
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГУМАНІТАРНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

станом на 10-00 16.11.2022  

 
 

1. Право на життя і безпеку  
 

1.1. Право на життя і безпеку дітей 

 

Станом на 10 годину 16 листопада 2022 за даними Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують 

підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні 

загинула 431 дитина та постраждало 835 (+1 за добу) дітей.  

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити 

неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть 

активні бойові дії.  

 

 14 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької 

області отримала поранення 12-річна дівчинка. 

 

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 6557 загиблих серед цивільного населення, 

10074 мирних осіб поранено.  

  

 За офіційними даними зі слів Генерального прокурора України, 

від початку широкомасштабного вторгнення загинуло 7938 цивільних 

осіб. Ще 10897 осіб були поранені. 

 

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти 

Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської 

області. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, 

сталися пожежі. 

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в 

Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 

років. 
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Вчора, 15 листопада під час масованої атаки по Україні по 

Львівській  область прилетіли ракетні удари з літаків дальньої авіації, 

які летіли зі східного напрямку. 

Внаслідок ракетних ударів три об‘єкти енергетичної 

інфраструктури зазнали критичних ушкоджень.  

Наразі відомо про 1 постраждалого Пошкоджені дахи трьох 

житлових будинків, вибиті вікна в двох житлових будинках, 

зруйнований один гараж. 

 

Вчора, 15 листопада в Печерському районі Києва, внаслідок 

падіння уламків збитої ракети сталось загоряння 5-поверхового 

житлового будинку з частковим руйнування фасаду будівлі.  

Також, сталось часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 

24-поверхового житлового будинку без послідуючого горіння. 

В Оболонському районі столиці, уламки збитої ракети впали біля 

фундаменту занедбаного будівництва. 

У результаті масованого російського ракетного обстрілу 

пошкоджено близько 30 об'єктів, одна людина загинула, ще шестеро 

зазнали поранень. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється. 

 

За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у 

Бахмуті. 

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час 

окупації:  2 у Святогірську та 1 у Щуровому. 

Ще 7 людей в області отримали поранення. 

 

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: 

Більше 140 000 будинків (мають пошкоджене або зруйноване 

житло 3,6 млн українців), 
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2798 закладів освіти (включаючи 823 дитячих садочків), в тому 

числі 332 заклади, які неможливо відновити, 

1100 закладів охорони здоров’я (144 неможливо відновити), 

593 аптеки, 

616 адміністративних будівель, 

понад 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері 

теплопостачання, 

270 релігійних споруд (церков, храмів, мечетей), 

775 об’єктів культури,  

412 заводів та підприємств, 

315 мостів та мостових переходів, 

Понад 24 тис. кілометрів доріг, 

27 торгівельних споруд, 

28 нафтобаз, 

10 ТЕЦ, 

322 котельні, 

19 аеропортів і цивільних аеродромів, 

110 залізничних вокзалів і станцій, 

5 портів та портової інфраструктури. 

 

За інформацією ЮНІСЕФ через війну 3,3 млн дітей в Україні 

потребують допомоги. 

 

 

3. Застосування рф забороненої зброї проти цивільного 

населення та об’єктів 

 

Протягом 15 листопада противник завдав 43 авіаційних удари, 

здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, за 

даними Генерального штабу ЗСУ. 

 

Вчора, 15 листопада до чергового терористичного акту проти 

української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців 

стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та 

іранські ударні дрони Shahed-136/131. 

Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих 

ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря 

та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 

ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря. 
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Вчора, 15 листопада ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по 

місту Харків. Є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. 

Попередньо без постраждалих.  

Поки без електропостачання залишаються частина мешканців 

Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч 

абонентів Харкова.  

 

У ніч на 16 листопада росіяни завдали ударів «Градами» і важкою 

артилерією по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та 

Червоногригорівській Дніпропетровської області. Наслідки 

уточнюються.  

У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних 

будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії 

електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель.  

 

Вчора, 15 листопада росіяни поцілили ракетами по об’єкту 

енергетичної інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської 

області. Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі 

складна. 

 

15 листопада на Донецькому напрямку були поодинокі прильоти 

по старій частині Авдіївки, а також періодичні обстріли околиць 

Мар’їнської громади – попередньо без жертв. 

Крім того, поодинокі обстріли зафіксовано поблизу Роздолівки, 

Яковлівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях 

Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила. 

 

15 листопада ворог обстріляв 5 громад Сумської області. Наніс 

вогневе ураження із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної 

артилерії. ,  

Внаслідок артобстрілу в одному з населених пунктів громади 

пошкоджені об’єкти фермерського господарства. 

 

Використання таких видів зброї широкого ураження проти 

мирного населення є злочином проти людяності та порушенням 

Женевських конвенцій 1949 року. 
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4. Порушення права на свободу, особисту недоторканість та 

інші основоположні права людини 

 

Держава-агресор планує депортувати з тимчасово окупованих 

районів Запорізької області 40 тисяч українських дітей. 

рашисти не приховують масові переселення громадян України на 

свою територію, де останніх вивозять в найбільш депресивні регіони 

та кидають напризволяще. 

Найбільше вони «зацікавлені» у депортації саме неповнолітніх, 

яких піддають «перевихованню» пропагандою, намагаючись 

виростити ненависть до Батьківщини. Наразі, представники 

окупаційної адміністрації  Запорізької  області заявили про 

переселення більше ніж 40 тисяч дітей до росії. Немає жодної 

інформації, куди відправлятимуть дітей та їхню подальшу долю. 

 

Примусова депортація українських дітей підпадає під 

визначення злочину геноциду відповідно до Конвенції  про 

запобігання злочину геноциду та покарання за нього. 

 

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, 

найбільше від руйнувань страждає Пологівський та Запорізький 

райони, зокрема, населенні пункти Оріхів, Гуляйполе та Пологи. 

Мирні мешканці змушені майже цілодобово залишатися в 

укриттях.  

Станом на початок листопада  російські терористи зруйнували 

понад 4,6 тисячі об’єктів у області, серед них – 2078 домоволодінь, 79 

шкіл та 35 дитячих садочків. 

 

Обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-

агресора є воєнними злочинами та злочинами проти людяності 

відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного 

кримінального суду. 

 

5. Вимушена міграція жителів України внаслідок війни та 

примусова депортація до рф 

 

За даними ООН, через війну росії проти України понад 14,3 млн 

людей були змушені втекти у пошуках безпеки. 

 

 



6 
 

6,54 млн стали внутрішньо переміщеними особами. 

У країни Європи виїхало 7,82 млн осіб з України. 

4,69 млн біженців з України попросили тимчасового захисту або 

аналогічного захисту національної системи в Європі. 

 

За даними Національного інформаційного бюро 11129 дітей 

примусово депортували до росії. 103 дітей вже вдалося повернути 

до України. 

 

ЗМІ країни-агресора посилаючись на джерела у військових 

відомствах рф повідомляють, що станом на початок вересня на 

територію рф вивезено понад 3,8 млн осіб, з них 705 тис. дітей (серед 

яких 2 тис. дітей-сиріт з українських соціальних установ).  

 

За даними постійного представника України при міжнародних 

організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка, на території, тимчасово не 

контрольованій Україною, є щонайменше 20 фільтраційних таборів і 

в’язниць. 

 

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. 


