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Інформаційний огляд «Таймер зворотного відліку: діти та війна 
(25.07-24.08 2022р.) підготовлено Центром громадянської просвіти 
«Альменда» у межах проєкту «Хроніки зруйнованого дитинства». Проєкт 
реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 
Чеської Республіки в рамках Transition Promotion Program.

Погляди, викладені у цьому матеріалі, належать авторам і не відобра-
жають офіційну позицію МЗС Чеської Республіки.

                        

Центр громадянської просвіти “Альменда” (ЦГП “Альменда”) – громад-
ська організація, зареєстрована в Ялті 2011 року. До 2014 року пріо-
ритетним напрямком діяльності організації була просвіта в сфері прав 
людини. У 2014 році через окупацію Криму організація вимушена була 
переїхати до Києва. На сьогодні пріоритетними напрямами діяльності 
організації є забезпечення систематичного збору точної, своєчасної, 
перевіреної інформації про брутальні порушення, вчинені щодо дітей в 
ситуаціях збройного конфлікту. 

Для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів ЦГП «Альменда» 
керується принципами об’єктивності, достовірності та своєчасності. 

Детальніше про Центр громадянської просвіти “Альменда”:  
http://almenda.org

Контакти для зауважень і пропозицій

Електронна пошта: almenda.ngo@gmail.com
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ВСТУП

Цей інформаційний огляд продовжує серію матеріалів щодо фіксації 
шести серйозних порушень1 проти дітей під час збройних конфліктів, 
які є предметом Щорічної доповіді Генерального секретаря ООН “Діти 
та збройний конфлікт” та Щорічної доповіді Спеціального представ-
ника Генерального секретаря у справах дітей і збройних конфліктів. 

А саме:

 ● вербування та використання дітей;

 ● вбивства та каліцтва дітей;

 ● зґвалтування та інші форми сексуального насильства над дітьми;

 ● напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними;

 ● викрадення дітей;

 ● відмова у доступі гуманітарної допомоги.

Матеріали «Інформаційного огляду. Таймер зворотного відліку: діти 
та війна (25.07-24.08)» мають на меті систематизацію наявної інфор-
мації про брутальні порушення, вчинені щодо дітей, через збір і фіксацію 
цифрової інформації та медіа-повідомлень у відкритому доступі, а та-
кож через аналіз статистики й даних з офіційних державних джерел 
Офісу Генерального прокурора, Міністерства освіти та науки Украї-
ни, Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України, 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини,  обласних військових 
адміністрацій. 

Для визначення порушень було використано основні міжнародно-пра-
вові акти, що є основою для захисту дітей у ситуаціях збройного кон-
флікту:

 ● Конвенція ООН про права дитини. 

 ● Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 
участі дітей у збройних конфліктах. 

 ● Женевські конвенції про захист жертв війни. 

 ● Додаткові протоколи до Женевських конвенцій. 

 ● Конвенція міжнародної організації праці №182 про заборону та 
негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. 

1 джерело

https://childrenandarmedconflict.un.org/ru/six-grave-violations/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N2111309.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/49/58&Lang=E
https://childrenandarmedconflict.un.org/ru/six-grave-violations/
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 ● Римський статут Міжнародного кримінального суду та низка Ре-
золюцій Ради Безпеки ООН, серед яких 1261 (1999), 1314 (2000), 
1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) 
та 2225 (2015).

 ● Декларації про безпеку шкіл ЮНІСЕФ.

У інформаційному огляді ми пропонуємо стислий аналіз подій шосто-
го місяця війни,  що базується на задокументованих організацією кей-
сах чотирьох серйозних порушень проти дітей в умовах російсько-у-
країнського збройного конфлікту: вбивства та каліцтва дітей,  напади 
на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними, вербування 
та використання дітей, викрадення та незаконне переміщення дітей. 
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ВБИВСТВО ТА 
КАЛІЦТВА ДІТЕЙ

Аналізуючи причини загибелі та каліцтва дітей протягом шостого 
місяця війни, ми можемо констатувати, що практично всі епізоди є 
брутальними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Під-
розділи збройних сил РФ здійснюють напади2, через які постраждали 
й продовжують страждати українські діти. Такі напади: 

 ● не спрямовані на військові об’єкти;

 ● здійснюються із застосуванням методів і засобів війни, що не мо-
жуть бути спрямовані проти конкретного військового об’єкта, або 
їхні наслідки не можуть бути обмежені, як того вимагає ДПІ;

 ● бомбардування будь-якими методами чи засобами, під час яких  
низка чітко відокремлених військових об’єктів, розташованих у 
місті, селищі, селі чи іншій місцевості із щільною концентрацією 
цивільного населення чи цивільних споруд, розглядається як 
єдиний військовий об’єкт;

 ● бомбардування, які призводять до випадкових втрат серед ци-
вільного населення, поранень цивільного населення, пошко-
джень цивільних об’єктів, або поєднання цих випадків, що є над-
мірними щодо очікуваної конкретної та безпосередньої військової 
переваги. 

2 джерело

Станом на 25 серпня 2022 року 
внаслідок повномасштабного втор-

гнення Росії, за повідомленням 
Офісу генпрокурора, 

Ці цифри – не остаточні, оскільки 
триває робота зі встановлення 
окремих фактів у місцях ведення 
активних бойових дій, на окупо-
ваних і звільнених територіях.

загинуло 

376 
дітей 

поранено 

733
дітини 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321185556861196/ 
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ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ

ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ

КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ

ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ

Щомісячна динаміка порушення

станом на 24.08.2022

127

250

65

314

288

Таблиця 2

Щомісячна динаміка фактів вбивства та каліцтва дітей, на жаль, зали-
шається стабільною, кожного місяця зазнає каліцтва й гине більш 100 
дітей. Таким чином, щоденно у війні російські військовики вбивають і 
калічать 4 дітей. (Таблиця 2) 

Вбивство та каліцтво дітей станом на 24.08.2022 року

167121

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ

вбито зазнали 
каліцтво

загальна 
кількість

288

602
667

917
1044

389213 433234 593334 686358

Таблиця 1

СЕРПЕНЬ

733376

1149

ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ 105

Показники цього порушення є найвищими у Миколаївській, Донецькій, 
Харківській і Дніпропетровській областях.
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3 джерело

Загальна статистика постраждалих дітей на початок шостого місяця 
війни є такою: у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській 
- 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсон-
ській - 54, Запорізькій - 40.

25 липня 2022 року російські збройні сили здійснили масований об-
стріл м. Красногорівка Покровського району Донецької області з реак-
тивних систем залпового вогню «ГРАД»3. Внаслідок влучання ворожих 
снарядів у три житлові будинки під уламками стін опинились четверо 
мирних мешканців, зокрема родина з 5-річною дитиною. Мати дівчин-
ки від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, а дитину з 
батьком і літньою жінкою, яка жила поряд, рятувальники дістали з-під 
завалів у важкому стані. У постраждалих діагностовано мінно-вибу-
хові травми й осколкові поранення.

27 липня ворожі війська вкотре обстріляли Миколаївський район Ми-
колаївської області. Внаслідок обстрілу двох сіл поранення отримали 
14-річний і 12-річний хлопчики.

Того самого дня через мінометний обстріл с. Прудянка Дергачівського 
району Харківської області було поранено 12-річного хлопчика.

Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щоденно маємо за-
гиблих і поранених дітей. 4 серпня артилерійські снаряди влучили у 
скупчення людей на зупинці громадського транспорту у м. Торецьк 
Донецької області,  8 людей загинули, серед 4 поранених – троє дітей4. 

4 джерело

загиблі люди у м. Торецьк

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/pfbid0PPAqds4MWQExbPjuWQo7Z147SAc6iE2Y7uoYZfWR6fT7qRdKJc3aJqwRQh33Rmyrl
https://www.youtube.com/watch?v=4wUss0VPKbI
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6 серпня у тимчасово 
окупованому 
м. Алчевськ 
Луганської області 
російські війська 
стріляли по жилих 
кварталах, через 
пряме попадання у 
багатоквартирний 
будинок постраждали 
четверо дітей.

На світлині - приміщення 
після обстрілів у 

Миколаївської області. URL: 
https://t.me/south_now/5551

Найчастіше обстріли з боку російських військовиків починаються або 
вночі, або зранку, коли мирні мешканці сплять. Приміром, у ніч на 7 
серпня сталися масовані обстріли Миколаївської області, що накри-
ли населені пункти Баштанського, Миколаївського й Вознесенського 
районів. Прильоти констатовано у Шевченківській, Першотравневій, 
Галицинівській, Широківській, Березнегуватській і Бузькій громадах. 
Зафіксовано руйнування житлових будинків і вогневі спалахи у лісо-
вих масивах і полях. Серед постраждалих – одна дитина. 

Тієї ж ночі близько 4.40 окупанти обстріляли Немишлянський, Інду-
стріальний та Новобаварський райони Харкова. У Чугуївському районі 
Харківської області  через обстріли населених пунктів палали госпо-
дарчі споруди. В Ізюмському районі унаслідок обстрілу росіян спалах-
нув приватний будинок з прихатком, сталися влучення по відкритих 
місцинах. Жертвою ракет, запущених із російського Бєлгорода, стала 
ще одна дитина , котра зазнала поранення. 

https://t.me/south_now/5551
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5 джерело

Російські війська у ніч на 11 серпня з «Градів» та «Ураганів» обстріля-
ли чотири райони Дніпропетровщини. Лише по Нікопольському району 
з «Градів» випустили 120 снарядів. «У Нікополі двоє людей загинули, 
семеро — поранені, серед поранених 13-річна дівчина. У місті поні-
вечені понад 40 багатоповерхівок. Рятувальники розбирають завали і 
шукають людей», — написав голова Дніпропетровської обласної вій-
ськової адміністрації Валентин Резніченко5.

Харківщина 
смт. Золочів 

1 дитина
13‑річний хлопчик

Дніпропетровщина 
м. Марганець

1 дитина
12‑річний хлопчик 

Донеччина 
м. Краматорськ 

1 дитина
11‑річна дівчина

Донеччина 
м. Бахмут

2 дітей
15 років та 9 років

16 серпня 

Внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Торецьк пора-
нено 6-річного хлопчика.

Ніч з 17-го на 18-те серпня 

17 загиблих і 42 поранених – такий наслідок ракетних уда-
рів, завданих російськими військовиками по Харківщині в ніч 
із 17 на 18 серпня. Серед загиблих і поранених – діти, люди 
похилого віку, але жодного військового. До лікарні потрапили 
четверо дітей: дівчинка 13 років і хлопчик 12 років зі Слобід-
ського, дівчинка 12 років із Салтівського районів Харкова й 
12-річна дівчинка з Краснограда Харківської області, котра 
втратила обох батьків. Відео

12 серпня

https://t.me/dnipropetrovskaODA/1526?single
https://t.me/pgo_gov_ua/5203
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/36588
https://t.me/pgo_gov_ua/5211
https://t.me/pgo_gov_ua/5211
https://www.objectiv.tv/objectively/2022/08/18/najstrashnisha-nich-harkivshhini-yak-vizhili-lyudi-pislya-udariv-rosijskih-iskanderiv-video/
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На світлині – рятувальні роботи після обстрілів 17-18 серпня м. Харків

18 серпня 

У Слобідському районі Харкова одна з ракет влучила в чо-
тирьохповерхове приміщення гуртожитку. Будівлю було част-
ково зруйновано,  2 людей загинуло, один з них –11-річний 
хлопчик, 18 - отримали поранення, серед них 2 дітей - хлоп-
чик і дівчинка 13 років. 

У м. Красноград зруйновано житлові будинки, більше 10 з них 
пошкоджено, 2 мирних людей загинуло, 2 отримали поранен-
ня, серед них дитина 12 років.

19 серпня 

У Межівській громаді Синельниківського району Дніпропе-
тровської області поранений 12-річний хлопчик.
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П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у 
житлові квартали Марганця Дніпропетровської області, за-
знала поранень 18–річна дівчина. 

У селі Шевченківське Запорізького району восьмирічну дити-
ну тяжко поранено внаслідок ворожої атаки.

20 серпня 

У м. Вознесенськ  через ворожій обстріл – 9 поранених6, серед 
них четверо дітлахів віком від 3 до 17 років, у тяжкому стані  
дівчинка 2014 та хлопчик 2016 років народження.

6 джерело

На світлині зруйнований ракетою будинок  у місті Вознесенськ 
Миколаївської області

21 серпня

Удень російські війська обстріляли з «Ураганів» Зеленодоль-
ську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 
семеро, зокрема дитина, 9-річний хлопчик, отримали пора-
нення.

https://t.me/noviny_novostiniko/5806
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Ворог обстріляв місто Баштанка й влучив в приватний сектор, 
поранено півторарічного малюка.

24 серпня

Обстріли м. Новий Буг Баштанського району Миколаївської 
області, поранено 9 людей, з них 2 дітей.

Ракетний обстріл смт. Чаплине Синельниківського району Дні-
пропетровської області, серед загиблих – шестирічний Мат-
вій та одинадцятирічний Владислав. Під час ракетної атаки 
Владислав перебував удома з батьками, а Матвій – біля за-
лізничної станції. Ще п’ятеро дітей зазнали поранень. Відео 
прощання з загиблими дітьми.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано пора-
нення дітей в Автономної Республіки Крим у селище Новофедорівка 
біля м. Сакі внаслідок потужних вибухів на військовому аеродромі7. 

Також у селі Дубове на Ковельщині вранці 25 липня військові зби-
ли два ворожі безпілотники. Уламки одного з них впали на будинок, 
внаслідок чого один чоловік загинув. Уламки БПЛА поранили трьох 
дітей (дістали ушкоджень 16-річний хлопець і дівчатка 8 та 16 років)8.

Таким чином, у російсько-український війні РФ свідомо порушує прин-
ципи, що відносяться до права війни: 

 ● принцип обмеження по особам (цивільне населення й окремі ци-
вільні особи користуються загальним захистом від небезпек, що 
виникають через воєнні операції); 

 ● принцип обмеження по об’єктах (напади повинні суворо обмежу-
ватися військовими об’єктами); 

 ● принцип обмеження по засобах і методах ведення воєнних дій.

7 джерело

8 джерело

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mgHVWwqMHkoTEKuRLyMWUQ44t7B91CPm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mgHVWwqMHkoTEKuRLyMWUQ44t7B91CPm
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/36234
https://t.me/Iutsk/9783
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НАПАДИ НА ШКОЛИ, 
ЛІКАРНІ ТА ЗАХИЩЕНИХ 
ОСІБ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З 
НИМИ

9 джерело

Динаміка знищення освітніх установ від початку повномасштабного 
вторгнення до 25 серпня 2022 року є такою (таблиця 3).

Станом на 2 серпня  777 кримінальних проваджень порушено за фак-
том нападу на дитячі установи й заклади освіти10. 10 джерело

За інформацією Офісу генпро-
курора, через бомбардування й 
обстріли збройними силами РФ 

станом на 25 серпня пошкодже-
но закладів освіти в Україні

289 з них – зруйновано 
повністю9.

2328

Напади на заклади освіти станом на 24.08
Таблиця 3

ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ

КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ

ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ

548

72

1500
1848

212102 173 221

21382056

пошкодженно з них повністю зруйновано

ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ

289

2328

https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-376-ditei-zaginuli-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3541690-prokuratura-vidkrila-ponad-14-tisaci-sprav-sodo-zlociniv-proti-ditej.html


Таймер зворотного відліку: діти й війна
25.07-24.08 14

Щомісячно автори огляду фіксують динаміку порушення (Таблиця 4), 
за наданою таблицею кількість руйнування та пошкодження закладів 
освіти перед началом навчального року збільшилася та спостеріга-
ється  цілеспрямоване знищення освітніх установ.

ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ

ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ

КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ

ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ

Щомісячна динаміка порушення

станом на 24.08.2022

82

208

348

952

548

Таблиця 4

ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ 190

Збільшення зруйнованих освітніх установ свідчить про планомірне ви-
нищення Російською Федерацією освітньої інфраструктури України. За 
повідомленням Служби безпеки України лише  кожен 20-й ракетний 
удар був завданий по військовому об’єкту, решта 19 влучали в жит-
лові будинки, школи, лікарні, університети11. 

Станом на 25.08.2022 внаслідок бомбардувань і обстрілів збройни-
ми формуваннями Російської Федерації пошкоджено й зруйновано  
близько 17 % від загальної кількості закладів середньої освіти. Таким 
чином, з початку повномасштабної війни в Україні щодня обстрілюва-
ли в середньому 14 шкіл12.

Епізоди пошкодження та руйнування закладів освіти за п’ятий місяць 
війни за регіонами:

11 джерело

12 джерело

https://t.me/SBUkr/4888
https://almenda.org/wp-content/uploads/2022/08/Ohlyad-Osvita-na-osoblyvo-nebezpechnykh-terytoriyakh.pdf
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Донеччина та Луганщина 

29 липня у м. Бахмут Донецької області через обстріли «Ураганов» 
пошкоджено дитячий садок13. 

2 серпня російські війська обстріляли школу-інтернат у Миколаївці 
Донецької області14.

4 серпня  росіяни знищили ще одну школу на Донеччині – цього разу 
опорну школу в Очеретиному15. 

6 серпня у Костянтинівці Донецької області обстрілом росіяни пошко-
дили школу16. 

6 серпня росіяни завдали по смт. Курахівка ракетний удар і влучили 
у школу17.  

8 серпня внаслідок удару по Світлодарську зазнали пошкоджень 2 
дитячих садки18. 

17 серпня росіяни завдали удару по Новодмитрівці Донецької області, 
пошкодивши ліцей19. 

19 серпня обстріл Краматорську завдав пошкоджень навчальним за-
кладам20. 

22 серпня ще одна школа на Донеччині стала метою для росіян — 
цього разу Костянтинівська школа №17.21   

Харківщина 

27 липня російські військовики ракетним ударом зруйнували один з 
корпусів навчального закладу в смт. Кочеток Чугуївського району22. 

29 липня у Харкові ракетами С-300 пошкоджено один з корпусів сіль-
ськогосподарського університету, що є пам’яткою архітектури23. 

29 липня знищено Харківське вище професійне училище №6.24 

4 серпня окупанти обстріляли великий квадрат Павлова Поля у Хар-
кові, де розташовано 6 навчальних закладів25. 

12 серпня у м. Харків окупанти ракетами С-300 вдарили в заклад 
освіти в Слобідському районі26. 

13 серпня у м. Харків зазнав руйнувань коледж27.

15 серпня у Золочеві пошкоджено приміщення закладу освіти28. 

16 серпня внаслідок обстрілу Золочіва було пошкоджено Золочів-
ський ліцей №2.29 

13 джерело

14 джерело

15 джерело

16 джерело

17 джерело

18 джерело

19 джерело

20 джерело

21 джерело

22 джерело

23 джерело

24 джерело

25 джерело

26 джерело

27 джерело

28 джерело

29 джерело

https://t.me/u_now/60531.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361540/
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4437.
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4458.
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4458.
https://t.me/riamelitopol/64235.
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4552.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/37736.
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4599.
https://t.me/synegubov/3779.
https://t.me/synegubov/3818.
https://t.me/synegubov/3818.
https://t.me/ihor_terekhov/388.
https://t.me/synegubov/3886.
https://t.me/ihor_terekhov/404.
https://t.me/synegubov/3909.
https://t.me/kharkivlife/46459.
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30 джерело

31 джерело

32 джерело

33 джерело

34 джерело

37 джерело

38 джерело

39 джерело

40 джерело

41 джерело

42 джерело

19 серпня п’ять ракет «С-300» вдарили по трьох районах Харкова. У 
Київському районі ракета влучила у навчальний корпус Національ-
ного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»30. 

21 серпня удар 2 ракетами зафіксований у селищі Докучаєвське Хар-
ківського району, були пошкоджено господарчі будівлі закладу осві-
ти. Сталася пожежа на відкритій території31. 

24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкодже-
но заклад освіти32. 

Дніпропетровщина 

27 липня у Нікопольському району ворог випустив до 40 снарядів по 
місту, ударами з «Градів» зруйновано дитячий садок33. 

31 липня у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджено дитячий 
садок34.

3 серпня у селище Велика Костромка Криворізького району пошкод-
жено дитячий садок35. 

5 серпня у Миронівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено 
школу.36  

6 серпня у місті Нікополь понівечено дитячий садок і будинок дитячої 
творчості37. 

8 серпня російські військовослужбовці знову обстріляли с. Велика 
Костромка. Пошкоджено будівлю навчального закладу38. 

10 серпня у місті Марганець зазнали руйнувань палац культури, гур-
тожиток, дві школи39. 

11 серпня у м. Нікополь пошкоджено дитячий садок і 3 школи40.  

14 серпня у м. Нікополь пошкоджено школу41.  

18 серпня у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі 
ствольної артилерії, пошкоджено  школу42.  

21 серпня у м. Нікополь понівечено школу43.

21 серпня у місті Зеленодольськ російські снаряди пошкодили дитячу 
спортивну школу44. 

35 джерело

36 джерело

43 джерело

44 джерело

https://t.me/synegubov/3941
https://t.me/synegubov/3961.
https://t.me/synegubov/3980.
https://t.me/u_now/60144
https://t.me/NikopolOperativniy/2733.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1479.
https://t.me/pgo_gov_ua/5140.
https://t.me/u_now/62457.
https://nikopol.nikopolnews.net/nikopol/zahybli-i-poraneni-vnaslidok-artobstriliv-nikopolia-rozpochato-rozsliduvannia/  https://t.me/dnipropetrovskaODA/1524.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1548.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/37569.
https://t.me/u_now/61395.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35485.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1617.
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1622.
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45 джерело

46 джерело

47 джерело

48 джерело

49 джерело

53 джерело

Запоріжжя 

2 серпня стався обстріл дитячого садку Степногірську45. 

16 серпня у м. Оріхів ворожі снаряди влучили у будівлі навчального 
закладу46.   

22 серпня внаслідок обстрілів Запоріжжя окупанти зруйнували примі-
щення спортивного комплексу у місті Гуляйполе. Агресори влучили у 
комунальну установу у селі Таврійське Запорізького району, призна-
чену для реабілітації осіб з інвалідністю. В Оріхові впродовж двох днів 
окупанти били по місцевому загальноосвітньому закладу47.   

Миколаївщина

28 липня декілька російських ракет влучили у будівлю школи в одно-
му з районів міста Миколаїв. Поранення отримав охоронець закладу 
освіти48. 

31 липня ракетний обстріл м. Миколаїв в пошкодив дитячий садок. 

31 липня внаслідок нічних обстрілів Миколаєва було пошкоджено 
спортивний комплекс і 2 навчальних заклади49. 

1 серпня російський снаряд влучив у гуртожиток одного з вишів Ми-
колаєва50. 

15 серпня було зафіксовано ворожі обстріли смт. Первомайське, внас-
лідок чого частково зруйновано навчальний заклад51.  

15 серпня у м. Миколаїв пошкоджено навчальний заклад52. 

17 серпня у Миколаєві дві російські ракети влучили у будівлю Чорно-
морського національного університету53.  

19 серпня стався повторний обстріл ракетами С-300 будівлі Чорно-
морського національного університету54. 

50 джерело

51 джерело

52 джерело

54 джерело

https://t.me/c/1770284647/5093.
https://t.me/pgo_gov_ua/5267.
https://t.me/south_now/7041.
https://t.me/suspilnemykolaiv/13113.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/34651
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35906.
https://t.me/suspilnemykolaiv/13385. 
https://t.me/noviny_novostiniko/5571.
https://t.me/south_now/6327.
https://t.me/senkevichonline/2124.
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Наслідки впливу порушення реалізації права на освіту на особливо 
небезпечних територіях в умовах повномасштабного вторгнення РФ 
в Україну після 24 лютого 2022 року детальніше розглянуто в тема-
тичному огляді “Освіта без права доступу: реалізація права на 
освіту на особливо небезпечних територіях”.

https://almenda.org/ohlyad-osvita-bez-prava-dostupu/
https://almenda.org/ohlyad-osvita-bez-prava-dostupu/
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ВИКРАДЕННЯ 
ТА НЕЗАКОННЕ 
ПЕРЕМІЩЕННЯ ДІТЕЙ

56 джерело

55 джерело

На захист дітей від незаконного переміщення спрямована Конвен-
ція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 
дітей. Конвенція створює процедуру для забезпечення повернення 
дітей, котрих незаконно вивозять або утримують, до країни постійного 
місця проживання.

Зазначена Конвенція є найпоширенішим міжнародним інструментом у 
цій сфері, адже до неї долучилася вже 81 держава світу55, співпрацю-
ючи у її рамках і використовуючи її ефективний механізм.

Україна приєдналася до Конвенції про цивільно-правові аспекти між-
народного викрадення дітей 11 січня 2006 року, а чинності в Україні 
Конвенція набула 1 вересня 2006 року.56

Конвенція застосовується до будь-якої дитини, котра не досягла 16 
років, та проживала в Договірній державі безпосередньо перед про-
типравним вивезенням за кордон.

Стаття 8 Конвенції надає будь-якій особі, установі (іншому органу), які 
стверджують, що дитина була вивезена чи утримується з порушенням 
прав піклування, право звернутися з заявою про допомогу у забезпе-
ченні повернення дитини.

У Конвенції вживаються поняття «право піклування» і «право досту-
пу», тлумачення яких обмежено цілями Конвенції. Так «право піклу-
вання» охоплює права, пов’язані з піклуванням будь-якої особи про 
дитину, зокрема право визначати місце проживання дитини, а «право 
доступу» передбачає право спілкуватися з дитиною, передусім пере-
міщувати дитину на обмежений час у місце інше, ніж місце її постійно-
го проживання. Переміщення вважається незаконним, коли має місце 
вивезення за кордон або неповернення з-за кордону дитини, якщо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_188#Text
https://minjust.gov.ua/m/str_28838
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порушуються права піклування про дитину, що належать будь-якій 
особі, установі або іншому органу.

Таким чином, Конвенція встановлює своїм завдання відновлен-
ня status quo шляхом негайного повернення дітей, котрі були непра-
вомірно вивезені, оскільки лише органи за місцем постійного прожи-
вання дитини мають юрисдикцію вирішувати будь-які суперечки щодо 
місця проживання та опіки над дитиною. 

Від початку повномасштабного вторгнення ситуація з незаконним пе-
реміщенням українських дітей з окупованих територій до РФ набула 
загрозливих масштабів. 

З 1 серпня в Україні запрацював державний портал для розшуку дітей 
– інформаційна платформа «Діти війни», що допомагатиме правоохо-
ронним органам збирати дані про юних українців, постраждалих під 
час війни, зокрема зниклих безвісти або переміщених на тимчасово 
окуповані території та депортованих до Російської Федерації. Про це 
на брифінгу повідомила радник – уповноважена Президента України 
з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук57.

Портал виконує дві основні функції:

 ● Інформування («Діти війни» – єдина платформа, що надає акту-
альні зведені дані про дітей, котрі постраждали внаслідок війни 
Росії проти України, загинули, зазнали поранень, зникли безвісти 
або були депортовані, та тих, кого вдалося розшукати й уряту-
вати. Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро 
щодня оновлюють кількісні показники).

 ● Допомога у розшуку дітей (платформа уможливлює зв’язок з пра-
воохоронними органами, зокрема Національною поліцією, Офісом 
Генерального прокурора, а також Національним інформаційним 
бюро).

За словами Дар’я Герасимчук, станом на 1 серпня 203 дитини зни-
кли безвісти та щонайменше 5754 дітлахів примусово переміщено й 
депортовано. Водночас станом на 1 серпня правоохоронці знайшли 
4039 дітей, котрі перебували в розшуку, 47 вдалося повернути з де-
портації.

«З відкритих джерел нам відомо, що країна-агресор заявляє про 
щонайменше 450 тисяч переміщених і депортованих на терито-

57 джерело

https://childrenofwar.gov.ua/?fbclid=IwAR2z1pz0ycb-UT5eVeO6VX-Zc_v3CJNmfFci_zesn71sHtRITK8Yfk-UZLQ
https://t.me/OP_UA/7184
https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-zapracyuvav-portal-diti-vijni-platforma-dlya-rozs-76809
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рію Росії дітей. І, на жаль, повертати їх нам вони не мають намі-
ру», – розповіла Дар’я Герасимчук.

Водночас за даними МЗС України, Росія продовжує викрадати укра-
їнських дітей на окупованих територіях. Вже передано понад 1000 
дітей із Маріуполя росіянам із Тюмені, Іркутська, Кемерово й Алтай-
ського краю на «усиновлення». Ще понад 300 дітей перебувають у 
спеціалізованих закладах Краснодарського краю. Про це йдеться 
у заяві Міністерства закордонних справ України. «Такі дії РФ грубо 
порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення 
під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держа-
ви-окупанта не змінювати громадянський статус дітей, а також 
Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року”, – мовиться у заяві.
Також 30 неповнолітніх українців із Харцизька, Іловайська й Зугресу 
окупованої частини Донецької області було примусово вивезено до 
Нижнього Новгорода з мотивацією участі у молодіжних освітніх про-
грамах, доповіли у ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Росіянам навіть виділили державну допомогу за усиновлення — 
близько 20 000 рублів, для дитини з інвалідністю — 156 400 рублів.

Також керівництво РФ продовжує спроби відкривати російські «шко-
ли» на окупованих територіях України. Окупаційна влада погрожує 
батькам, котрі не віддають своїх дітей до цих «шкіл», позбавленням 
батьківських прав і вилученням дітей з родини.

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nezakonnogo-usinovlennya-ukrayinskih-ditej-z-boku-gromadyan-rosijskoyi-federaciyi 
https://gur.gov.ua/content/okupanty-pohrozhuiut-shtrafamy-batkam-iaki-vidmovliaiutsia-viddavaty-ditei-v-rosiiski-shkoly-takozh-prodovzhuietsia-nezakonne-vyvezennia-ditei-na-terytoriiu-rf.html
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Триває практика використання викрадення дітей для тиску на бать-
ків задля отримання згоди на колаборацію. Наприклад, на початку 
серпня росіяни викрали сина Івана Верещака — вчителя з Херсон-
ської області – за те, що вчитель відмовився з 1 вересня викладати за 
російською програмою. А доки утримували дитину в полоні, окупанти 
пригрозили, що то перше й останнє попередження58. 

Такі дії росіян є очевидним порушенням міжнародного гуманітарного 
права й міжнародного права прав людини та мають ознаки геноциду 
українців – планових, послідовних кроків, наслідком яких є винищення  
нації.

58 джерело

Фото «розпорядження» окупаційної влади у Чаплинської 
територіальної громаді

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vchitel-ivan-vereshchaka-vibravsya-z-okupovanoji-hersonshchini-shcho-tam-kojit-rosiya-novini-ukrajini-50264613.html
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ВЕРБУВАННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ  
ДІТЕЙ - СОЛДАТ

59 джерело

З шести порушень проти дітей порушенню «вербування та використан-
ня дітей-солдат» міжнародне право приділяє першочергову увагу. 

Станом на 24 серпня 2022 року маємо у прямому сенсі поодинокі ви-
падки щодо «вербування та використання дітей-солдат». 

Приміром, за повідомленням Офісу Генеральної прокуратури України 
у неправомірних діях підозрюється неповнолітній мешканець м. Бах-
мут. За інформацією слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний 
юнак передавав ворогу через месенджер графічні координати місць 
дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних 
Сил України у м. Бахмут і Бахмутському районі. Йому інкримінують 
несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташу-
вання Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місце-
вості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)59. 

Водночас загрозливого по-
ширення набуває практика 
створення підґрунтя для по-
дальшого вербування дітей 
до збройних сил РФ на оку-
пованих територіях через си-
стему освіти. Влітку на окупо-
ваних територіях було органі-
зовано «табори відпочинку», 
що мали тематичний фокус, 
орієнтований на популяри-
зацію професій військовиків 
і силовиків. За змістом про-
грам такі утворення швидше 
нагадують заклади для вій-
ськового вишколу, ніж табори 
відпочинку. 

https://t.me/pgo_gov_ua/5370
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Моніторинговий звіт 
“Універсальний солдат” 
або освіта як знаряддя 
Росії на окупованому півдні 
України (липень)

Детальнішу інформацію надано у 
підготовленому ГО ЦГП  
«Альменда» звіті

https://almenda.org/zvit-universalnij-soldat-abo-osvita-yak-znaryaddya-rosii-na-okupovanomu-pivdni-ukraini-lipen/
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