого було зафіксовано 57 
таких випадків (11 загиблих і 46 поранених). Шістдесят дев’ять відсотків від загальної кількості випадків 
(семеро загиблих і 27 поранених) у 2021 році було зафіксовано на території, яка контролюється 
самопроголошеними «республіками», і 31 відсоток (четверо загиблих і 11 поранених) – на території, яка 
контролюється Урядом. 
Загальні втрати серед цивільних осіб, пов'язані з конфліктом, в 2014-2021 роках 
За весь період конфлікту, з 14 квітня 2014 
року по 30 вересня 2021 року УВКПЛ ООН 
зафіксувало 3095 випадків загибелі 
цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом 
(1841 чоловік, 1065 жінок, 102 хлопчика, 50 
дівчаток і 37 дорослих, чию стать ще не 
вдалося встановити). З урахуванням 298 
загиблих на борту рейсу MH17 
«Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 
року, загальна кількість випадків загибелі 
цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом, 
становить щонайменше 3393. Кількість 
випадків поранення цивільних осіб 
оцінюється в більш ніж 7000. 

Загальна кількість випадків загибелі цивільних осіб, 
пов’язаних з конфліктом, 2014-2021 роки  

 
 

 

                                                           
7 Для порівняння: випадки загибелі або поранення цивільних осіб в результаті мінних інцидентів і поводження з ВЗВ склали 
51 відсоток від загальної кількості випадків у 2020 році, 35 відсотків в 2019 році, 43 відсотки в 2018 році, 41 відсоток у 2017 
році і 41 відсоток в 2016 році.  
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