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Втрати серед цивільних осіб в Україні 
у період з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року 

21 лютого 2023 року 

1. Загальні втрати серед цивільних осіб 

З 24 лютого 2022 року, з моменту початку широкомасштабного збройного нападу Російської Федерації, 
до 15 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 
21 293 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в 1141 населених пунктах України: 8006 загиблих і 
13 287 поранених.1 Із числа випадків загибелі або поранення дорослих, чия стать була відома, чоловіки 
становили 61,1 відсотка, а жінки – 39,9 відсотка. Із числа випадків загибелі або поранення дітей, чия 
стать була відома, хлопчики становили 57 відсотків, а дівчатка – 43 відсотки. 

УВКПЛ ООН також отримало інформацію щодо 21 випадка загибелі або поранення цивільних осіб, 
включно з 6 загиблими (5 чоловіків і 1 жінка) і 15 пораненими (2 дітей і 13 дорослих, стать яких ще не 
встановлено), на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна (далі – Крим), 
окупованих Російською Федерацією.2 

 

Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно більшою, оскільки багато 
повідомлень про ймовірні випадки загибелі або поранення цивільних осіб з деяких місць все ще 
очікують підтвердження. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), 
Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область). 

УВКПЛ ООН також отримало інформацію щодо 160 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, 
включно з 30 загиблими (15 чоловіків, 13 жінок і 2 хлопчики) і 130 пораненими (38 чоловіків, 26 жінок, 7 
хлопчиків, 2 дівчинки, а також 3 дитини і 54 дорослих, стать яких поки що не встановлено), на території 
Російської Федерації.3 

                                                
1 Збільшення цифр у цьому зведенні порівняно з цифрами в найостанніших зведеннях, опублікованих УВКПЛ ООН, 
пов'язане з тим, що було завершено підтвердження низки ймовірних випадків загибелі або поранення цивільних осіб, що 
сталися у 2022 році як на території, що контролювалася Урядом, так і на території, окупованій Російською Федерацією на 
момент, коли випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце.  
2 У зв'язку з відсутністю підтверджувальної інформації, зазначені випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Криму 
все ще потребують верифікації і не були включені в наведені вище дані щодо загальних втрат серед цивільних осіб.  
3 У зв'язку з відсутністю підтверджувальної інформації, зазначені випадки загибелі або поранення цивільних осіб на 

території Російської Федерації та в Криму все ще потребують верифікації і не були включені в наведені вище дані щодо 
загальних втрат серед цивільних осіб. 
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2. Втрати серед цивільних осіб внаслідок застосування зброї вибухової дії з 
великою зоною ураження 

З 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 19 220 випадків загибелі або 
поранення цивільних осіб внаслідок застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження: 6585 
загиблих і 12 635 поранених. Вони становлять 90,3 відсотка всіх випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб, зафіксованих за цей період. Абсолютна більшість таких випадків мали місце в населених 
районах. 84,2 відсотка з них були зафіксовані на території, що контролювалася Урядом на момент, коли 
випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце, а 15,8 відсотка – на території, окупованій 
Російською Федерацією на момент, коли випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце. 

 



PAGE 5 

Embargoed until 21 February 2023, 11:30 Kyiv time (10:30 CET) 
 

 
 

 

 



PAGE 6 

Embargoed until 21 February 2023, 11:30 Kyiv time (10:30 CET) 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



PAGE 7 

Embargoed until 21 February 2023, 11:30 Kyiv time (10:30 CET) 
 

Втрати серед цивільних осіб внаслідок атак на критичну інфраструктуру на території, 
що контролюється Урядом  

З 10 жовтня 2022 року Збройні сили Російської Федерації нанесли серію ударів з використанням 
крилатих та балістичних ракет, ракет класу "земля-повітря" по наземних цілях, та баражуючих 
боєприпасів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктах, на території України. 
Станом на 15 лютого 2023 року внаслідок цих ударів загинуло щонайменше 116 цивільних осіб та було 
поранено щонайменше 393, що становило 18,9 відсотка від загальної кількості жертв серед цивільних 
осіб внаслідок застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження на території, що 
контролюється Урядом, з 10 жовтня 2022 року. 

 

 

 

 



PAGE 8 

Embargoed until 21 February 2023, 11:30 Kyiv time (10:30 CET) 
 

3. Втрати серед цивільних осіб внаслідок мінних інцидентів та поводження з 
вибухонебезпечними пережитками війни 

З 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 632 випадки загибелі або 
поранення цивільних осіб внаслідок мінних інцидентів і поводження з вибухонебезпечними 
пережитками війни (ВПВ): 219 загиблих і 413 поранених. 
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4. Випадки загибелі або поранення дітей 

З 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 1441 випадок загибелі або 
поранення дітей в Україні: 487 загиблих і 954 поранених. Реальна кількість таких випадків є значно 
більшою. 
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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: 

https://ukraine.un.org/uk/219519-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-v-ukrayini-z-24-lyutoho-2022-roku-do-15-
lyutoho-2023-roku 

 

За додатковою інформацією прохання звертатися до: 

Ліз Тросселл + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org або 

Равіни Шамдасані + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org 

 

Відмічайте та діліться: 

Twitter @UNHumanRights 

Facebook unitednationshumanrights 

Instagram @unitednationshumanrights 
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