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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. 
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ГУМАНІТАРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВЛЯЮТЬ ВОДУ, ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, 
ЛІКИ ТА ІНШЕ НЕОБХІДНЕ ТИСЯЧАМ МЕШКАНЦІВ ХЕРСОНА  

 
(Херсон, 14 листопада 2022 р.) Цього ранку Організація Об'єднаних Націй на чолі з 
Гуманітарною координаторкою Деніз Браун доставила допомогу тисячам мирних 
мешканців Херсона на півдні України лише через 72 години після того, як Уряд України 
відновив контроль над містом. Це вперше, коли гуманітарні співробітники змогли 
доставити гуманітарну допомогу в Херсон після того, як сили Російської Федерації 
встановили контроль над містом у перші тижні війни на початку березня 2022 року. 
 
“Мешканцям Херсона складно забезпечити свої основні потреби, що лише посилює травму 
людей, які пережили місяці постійних обстрілів, були змушені залишити свої будинки та 
бачили, як гинуть або отримують поранення їхні близькі, — сказала пані Браун. — Людям 
необхідна термінова підтримка, і ми маємо діяти швидко, щоб допомогти їм”. 
 
У місті немає водопостачання та електрики, у крамницях закінчуються продукти, а в 
медичних закладах не вистачає ліків. 
 
Сьогодні гуманітарна колона доставила харчові продукти, воду, гігієнічні засоби, 
будівельні матеріали та предмети першої необхідності, зокрема постільну білизну та ліхтарі 
на сонячних батареях понад 6 000 жителям Херсона. Медичний центр міста також 
отримають ліки для більш ніж 1 000 пацієнтів упродовж наступного місяця. 
 
У цьому конвої взяли участь Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня продовольча програма (ВПП), Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародна організація з міграції (МОМ).  
 
Гуманітарна спільнота продовжить залучати ресурси та товари впродовж наступних днів 
для розширення своєї діяльності та допомоги людям у всіх районах Херсонської області, де 
наразі відновлено повноваження українських органів влади. За останні тижні життєво 
необхідну допомогу було вже доставлено понад 12 000 людей в інших селах і містах, де 
відновлено контроль України, зокрема у Велику Олександрівку, Високопілля, 
Нововоронцовку та Новоолександрівку.  
 
Цього року в Херсонській області гуманітарні організації надали підтримку 100 000 людей, 
здебільшого у формі грошової допомоги. 
 
“Я впевнена, що за підтримки наших партнерів, зокрема місцевих організацій, ми зможемо 
найближчими днями та тижнями зробити набагато більше, — сказала пані Браун. — Ми 
маємо підтримати херсонців у складний для них час”.   
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За додатковою інформацією просимо звертатись до УКГС ООН: 

Савіано Абреу: +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 або www.reliefweb.int. 
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