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ВСТУП 
11 листопада 2022 року, 41 населений пункт у
Херсонськ�й област�, у тому числ� й м�сто
Херсон, були деокупован� українськими
в�йськовими. Цив�льне населення, що
мешкає на цих територ�ях, пережили м�сяц�
бойових д�й та окупац�ї. Надання житлово-
комунальних, соц�альних та �нш� послуг було
частково або повн�стю зупинено через
пошкодження або руйнування об’єкт�в та
�нфраструктури внасл�док бойових д�й,
розграбування б�льшост� ц�нних актив�в
в�дступаючими рос�йськими в�йськами та
перем�щення фах�вц�в, як� надають
зазначен� послуги. 

Нараз� м�сто Херсон та прилегл� до нього
територ�ї продовжують потрапляти в зону
артилер�йського обстр�лу. З� зв�льнених
територ�й щоденно пов�домляють про
численн� обстр�ли, в тому числ� жертви серед
цив�льного населення. Пошкодження
цив�льних буд�вель є значним � впливає на
житло та роботу критичної �нфраструктури,
такої як, дороги, мости, енерго- та
водопостачання. 
Наземн� м�ни, вибухонебезпечн� пастки та
�нш� нероз�рван� боєприпаси становлять
значну небезпеку для цив�льних ос�б,
волонтер�в та гуман�тарних орган�зац�й, що
знаходяться або працюють на ц�й територ�ї. 

МЕТОДОЛОГІЯ 
П�сля деокупац�ї та отримання доступу до
област�, Nonviolent Peaceforce в Україн�
(NPUA) в�дв�дали м�сто Херсон з метою
проведення швидкої оц�нки потреб та
проблем захисту цив�льного населення,
включаючи визначення нагальних
гуман�тарних потреб населення. Протягом
двох дн�в - 21 та 24 листопада 2022 -
команда NPUA зустр�лась та опитала понад
30 ос�б (18 громадян, 5 представник�в
орган�в державної влади та 8 представник�в
м�сцевих волонтерських орган�зац�й). 
Команда NPUA також в�дв�дала головний
склад гуман�тарної допомоги та

Центральний гуман�тарний та громадський
центр у м�ст� Херсон. Цей зв�т не охоплює
потреби громад за межами м�ста Херсон, але,
тим не менш, служить основою для
подальшої оц�нки потреб цив�льного
населення в област�. Ця оц�нка є швидкою за
своєю природою � не може дати повний
огляд ус�х нагальних потреб цив�льного
населення. Команда NPUA може надати
б�льш детальн� бриф�нги за запитом. Цей
зв�т буде оновлений додатковою
�нформац�єю. 
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Всю окупац�ю я провела у Херсон�. Найстрашн�ше було на блокпостах
– нас ус�х дуже сильно перев�ряли, особливо хлопц�в. Я боялася, що
мого хлопця заберуть � змусять служити в рос�йськ�й арм�ї. На власн�
оч� бачила, як б�йц� на блокпосту одягають їм на голови чорн� м�шки �
в�двозять – ж�нка з Херсону, 25 рок�в
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ФАКТИ ТА ЦИФРИ  

М�сто Херсон деокуповано
з 11 листопада
 
До деокупованих територ�й входить 
41 населених пункт�в
 
NPUA в�дв�дади роздачу гуман�тарної
допомоги у центральному
гуман�тарному та громадському центр�
м�ста 
 

До лютого 2022, населення м�ста
становило 300,000 ос�б. Нараз� м�сцева
влада пов�домляє, що у м�ст� проживає
понад 75,000 ос�б 

Швидка оц�нка потреб була проведена
21 та 24 листопада 2022 року 

NPUA працюває над створенням реєстру
гуман�тарних послуг  
 

NPUA може надати б�льш детальн�
бриф�нги за запитом � доповнить цей
зв�т оновленнями
 

NPUA зустр�лись та опитали понад 30
ос�б (18 громадян, 5 представник�в
орган�в державної влади та 8
представник�в м�сцевих волонтерських
орган�зац�й).  
 



М�сцева влада створила дек�лька пункт�в
об�гр�ву, що працюють в�д генератор�в. Це
одне з небагатьох м�сць, де цив�льн� особи
мають доступ до електроенерг�ї. У таких
пунктах, вони можуть залишатися
обмежений час, щоб з�гр�тися, зарядити
моб�льн� телефони та отримати їжу п�д час
неоф�ц�йної роздач�. Зб�льшення к�лькост�
таких пункт�в об�гр�ву потребує додаткових
генератор�в, палива для зазначених
генератор�в, намет�в. Так� пункти могли б
також виступати в якост� центрального м�сця
для додаткової допомоги, гарячого
харчування та надання �нших послуг. При
зб�льшенн� к�лькост� таких пункт�в необх�дно
також враховувати питання безпеки,
пов’язан� з пост�йним обстр�лами, оск�льки ц�
м�сця є в�дкритими, а сховища, що
знаходяться поблизу ч�тко не �дентиф�кован�. 
Хоча влада визначила ремонт необх�дної
�нфраструктури терм�новим пр�оритетом,
вона також в�дзначає надзвичайну
складн�сть цього завдання. Багато ресурс�в,
необх�дних для в�дновлення чи ремонту
обʼєкт�в критичної �нфраструктури, нараз�
недоступн�, так як генератори та �нше
спец�альне обладнання було розграбовано
або пошкоджено окупац�йними в�йськами. 
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«Херсону потр�бн� фах�вц�», – зазначив
один �з чиновник�в. 

Без швидкої, широкомасштабної допомоги в
умовах пост�йних обстр�л�в � швидкого
наближення зими малоймов�рно, що основн�
послуги зможуть бути в�дновлен� в
масштабах, достатн�х для п�дтримки
цив�льного населення. 

У Херсон�, потреби у захист� цив�льного
населення та потенц�йн� заходи реагування
на ц� потреби сформован� руйнуванням
об’єкт�в критичної �нфраструктури внасл�док
пост�йних артилер�йських атак, а також
насл�дками окупац�ї рос�йськими в�йськами з
березня по листопад 2022 року. Кр�м того,
доступн�сть  товар�в у м�ст� залишається
обмеженою, тод� як ц�ни на предмети
першої необх�дност� нараз� завищен� як
пов�домляють дек�лька опитаних ос�б. Нараз�
поточна гуман�тарна допомога област� є
вкрай недостатньою з огляду на масштаб
потреб цив�льного населення. 

Нараз� в област� немає електропостачання, а
ресурси для резервного живлення,
наприклад генератори, обмежен� в
наявност�. З швидким наближенням зими,
цив�льн� мешканц� залишаються без
опалення та електроенерг�ї для
приготування їж� та змоги зарядити моб�льн�
телефон�в або �нше обладнання. 

В�дсутн�сть електропостачання також
означає, що насоси для води також не
працюють, � м�сто не може забезпечити
мешканц�в достатньою к�льк�сть питної
води. 

У продажу в�дсутн� буд�вельних матер�али,
необх�дн� для ремонту житла та в�кон
пошкоджених п�д час обстр�л�в. Моб�льний
зв’язок є обмеженим, що впливає на
комун�кац�ю з громадами для поширення
�нформац�ї про служби п�дтримки та
допомоги. Нараз� у м�ст� працює лише одна
л�карня, що не має змоги використовувати
необх�дне обладнання та має обмежений
персонал. Кр�м того, �снує незначна к�льк�сть
структур п�дтримки для персоналу, що
працює в ц�й л�карн�. 

ПЕРЕРВА У НАДАННІ ОСНОВНИХ
ПОСЛУГ І ПИТАННЯ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ  



ВИРІШЕННЯ ПОТРЕБ ЗАХИСТУ
ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
Недостатнє функц�онування критичної
�нфраструктури та надання основних послуг
населенню в Херсон�, а також труднощ�
швидкого ремонту ц�єї �нфраструктури,
формують потреби у сфер� захисту,
реагування та пр�оритети, визначен�
цив�льними особами, владою та м�сцевими
постачальниками послуг. 

Евакуац�ї 
Через посилення бойових д�й, важкий стан
�нфраструктури та недостатн�й доступ до
основних послуг, ограни влади
рекомендують цив�льним особам, особливо 
 з д�тьми, людям л�тнього в�ку, людям �з
захворюваннями та обмеженою
моб�льн�стю, евакуюватися. Представники
м�сцевої влади оголосили, що вони
спод�ваються евакуювати по 100 цив�льних
ос�б в день, та побачити 6000 цив�льних ос�б
перем�щених протягом наступних чотирьох
тижн�в, хоча транспортн� можливост� та
варт�сть палива є обмежуючими факторами. 

Багато цив�льних ос�б пов�домили про
небажання евакуюватися, незважаючи на
важк� умови. Одна особа зазначила: «якщо я
поїду, то це означає, що я в�дмовляюсь в�д
свого дому». Для тих людей, хто хоче
евакуюватися, �нформац�ї про те, як це з
зробити, � ресурс�в бракує. Хоча ограни
влада створили централ�зовану гарячу л�н�ю,
в�дсутн�сть доступу до телефон�в �
моб�льного зв’язку сильно обмежує доступ
до �нформац�ї.  

В�дсутн�сть засоб�в транспорту, в тому числ�
автобус�в, а також потяг�в, припинених через
в�дключення електропостачання, значно
обмежує к�льк�сть людей, яких можна
евакуювати.  
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В�дсутн�сть можливостей комун�кац�ї
означає, що цив�льн� особи часто чекають
транспорту, якого просто немає. П�д час
евакуац�ї людей виникають серйозн�
занепокоєння щодо дотримання принцип�в
захисту - цив�льним особам не надається
�нформац�ї про к�нцев� пункти призначення,
послуги, доступн� в районах перем�щення, та
їхн� права як перем�щених ос�б. Деяк� особи
також пов�домляють, що вони вважали, що
їх евакуюють в одне м�сто, а пот�м 
 опинились в �ншому м�ст� без жодного
попередження.

 З точки зору першочергового реагування,
поширення точної �нформац�ї стосовно
евакуац�ї (зокрема в неелектронних формах,
таких як плакати, лист�вки та оголошення
через гучномовець) є критично важливою.
Коли люди вир�шують � можуть
евакуюватися, надання їм точної та
детальної �нформац�я про послуги в
транзитних та к�нцевих пунктах
призначення є важливою. Присутн�сть
навчених команд захисту п�д час
евакуац�йних поїздок допоможе як у наданн�
точної �нформац�ї, так � в дотриманн�
принцип�в захисту внутр�шньо перем�щених
ос�б. 

Розпод�л гуман�тарної допомоги 
Наявн�сть гуман�тарної допомоги – їж�, води,
грошової допомоги, непродовольчих
товар�в – вкрай обмежена. У тих випадках,
коли допомога є наявною, вона надається в
центральному м�сц� до м�сцевих орган�в
влади, як� пов�домляють, що вони пот�м
розпод�ляють цю гуман�тарну допомогу м�ж
р�зних пунктами розпод�лу в м�ст�
(приблизно 30 локац�й на час написання
зв�ту). 



Хоча списки людей �з особливими
потребами, як люди л�тнього в�ку чи люди з
обмеженими можливостями, �снують (� були
складен� до окупац�ї рос�йськими в�йськами),
їх було складно оновити п�сля окупац�ї, �
вони нараз� не повн�стю в�дображають
величезн� потреби населення. Хоча деяк�
соц�альн� прац�вники готов� допомогти п�д
час розпод�лу гуман�тарної допомоги,
к�льк�сть доступного персоналу обмежена
(за оц�нками одного респондента, у м�ст�
нараз� працює 80 таких сп�вроб�тник�в, на
в�дм�ну в�д довоєнних 130 сп�вроб�тник�в).
Зам�сть цього, деяк� цив�льн� особи
моб�л�зувалися, щоб допомагати однин
одному: «у наш�й буд�вл� є люди з
обмеженими можливостями, � у нас є
в�дпов�дальна особа», — пов�домив один �з
мешканц�в м�ста. «Вони намагалися
допомогти, але гуман�тарної допомоги дос�
не отримали».

Внасл�док окупац�ї громадянське сусп�льство
Херсона, включно з волонтерськими
мережами, постраждали та все ще
перебувають у процес� реорган�зац�ї. Цей
спос�б п�дтримки, який був критично
важливим в �нших постраждалих громадах,
нараз� обмежений у межах м�ста. Проте
м�сцев� структури в прилеглих територ�ях,
таких як Миколаїв,  працюють над тим, щоб
реагувати на потреби на м�сцях, а також
зм�цнювати наявний м�сцевий потенц�ал. 

Окр�м обмеженої наявност�, цив�льн� особи
пов�домили, що не отримали �нформац�ї
щодо того, як отримати допомогу. Нав�ть в
одному з центральних гуман�тарних пункт�в
м�ста не було �нформац�ї про право на
допомогу, а також коли, де � як допомогу
можна отримати. Хоча деяка �нформац�я
поширюється в електронному вигляд� через
Telegram та �нш� соц�альн� канали, цього
недостатньо, враховуючи в�дсутн�сть
моб�льного зв’язку та �нтернету у переважної
б�льшост� цив�льних ос�б. 

 Ситуац�я нав�ть б�льш складн�ша для людей
з обмеженою моб�льн�стю, хто не має
можливост� в�дв�дати центральн� пункти з
електропостачанням, або хто не може
користуватися або не має моб�льних
телефон�в. Люди також пов�домили про
страх отримання допомоги в центральних
пунктах розпод�лу гуман�тарної допомоги
через попередн� обстр�ли цих м�сць
рос�йськими в�йськами.

Гуман�тарн� орган�зац�ї можуть допомогти
шляхом зб�льшення потужностей розпод�лу
гуман�тарної допомоги за меж� початкових
пункт�в розпод�лу. Інформац�я щодо
розпод�лу допомоги має бути в�дкритою та
прозорою, а на цьому етап� – в аналогов�й
форм� (плакати, брошури, оголошення через
гучномовець). Присутн�сть сп�вроб�тника
гуман�тарної орган�зац�ї п�д час розпод�лу,
зокрема присутн�сть навченого персоналу
захисту, сприятиме поширенню �нформац�ї,
забезпечуватиме справедливий розпод�л
допомоги з урахуванням принцип�в захисту,
а також допоможе виявити тих ос�б, хто має
найб�льш нагальн� гуман�тарн� потреби. 

Ф�зичн� загрози безпец�
цив�льному населенню 
Як у м�ст� Херсон, так � в област� ризик
пост�йних обстр�л�в та шкоди в�д
нероз�рвавшихся боєприпас�в, є високим.
Хоча є к�лька доступних бункер�в (в одному
зв�т� зазначено, що було виявлено 19
укритт�в), на даному етап� вони не були
оц�нен� щодо безпеки та наявност�
необх�дного обладнання. З посиленням
обстр�л�в � труднощами, зазначеними вище,
пов’язаними з евакуац�єю цив�льного
населення, забезпечення безпечного та
обладнаного укриття для цив�льного
населення має бути пр�оритетом. 

Кр�м того, високим залишається ризик для
мешканц�в Херсонщини в�д нероз�рваних
боєприпас�в та м�н-пасток.  
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Хоча розм�нування є пр�оритетом для
орган�в влади, це знову ж таки обмежено
самим масштабом завдання та наявними
можливостями. Існує нагальна потреба в
навчанн� цив�льного населення щодо м�нної
безпеки та об�знаност�. На момент
проведення ц�єї оц�нки в центральному
гуман�тарному пункт� м�ста Херсона, не було
публ�чної �нформац�ї про м�нн� ризики, окр�м
т�єї, яку надала команда, яка проводила цю
оц�нку. Існує явна потреба та громадський
�нтерес до м�нної осв�ти як серед дорослих,
так � д�тей, особливо в аналогових формах,
таких як велик� публ�чн� �нформац�йн�
плакати, лист�вки та зошити для д�тей.
Необх�дне також �нше обладнання
�ндив�дуальної безпеки, наприклад
акумуляторн� л�хтарики. Орган�зац�ї, що
працюють у сфер� розм�нування, та як�
безпосередньо не присутн� в Херсон�,
можуть надавати так� матер�али через
поточн� гуман�тарн� конвої, а також через
партнер�в, таких як Nonviolent Peaceforce. 

Псих�чне здоров'я та психосоц�альна
п�дтримка 
П�сля окупац�ї рос�йськими в�йськами є
наявн� гостр� потреби в псих�чному здоров’ї.
Цив�льне населення намагається впоратися
�з тривалим стресом � травмою та майже не
має доступу до психолог�чної та
психосоц�альної допомоги (MHPSS). Як
цив�льн� особи, так � ограни влади,
включаючи спец�ал�зован� служби у справах
д�тей та постраждалим в�д сексуального та
гендерного насильства, визначили псих�чне
здоровʼя нагальною потребою. Багато
фах�вц�в � представник�в влади, як�
займалися цим видом соц�альної допомоги
до в�йни, сам� були перем�щен� або зараз
виконують �нш� важлив� функц�ї реагування
п�сля деокупац�ї. Психолог�чна допомога має
бути швидко розгорнута як у форм�
статичних служб у центральних пунктах
розпод�лу гуман�тарної допомоги, так � у
вигляд� моб�льних пункт�в, як� можуть
охопити тих ос�б, хто не матє доступу до
центр�в розпод�лу гуман�тарної допомоги.  
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Перша психолог�чна допомога може
допомогти краще зрозум�ти поточн� потреби
людей та стати основою для б�льш
комплексного розгортання послуг
п�дтримки.

Сексуальне та гендерне насильство 
Як � на �нших територ�ях, окупованих
рос�йськими в�йськами, ймов�рн�сть
сексуального насильства та �нших форм
сексуального та гендерного насильства
повʼязаного з конфл�ктом є надзвичайно
високою. Т�, хто постраждав в�д сексуального
та гендерного насильства п�д час окупац�ї,
нараз� мають надзвичайно обмежений
доступ до психолог�чних та психосоц�альних
послуг, а також обмежену медичну
п�дтримку (працює лише одна л�карня та  
 проблема в�дсутност� л�к�в є поширеною).
Отже, розум�ння масштаб�в ц�єї проблеми є
великим викликом, що посилюється
соц�альною стигматизац�єю тих ос�б, хто
пережив сексуальна та гендерне насильство.
Існує також пом�тний зв’язок м�ж
сп�льнотами, як� перебувають у стресовому
стан�, та зростанням випадк�в домашнього
насильства. Існує нагальна потреба в
розгортанн� спец�ал�зованих послуг на
деокупованих територ�ях, присвячених
наданню комплексної допомоги жертвам
сексуального та гендерного насильства. Без
такої допомоги ж�нки та д�вчата, зокрема,
знаходяться п�д загрозою загострення
тривалої ф�зичної та психолог�чної травми. 

Захист д�тей
Необх�дна спец�альна швидка оц�нка
проблем захисту д�тей, оск�льки поточне
розум�ння масштабу потреб у захист� д�тей
нараз� обмежене. Особливе занепокоєння
викликають домогосподарства, що
очолюють д�ти, та т� що включають д�тей �з
захворюваннями чи �нвал�дн�стю. Загалом,
д�ти стають все б�льш соц�ально
�зольованими; багато з них не мають зв’язку
з друзями, як� були евакуйован� або з якими
неможливо зв’язатися через нестаб�льний
зв’язок.



Без електроенерг�ї, п�дключення до
Інтернету та �нших послуг, д�ти та п�дл�тки
зараз не мають доступу до осв�ти. Нав�ть
якщо так� послуги будуть в�дновлен�,
пов�домляється, що дистанц�йне навчання
також постраждало через розграбування та
поломку комп’ютер�в � планшет�в, як�
використовуються для занять. Д�ти та
п�дл�тки виявили потребу в групов�й
соц�альн�й д�яльност� з �ншими д�тьми.
Необх�дн�ть спец�ал�зованих послуг
психолог�чної п�дтримки для д�тей є
поширеною потребою: «д�ти д�йсно
страждають в�д ц�єї травми та потребують
психолог�чної допомоги». 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
4. Зб�льшення потенц�алу: �снує нагальна
потреба зб�льшити потенц�ал навчених
цив�льних � гуман�тарних суб’єкт�в для
доставки та розпод�лу гуман�тарної
допомоги та надання послуг. Нараз� громади,
включаючи орган�зац�ї громадянського
сусп�льства, волонтерськ� групи та церкви, як
з Херсонської, так � прилеглих областей,
таких як Миколаївська, намагаються
заповнити цю прогалину – м�жнародн�
гуман�тарн� орган�зац�ї можуть взяти на себе
�н�ц�ативу та допомогти п�дтримати поточн�
зусилля м�сцевих учасник�в щодо зм�цнення
та розширити їх гуман�тарної д�яльност�.

5. Захист через присутн�сть: присутн�сть
гуман�тарних орган�зац�й та наявн�сть �ншої
необх�дної п�дтримки цив�льного населення
в Херсон� залишається обмеженою.
Зб�льшення прямої гуман�тарної присутност�
м�сцевих � м�жнародних орган�зац�й, зокрема
навчених груп захисту, дозволить б�льш
повно визначити потреби цив�льного
населення, а також допоможе з
�нформуванням, допомогою та наданням
послуг

6. Навчання: незважаючи на пост�йн�
загрози з боку артилер�ї та нероз�рваних
боєприпас�в, надання цив�льним особам
�нформац�ї, необх�дної для їхньої безпеки,
може врятувати життя. Існує нагальна
потреба в розширенн� м�нної осв�ти та
об�знаност� цив�льного населення,
включаючи д�тей. 
. 

1. Iнформування: доступ до �нформац�ї є
пр�оритетом. Важливо, щоб цив�льн� особи
знали де � як отримати доступ до �нформац�ї
про гуман�тарн� послуги. Зважаючи на
поточн� обмеження електронного зв’язку,
�нформац�я повинна передаватись не лише
онлайн, а й у аналогов�й форм�. Це включає
аналогов� опц�ї, так� як оголошення через
гучномовець, плакати, розповсюдження
лист�вок � ф�зичн� розклади для
запланованих розповсюджень, розм�щен� в
центральних громадських м�сцях, таких як
пункти об�гр�ву. М�жнародний гуман�тарний
сектор в�д�грає ключову роль у наданн�
додаткової спроможност� м�сцевим
суб’єктам, як� зараз перевантажен�. 

2. Евакуац�я: як пов�домили органи влади
перебування у Херсон нараз� є небезпечним
для цив�льного населення через пост�йн�
обстр�ли та скомпрометовану критичну
�нфраструктуру. Оч�кується, що з початком
зими та обмеженими можливостями для
ремонту умови проживання можуть
пог�ршися. Наск�льки це можливо,
гуман�тарн� орган�зац�ї повинн�
п�дтримувати тих ос�б, хто хоче шукати
безпеки де�нде, супроводом, транспортом �
наданням допомоги для перем�щення. 

3. Децентрал�зац�я: там, де допомога
наявна в Херсон�, вона переважно
обмежується центральними районами м�ста.
Існує нагальна потреба отримати доступ,
оц�нити потреби та допомогти тим, хто живе
за межами центральної частини м�ста.
Цив�льн� особи, як� залишилися на цих
територ�ях, часто є людьми з особливими
потребами, наприклад л�тн� люди. 



ЗА ПІДТРИМКИ 


