
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГУМАНІТАРНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
станом на 10-00 11.10.2022

1. Право на життя і безпеку

1.1. Право на життя і безпеку дітей
Станом на 10 годину 11 жовтня 2022 за даними Єдиного реєстру

досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують
підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні
загинуло 422 дитини та постраждало 805 (+1 за добу) дітей.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити
неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська
ведуть активні бойові дії.

10 жовтня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов’янська
Донецької області травмовано 12-річного хлопчика.

Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням
права дітей України на життя і безпеку, що гарантовані
Гаазькими і Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про
права дитини.

1.2. Право на життя і безпеку цивільних осіб та
військовослужбовців України

На сьогодні за даними Управління Верховного комісара ООН з
прав людини зафіксовано 6114 загиблих серед цивільного населення,
9132 мирні особи поранено.

10 жовтня росіяни скерували на Дніпропетровську область
більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО. Ворог вдарив
по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах,
зупинках транспорту.

Щонайменше 4 загиблих, 19 поранених.

10 жовтня вночі ворог випустив по Запоріжжю 7 ракет. В
результаті потраплянь пошкоджені об'єкти інфраструктури та
високовольтні електромережі.

Одна ракета влучила в 5-ти поверховий будинок у центрі міста,
внаслідок чого повністю знищено одну секцію будинку. Попередньо
було відомо про 1 загиблого і п'ятьох поранених запоріжців.
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У масовому похованні в деокупованому Лимані Донецької
області виявлено тіла малолітніх дітей.

Як повідомив начальник Департаменту патрульної поліції
Нацполіції Євген Жуков, після звільнення від російських окупантів
Лимана у Донецькій області представники правоохоронних органів
знайшли масове поховання приблизно на 200 осіб.

Розкопки показали, що окупанти безжально вбили цілі родини, в
тому числі дітей, яким було лише від року до трьох років.

Наразі правоохоронці вже ексгумували тіла 20 осіб.

Вбивства мирного населення, обстріли мирних міст та цивільних
об’єктів армією країни-агресора є військовими злочинами та
злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського
статуту міжнародного кримінального суду й грубим порушенням
норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових
протоколів до них.

2. Порушення права на житло, охорону здоров’я, освіту
внаслідок руйнувань військами рф мирних населених пунктів

Зруйновано:
116 000 будинків (мають пошкоджене або зруйноване житло

3,5 млн українців),
2614 закладів освіти (включаючи 690 дитячих садочків), в тому

числі 313 закладів, які неможливо відновити,
понад 900 закладів охорони здоров’я (127 неможливо

відновити),
450 аптек,
92 адміністративні будівлі,
205 релігійних споруд (церков, храмів, мечетей),
500 культурних споруд,
388 заводів та підприємств,
305 мостів та мостових переходів,
Понад 24 тис. кілометрів доріг,
27 торгівельних споруд,
28 нафтобаз,
18 цивільних аеропортів;
5 портів та портової інфраструктури.
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За інформацією ЮНІСЕФ в Україні через війну з 3,2 мільйона
дітей, які залишилися у своїх будинках, близько 1,6 млн дітей
ризикують жити на межі голоду та зіткнутися з ризиком нестачі їжі.

3. Застосування рф забороненої зброї проти цивільного
населення та об’єктів

Сьогодні уранці ворог атакував дронами-камікадзе Shahed-136
Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

За попередніми даними постраждалих унаслідок атаки немає.

Сьогодні усю ніч від російських ударів потерпали три райони
Дніпропетровської області: Нікопольський, Синельниківський та
Криворізький.

Ворог гатив «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» та важкою
артилерією.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю.
У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано,

десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії
електропередач.

Багато мешканців області залишилися без світла.

10 жовтня ворог завдав 9 ракетних ударів ракетами С-300 по
Харківській області. Є значні пошкодження інфраструктурних
об'єктів.

Загалом 10 жовтня по 14 областях було випущено 84 ракети і 24
безпілотні літальні апарати.

Використання таких видів зброї широкого ураження проти
мирного населення є злочином проти людяності та порушенням
Женевських конвенцій 1949 року.

4. Порушення права на свободу, особисту недоторканість та
інші основоположні права людини

В тимчасово окупованому Криму триває повальна мобілізація
чоловіків. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, в
Севастополі рашисти почали забирати водіїв швидкої допомоги та
трактористів.
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Так, у першій міській лікарні Севастополя повістки отримали
водії "швидких", а на виноробному підприємстві "Золота балка" -
100% трактористів. Більшість мобілізованих - чоловіки віком за 40
років.

Крім того, під «призов» масово забирають представників
кримськотатарського народу, не зважаючи ні на вік, ні на стан
здоров’я, ні на наявність хоча б якогось бойового досвіду.

Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є
порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист
цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє
окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під
захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

5. Вимушена міграція жителів України внаслідок війни та
примусова депортація до рф

За даними ООН, через війну росії проти України майже 14 млн
людей були змушені втекти у пошуках безпеки, а будинки понад 800
тисяч сімей були зруйновані або пошкоджені внаслідок ракетних атак
та обстрілів.

6,98 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

У країнах Європи наразі перебувають 7,5 млн осіб з України.

Станом на 06 жовтня за словами Президента України
Володимира Зеленського понад 1,6 мільйона українців примусово
депортовані в росію.

ЗМІ країни-агресора посилаючись на джерела у військових
відомствах рф повідомляють, що станом на 01 серпня на територію
рф близько 2 млн осіб, з них 557 тис. дітей.

За даними Human Rights Watch, на території, тимчасово не
контрольованій Україною, є щонайменше 14 фільтраційних таборів.

Країна-окупант рф грубо порушує норми статті 49 Женевської
конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка
забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію
осіб з окупованої території.


