
Майже 10 місяців з моменту по-
вномасштабного вторгнення
у лютому Росія намагається

планомірно знищувати українське на-
селення, руйнувати міста, цивільну
інфраструктуру та впливати на всі
сфери життя в нашій країні. 10 грудня
у всьому світі відзначався День прав
людини, і цього року головним по-
рушником прав людини, як на терито-
рії України, так і на міжнародному рів-
ні є Росія.

В «Центрі прав людини ZMI-
NA» разом з партнерами підготували
до цього дня 10 блоків з цифрами, які
наглядно показують масштаби руй-
нівного впливу російської агресії на Ук-
раїну.

Діти війни
За даними Офісу генерального про-

курора станом на 10 грудня 443 дити-
ни загинули, а 855 поранені.

За даними Національної поліції
України 327 дитини зниклі, але знай-
дені 8086

За даними Національного інфор-
маційного бюро Росія депортувала з
України 13 112 тисяч дітей. Водночас
за інформацією відкритих російських
джерел РФ вивезла на свою терито-
рію 712 тисяч

За даними Національного інфор-
маційного бюро, 119 дітей Україна
повернула назад.

Точну кількість постраждалих дітей
встановити неможливо через активні
бойові дії та тимчасову окупацію час-
тини території України

Біженці та внутрішні
переселенці
За даними Уповноваженого ВРУ з

прав людини, станом на 1 листопада
понад третина населення України – 14,5
млн – залишила свої домівки.

Щонайменше 11,7 млн в’їхали до
країн Євросоюзу. 7,7 млн зареєстровані
в Європі як отримувачі тимчасового за-
хисту.

Водночас в Україні зареєстрова-
но 4,7 млн внутрішньо переміщених
осіб.

Серед внутрішньо переміщених
осіб понад 172 тисячі людей з інва-
лідністю.

Більше 12 тисяч людей з інвалід-
ністю проживають в місцях компак-
тного поселення.

Зруйноване житло
Майже 136 тисяч житлових буді-

вель, з яких близько 120 тисяч при-
ватних будинків та 15,6 тис багаток-
вартирних зруйновані та пошкоджені
з 24 лютого станом на вересень
2022 року.

Депортовані українці
За даними Управління Верховного

комісара ООН з питань біженців ста-
ном на 3 жовтня 2022 року щонай-
менше 2,8 млн українців були виму-
шені виїхати чи були депортовані на те-
риторію РФ.

Водночас, за інформацією росій-
ської сторони, станом на 3 жовтня на
територію РФ прибуло 4,5 млн грома-
дян України.

Зниклі без вісті
За даними Міжнародної комісії з

питань зниклих безвісти, більше 15 ти-
сяч людей зникло безвісти через по-
вномасштабну війну в Україні.

Евакуація
Від початку серпня до 2 грудня 2022

року з територій, де тривають активні
бойові дії, вдалося евакуювати понад
300 тисяч людей, з яких понад 76 ти-
сяч – діти.

Освіта під прицілом
За даними Міністерства освіти і на-

уки України, близько 100 тис дітей на
тимчасово окупованій території вчать-
ся в школах в форматі онлайн.

За даними Офісу генпрокурора,
від початку повномасштабної війни
станом на 9 грудня через бомбарду-
вання та обстріли збройними силами
Росії пошкоджені 2719 закладів осві-
ти, 332 з них повністю зруйновані.

Більше 15 тисяч абітурієнтів з оку-
пованих територій та зон бойових дій

вступили у вищі навчальні заклади
цього року.

Народження на окупованій
території
Після початку повномасштабного

вторгнення на окупованих територія
Криму та Донбасу продовжували на-
роджуватися діти, але отримати укра-
їнські свідоцтва про народження ста-
ло набагато важче.

Як відомо, встановити отримати ук-
раїнське свідоцтво можна лише через
рішення українського суду.

Якщо упродовж 2019 року суди
встановили факт народження 11 359
дітей на ТОТ, то з початку 2022 року
на підставі рішень судів було зареєс-
тровано лише 2015 фактів народжен-
ня дітей на тимчасово окупованих
територіях.

З них 1469 дітей з окупованого
Криму, 334 – окупованої частини До-
нецької області, 212 – окупованої час-
тини Луганської області.

Такими є дані Міністерства юсти-
ції України станом на 31 жовтня 2022
року.

Репресії в Криму
Станом на 1 грудня 2022 рок що-

найменше 150 кримінальних справ
відкрила російська окупаційна вла-
да проти кримчан за підтримку Украї-
ни та протест проти війни. 

Звернення до Уповноваженого з
прав людини
З початку повномасштабного втор-

гнення до Офісу омбудсмана надійш-
ло 32 451 звернення, з них 14 800 на
«гарячу лінію».
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