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5 березня 2022 року 

Втрати серед цивільних осіб1 

З 4.00 ранку 24 лютого 2022 року до опівночі 4 березня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 1058 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 
351 загиблий (71 чоловік, 41 жінка, 8 хлопчиків і 4 дівчаткі, а також 10 дітей і 217 дорослих, стать яких 
невідома) і 707 поранених (58 чоловіків, 40 жінок, 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 23 дитини і 573 
дорослих, стать яких невідома)2. 

У Донецькій і Луганській областях зафіксовано 471 випадок (86 загиблих і 385 поранених): 355 (63 
загиблих і 292 поранених) на території, яка контролюється Урядом, і 116 (23 загиблих і 93 
поранених) на території, яка контролюється самопроголошеними «республіками». 

В інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, 
Одеській, Сумській, Запорізькій та Житомирській областях), у місцях, які перебували під 
контролем Уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 587 випадків (265 загиблих та 322 
поранених). 

Більшість втрат серед цивільних осіб, зафіксованих з 4.00 ранку 24 лютого 2022 року до опівночі 4 березня 
2022 року було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження3, включаючи 
обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні і авіа удари.  

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється Урядом, 
оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з 
затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного 
населення, все ще потребують підтвердження. Це відноситься, наприклад, до Волновахи, де, за 
повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають 
подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики. 

За словами уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 4 березня 
на території, яка контролюється Урядом загинуло 28 дітей і було поранено 64. 

УВКПЛ ООН також зазначає повідомлення Міністерства з надзвичайних ситуацій України, згідно з яким 
станом на 8.00 (київський час) 4 березня, загальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних 
осіб у Харківській області становила 39 загиблих та 272 поранених, включаючи 10 дітей. 

                                                           
1 З 2014 року УВКПЛ ООН документує втрати серед цивільних осіб в Україні. Довідки ґрунтуються на інформації, яку 
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) отримала під час інтерв’ювання жертв і їхніх родичів; свідків; 
аналізі підтверджуючої інформації, наданої ММПЛУ на конфіденційній основі; офіційних документах; документах з відкритих 
джерел; фото- і відеоматеріалах; судово-медичних документах і довідках; матеріалах кримінальних справ; судових 
документах; доповідях міжнародних і національних неурядових організацій; публічних повідомленнях правоохоронних і 
військових органів; повідомленнях медичних установ і місцевої влади. Усі джерела та інформація оцінюються на предмет їх 
відповідності та достовірності та перехресно звіряються з іншою інформацією. У деяких випадках перевірка інформації може 
зайняти деякий час. Це може означати, що висновки  щодо жертв серед цивільного населення можуть бути переглянуті в 
разі отримання додаткової інформації та цифри можуть змінюватися в міру отримання нової інформації. 

З 24 лютого 2022 року в контексті військових дій Російської Федерації проти Україні ММПЛУ не може відвідати місця 
інцидентів та опитувати потерпілих та свідків. Широко використовувалися всі інші джерела інформації, включаючи 
контактних осіб ММПЛУ та партнерів у місцях, де відбувалися втрати серед цивільного населення. Статистичні дані, 
представлені в цьому зведенні, ґрунтуються на даних щодо окремих жертв серед цивільного населення, коли був 
дотриманий стандарт доведення, який передбачає наявність «достатніх підстав вважати», а саме тоді, коли, спираючись на 
сукупність перевіреної інформації, звичайний розсудливий спостерігач мав би достатні підстави вважати, що втрати мали 
місце, як описано. 
2 Збільшення цифр у цьому документі порівняно з цифрами у попередньому (станом на 24.00 3 березня 2022 року) відбулось 
не лише за рахунок нових випадків, що мали місце 4 березня; протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, 
що мали місце у попередні дні. 
3 У густонаселених районах слід уникати використання вибухової зброї з широкою зоною ураження через значну ймовірність 
невибіркового ефекту. Зброя з широкою зоною ураження включає: а) боєприпаси з великим радіусом ураження, наприклад, 
великі бомби або ракети; b) зброя, яка, як правило, має неточну систему доставки, наприклад, некерована зброя непрямого 
вогню, включаючи артилерію та міномети; в) зброя, призначена для доставки боєприпасів на широку територію, наприклад 
реактивні системи залпового вогню та касетні боєприпаси. 


