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Місією Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ (УКГС) є координація глобальних заходів 
реагування на надзвичайні ситуації задля збереження життя і захисту населення у ситуації гуманітарної кризи. Ми виступаємо за 

ефективну роботу всіх сторін у відповідності до гуманітарних принципів задля загального блага. 
 www.unocha.org 

СЕБАСТІАН РОДЕС СТАМПА, ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ГУМАНІТАРНОГО 
КООРДИНАТОРА В УКРАЇНІ ЗАСУДЖУЄ НИЩІВНИЙ УДАР ПО ЧАСОВОМУ ЯРУ 

 
 
Я приголомшений останнім ударом по гуртожитку для соціально вразливих людей в місті Часів Яр 
Донецької області ввечері 9 липня. Принаймні 34 цивільних мешканці, серед яких дитина, загинули,  
коли будинок, в якому вони знаходились, потрапив під удар і був зруйнований. Ще 9 поранених 
рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки, і вони наразі отримують медичну допомогу. 
 
Від імені Організації Об'єднаних Націй в Україні висловлюю свої найщиріші співчуття родинам 
загиблих і бажаю швидкого одужання постраждалим. Жодна людина не має переживати те, з чим 
наразі стикаються мільйони мешканців України, близькі яких загинули через війну. І цей удар є 
лише ще одним нагадуванням про те, що під час цієї війни, як і в інших збройних конфліктах, 
цивільне населення платить найбільшу ціну.  
 
Упродовж останніх днів ми знову отримували жахливі повідомлення про загибель і поранення 
людей та руйнування десятків будинків та інших об'єктів критичної цивільної інфраструктури по 
обидва боки лінії фронту. Використання зброї з широким радіусом ураження у густонаселених 
районах України, зокрема реактивних систем залпового вогню, балістичних та крилатих ракет, 
спричиняє велику кількість постраждалих серед цивільних мешканців країни.  
 
За даними, підтвердженими Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, лише за перші 
14 днів місяця внаслідок застосування такої зброї загинули щонайменше 135 цивільних громадян, 
зокрема 6 дітей, і 280 отримали поранення на підконтрольних Уряду територіях, і принаймні 24 
мирних мешканці, в тому числі 4 дітей, загинуло і 87 було поранено на не підконтрольних Уряду 
територіях. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки ми продовжуємо перевіряти дані, 
отримані за цей період.  
 
Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права сторони конфлікту зобов'язані оберігати 
цивільне населення і цивільну інфраструктури під час війни. Я закликаю їх невідкладно 
дотримуватись норм права і захищати мешканців України. Вони вже достатньо настраждались. 

 
Київ, 12 липня 2022 р.  
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За додатковою інформацією просимо звертатись до: 
Савіано Абреу, УКГС ООН: +380 681 334 432, WhatsApp/Signal: +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org 

Вікторія Грубась +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org  
Пресрелізи УКГС ООН доступні на сайті  www.unocha.org абоwww.reliefweb.int. 
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