
 
 

 

Прес-реліз 
 
Рік по тому: цивільне населення регулярно стає ціллю 
під час війни в Україні  
 
Гаага, Нідерланди, 20 лютого 2023 року. – Майже через рік після того, як Росія 
розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, масштаби руйнувань і жертв серед 
цивільного населення свідчать про жорстокість конфлікту. Значні порушення 
міжнародного гуманітарного права неодноразово вчинялися в умовах безкарності. 
Центр з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту (Center for Civilians in Conflict, 
CIVIC) закликає припинити війну та притягнути до відповідальності всіх винних у 
міжнародних злочинах. 
 
Александер Гріф, директор CIVIC в Україні, зазначив: 

 
«Вже майже рік російські війська неодноразово роблять своєю ціллю цивільне населення та 
об’єкти цивільної інфраструктури в Україні. Від навмисних авіаударів по населених пунктах 
до масових убивств мирних жителів і військовополонених у таких місцях, як Буча, Ірпінь та 
Оленівка, список звірств зростає з кожним днем. Війна в Україні характеризується 
аморальним і протиправним ігноруванням життів цивільного населення.  
 
Війська Російської Федерації застосовували різні тактики, щоб зламати волю та моральний 
дух населення України. Атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні зимового 
сезону і після нього були ще однією неприйнятною формою колективного покарання 
українського народу. Мільйони українців були позбавлені доступу до електроенергії, тепла 
та води. 
 
Занадто велика кількість цивільних стали мішенню і постраждали в Україні, щоб можна 
було це ігнорувати. Притягнення винних до відповідальності є надважливим. Жертви та 
потерпілі від злочинів потребують правосуддя, а винні у злочинах мають бути покарані. 
Зараз настав час для країн домовитися про те, де винні будуть нести відповідальність за 
військові злочини та інші звірства». 
  
 
Федеріко Борелло, виконавчий директор CIVIC: 
 
«Війна в Україні є хрестоматійним прикладом багаторазових порушень міжнародного 
гуманітарного права. Тактика ведення бойових дій та зброя, що використовується 
російськими військами в Україні, свідчать про умисні спроби спричинити масові руйнування 
та заподіяти шкоду цивільному населенню. 
 
Застосування зброї вибухової дії в населених пунктах ще раз продемонструвало руйнівний 
вплив війни у міських умовах на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Численні 



російські атаки було здійснено із застосуванням невибіркової зброї, що завдало 
великомасштабних руйнувань. Близько 50% енергетичної інфраструктури України було 
знищено, і, як повідомляється, приблизно 136 000 цивільних будівель було зруйновано в 
Україні. 
 
Після майже 12 місяців бойових дій здається, що війні в Україні не видно кінця. Це також 
означає, що вплив війни й надалі відчуватиметься в інших місцях, зокрема в країнах, які 
також потерпають від збройних конфліктів і нестабільності. Через економічні наслідки 
війни в Україні та стрімке зростання світових цін мільйони людей з усіх сил намагаються 
прогодувати себе у таких місцях, як Ємен, Сомалі, Лівія та Ліван. Окремі особи та сім’ї, які й 
так ледве зводили кінці з кінцями, залишилися практично ні з чим. 
 
Ця безглузда війна в Україні має закінчитися. Військові дії принесли лише смерть і 
руйнування, а найвищу ціну заплатило цивільне населення. Настав час дати шанс миру і 
дозволити українцям відновитися та зцілитися».  
 

CIVIC в Україні 

CIVIC працює в Україні з 2017 року, допомагаючи Уряду України та Збройним Силам України у 
розробленні та впровадженні інструментів, навчанні і здійсненні заходів щодо захисту 
цивільного населення. CIVIC також надає підтримку місцевій владі та громадам у тих регіонах 
України, де є загроза ескалації бойових дій, а також на нещодавно звільнених територіях – 
посилюючи їхню готовність і стійкість до безпекових загроз, створюючи ефективні системи 
координації з військовими, місцевою владою та громадами для вирішення нагальних потреб у 
захисті, а також підсилюючи голос цивільного населення шляхом проведення дослідження та 
заходів з адвокації. 
 

 
Цитати цивільних осіб в Україні: 
 

 «Їм [російським солдатам] просто байдуже, який об’єкт вони бомблять». – Цивільна 
особа, під час інтерв’ю CIVIC в Україні. 

  «У 21 столітті, коли є телефони, інтернет, все можна продати і купити за п'ять 
секунд... щось подібне [війна] відбувається, як у середньовіччі». – Чоловік, опитаний 
CIVIC у Києві. 

 «[Російські солдати] стріляли в людей навіть тоді, коли вся машина з усіх боків мала 
написи «Діти». Їм просто було байдуже. Це просто ще більше привертало їхню 
увагу». – Цивільна особа, опитана CIVIC у Києві. 

 «Підвал міг би стати могилою, ми всі це зрозуміли». Цивільний житель говорить про 
багатьох українців, які робили усе можливе, щоб пристосувати підвали та зробити їх 
придатними для перебування протягом тривалого часу. 

 «Це була метушня і кошмар: всі люди хотіли виїхати, діти кричали, а ти повільно 
втрачав глузд». - Цивільний українець розповідає CIVIC про свою непідготовленість, 
коли вони залишали свої домівки, не знаючи свого кінцевого пункту призначення або 
як надовго вони залишають свій дім. 

 «Ми взяли [з собою] не надто багато [речей], і це була помилка. Тепер ми розуміємо, 
що помилялися, сподіваючись, що скоро буде мир». - Цивільний, опитаний CIVIC, який 
зібрав речі лише на декілька днів, не очікуючи, що він може не повернутися додому 
протягом місяців чи навіть років. 

 

 

https://www.voanews.com/a/un-half-of-ukraine-energy-infrastructure-destroyed-by-russian-attacks/6874897.html
https://kse.ua/about-the-school/news/as-of-november-2022-the-total-amount-of-losses-caused-to-the-infrastructure-of-ukraine-increased-to-almost-136-billion/


ФАКТИ ТА ЦИФРИ: 
 

 Майже 6 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами, а понад 8 
мільйонів виїхали як біженці до європейських країн (УКГП ООН). 

 40 відсотків населення України потребує гуманітарної допомоги (УКГП ООН). 

 Станом на 31 грудня 2022 року в Україні зафіксовано понад 760 обстрілів закладів 
охорони здоров’я, медичних транспортних засобів та медичного персоналу (ВООЗ). 

 Багато атак російських збройних сил було здійснено із застосуванням вибухової зброї 
широкого радіусу ураження, включаючи касетні боєприпаси, некеровані авіаційні 
бомби та керовані ракети. 

 Станом на листопад 2022 року загальна сума задокументованих збитків будівлям та 
інфраструктурі склала майже 136 мільярдів доларів США (Київська школа економіки). 

 
 
За детальною інформацією та медіа запитами, будь-ласка, звертайтеся до:  
 

 Хейжер Найілі, Директорка з комунікацій: hnaili@civiliansconflict.org, +31 6 21 69 68 68/ 
+1 917 889 5982 (WhatsApp)  

 Глобальна медіа-команда CIVIC: comms@civiliansinconflict.org  
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