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Україна: втрати серед цивільних осіб 1
Дата: 5 вересня 2022 року
Серпень 2022 року
З 1 до 31 серпня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН)
зафіксувало 1162 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні:
- 294 загиблих (80 чоловіків, 79 жінок, 3 дівчинки і 6 хлопчиків, а також 126 дорослих,
стать яких ще не вдалось встановити);
- 868 поранених (217 чоловіків, 186 жінок, 22 дівчинки і 17 хлопчиків, а також 15 дітей і
411 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити).
Це включає:
 228 загиблих та 631 поранений у 125 населених пунктах в областях (частинах областей),
які перебували під контролем Уряду на момент, коли випадки загибелі або поранення
цивільних осіб мали місце (74 відсотки від загальної кількості); і
 66 загиблих та 237 поранених у 8 населених пунктах у частинах Луганської та Донецької
областей, які перебувають під контролем Збройних сил Російської Федерації та
пов’язаних з нею озброєних груп (26 відсотків від загальної кількості).
За типом зброї/інциденту:
- Вибухова зброя з великою зоною ураження: 287 загиблих і 821 поранений (95 відсотків від
загальної кількості);
- Міни та вибухонебезпечні пережитки війни: 7 загиблих і 47 поранених (5 відсотків від
загальної кількості).
Втрати серед цивільних осіб, спричинені вибуховою зброєю з великою зоною ураження в серпні
2022 року
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Збільшення чисел у цьому зведенні порівняно з числами у попередньому (станом на 28 серпня 2022 року)
відбулось не лише за рахунок нових випадків, що мали місце з 29 серпня до 4 вересня; протягом цього часу УВКПЛ
ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні. Аналогічно, не всі жертви серед
цивільного населення, про які повідомлялося з 29 серпня до 4 вересня, були включені до наведених вище чисел.
Деякі з них все ще очікують підтвердження. Якщо вони будуть верифіковані, про них буде повідомлено в наступних
зведеннях.
2 Реактивні системи залпового вогню.
3
РСЗВ або артилерія або танки.
4
Повітряного, морського та наземного базування.
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Випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні в період з 24 лютого до 4 вересня 2022
року
З 24 лютого до 4 вересня 2022 року УВКПЛ ООН зафіксувало 13917 випадків загибелі або поранення
цивільних осіб в Україні: 5718 загиблих and 8199 поранених.
-

5718 загиблих (2214 чоловіків, 1526 жінок, 151 дівчинка і 186 хлопчиків, а також 35
дітей та 1606 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити);

-

8199 поранених (1693 чоловіки, 1250 жінок, 179 дівчат і 245 хлопчиків, а також 211
дітей і 4621 дорослий, стать яких ще не вдалось встановити).
o

o

У Донецькій і Луганській областях: 7853 випадки (3396 загиблих і 4457
поранених)


На території, яку контролює Уряд: 6279 випадків (3072 загиблих і 3207
поранених)



На території, яку контролюють Збройні сили Російської Федерації та
пов’язані з нею озброєні групи: 1574 випадки (324 загиблих і 1250
поранених)

В інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській,
Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській,
Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській,
Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській та Житомирській областях)
у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви,
зафіксовано 6064 випадки (2322 загиблих та 3742 поранених).

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї
з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового
вогню, а також ракетні та авіа удари.
УВКПЛ ООН вважає, що реальні числа значно вищі, 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 населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська
область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали
місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.
Випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні в період з 24 лютого до 4 вересня 2022
року, помісячно5
3500

3190

3000
2400

2500
2000

1254

1500
1000
500

683

343 462

1017
461

1029
369

1099
360

868
294

18 70

0
24-28
лютого

березень

квітень

травень
Загиблі

5

червень

липень

серпень

1-4 вересня

Поранені

Реальні числа, особливо за березень, значно вищі.

2

PAGE 3

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні
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; на 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 числа можуть змінюватися в міру отримання нової
інформації. 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.
КІНЕЦЬ
Зведення англійською та російською мовами доступне тут
За додатковою інформацією прохання звертатися до:
Ліз Тросселл + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org або
Равіна Шамдасані + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
Відмічайте та діліться:
Twitter @UNHumanRights
Facebook unitednationshumanrights
Instagram @unitednationshumanrights
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