
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Тисячі дітей позбавлені можливості відвідувати 

школу внаслідок інтенсивних обстрілів на сході 

України 

 
 

Київ/Женева, 6 лютого 2017 – Тисячі дітей позбавлені можливості відвідувати школу на 

сході України через посилення бойових дій минулого тижня. Щонайменше п'ять шкіл і два 

дитячі садки були пошкоджені внаслідок інтенсивних обстрілів, 11 шкіл довелося закрити 

згідно з інформацією від організацій, що надають гуманітарну допомогу і підтримують 

освіту в надзвичайній ситуації в Україні. 

  

Понад 2,600 дітей з 13 шкіл в районах, що контролюються Урядом України на сході, 

постраждали від різкої ескалації бойових дій разом із сотнями інших дітей зі шкіл на 

неконтрольованих Урядом територіях. У місті Авдіївка сім шкіл і дитячих садків, які 

відвідують  1400 дітей, залишаються закритими. Сім'ї в Авдіївці та в інших селах в цьому 

районі бояться відправляти своїх дітей до шкіл, які залишаються відкритими, через важкі 

обстріли та побоювання через боєприпаси, що не розірвалися, на вулицях. 

 

ЮНІСЕФ та Save the Children засуджують обстріли шкіл і закликають всі сторони негайно 

припинити вогонь відповідно до Мінської Угоди, підписаної в серпні 2015 року. Організації 

закликають всі сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і 

гарантувати, що школи та об’єкти цивільної інфраструктури ніколи не потрапляють під 

обстріли чи знаходяться на лінії вогню. 

 

Мікеле Чечере, голова Представництва Save the Children в Україні, підкреслив: "Обстріли 

шкіл стали трагічною і невід’ємною частиною цього конфлікту. Ми отримуємо повідомлення 

про велику кількість боєприпасів, що не розірвалися, на вулицях, що наражає дітей на 

величезний ризик навіть тоді, коли школи відновлять свою діяльність. Дуже важливо, щоби 

діти могли безпечно дістатися до школи якомога швидше, щоб вони не пропустити ще 

більше занять". 

  

Джованна Барберіс, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 

відзначила: "Обстріл шкіл, єдиного місця, де діти знаходяться в безпеці і в нормальних 

умовах під час конфлікту, є неприйнятним і має припинитися. Діти у східній України 

пережили багато страждань, і ми повинні забезпечити їм доступ до безпечних місць, де 

вони можуть знайти підтримку і розраду”. 

  

Нещодавнє закриття шкіл посилило кризу в освіті, що вже має негативний вплив на більше 

ніж 600,000 дітей на сході України. Після майже трьох років конфлікту більше ніж 740 шкіл 

- кожна п'ята школа - були пошкоджені або зруйновані. В результаті переїзду в інші міста і 

важких наслідків конфлікту дівчата і хлопці пропустили багато місяців навчання.   

 

### 

Примітка для редакторів: 

Фотографії можна завантажити на посиланням: https://we.tl/jXAgFJRZuh  

 

Про ЮНІСЕФ: 
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В усій своїй діяльності ЮНІСЕФ відстоює права і благополуччя кожної дитини. Спільно з 

партнерами ми працюємо у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов'язання 

у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль до охоплення найуразливіших і 

соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися.  

Більше інформації про ЮНІСЕФ в Україні та нашу роботу з дітьми: www.unicef.org/ukraine 

Слідкуйте за діяльністю ЮНІСЕФ в Україні у Twitter та Facebook. 
 

Для отримання детальнішої інформації: 

Юлії Побережної, ЮНІСЕФ в Києві, +380 50 388 2951 ipoberezhna@unicef.org  

Крістен Елсбі, ЮНІСЕФ в Женеві, +41 79 938 8273, kelsby@unicef.org 

 

Про Save the Children 

Save the Children працює над змінами для дітей у приблизно 120 країнах. Ми розпочали 

програму реагування на надзвичайну ситуацію в Україні у 2014 році як відповідь на кризу 

в країні, і продовжуємо надавати суттєву гуманітарну допомогу, допомагаючи дітям 

отримати доступ до освіти і створюючи дитячі центри, що допомагають подолати 

переживання через психосоціальну підтримку.  

 

Більше інформації про Save the Children: www.savethechildren.net   

Слідкуйте за діяльністю Save the Children в Україні у Twitter  

Для отримання детальнішої інформації: 

Мікеле Чечере, Save the Children, +380 50 277 77 37, Michele.Cecere@Savethechildren.org 

Алун МакДоналд, Save the Children, +962 791 799 287, alun.mcdonald@savethechildren.org 
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