


Уранці 24 лютого нас розбудили звуки 
вибухів. З 5 ранку українські системи 
протиповітряної оборони відбивали 
Чорнобаївський аеропорт. А вже вечо-
ром цього ж дня окупанти підійшли до 
Херсона і першу ніч повномасштабного 
вторгнення ми з донькою та мамою вже 
провели у підвалі, бо місто обстрілюва-
ли. З 24 лютого до 1 березня тривали 
бої за місто Херсон.

У перший день війни змогли виїхати ті, 
в кого був особистий транспорт. Решта 
залишилась «в заручниках», бо вже уве-
чорі 24 лютого перестали курсувати по-
тяги та автобуси. Люди, які залишились 
у місті, почали масово скуповувати про-
дукти харчування та ліки. Я теж у пер-
ший день купувала продукти та необхід-
ні ліки. І сьогодні я розумію, що це була 
правильна стратегія, бо завдяки цьому 
ми змогли протриматись у березні, коли 
магазини були або зачинені, або порож-
ні (без продуктів харчування та госпо-
дарчих товарів), в аптеках не було нія-
ких ліків. 

Я зрозуміла, що місто окуповане в ніч з 
28 лютого на 1 березня. Ми з сусідами 
сиділи у підвалі нашого будинка, місто 
обстрілювали з градів та артилерією. Ми 
вже знали, що ми оточені і це буде пи-
тання часу, коли росіяни увійдуть в саме 
місто. Одному з сусідів зателефонували 
і повідомили, що колона танків та БТРів 
їде в центр міста по вул. Перекопській. 
Я була шокована і єдина думка, що ми 
будемо робити і як ми будемо далі жити. 
Почала швидко прибирати своє фото з 
фейсбуку, закривати профіль, видаля-
ти деяких «друзів». Але був шок, паніка, 
тряслися руки.

Вперше побачила окупантів 1 березня. 
Мій будинок знаходиться в центрі міста. 
Десь об 11.00 я з вікна побачила, як по 
моїй вулиці їдуть 2 БТРи, на яких сиділи 
озброєні росіяни. Один БТР зупинив-
ся на перехресті, а другий — навпроти 
мого будинка. Озброєні військові зіско-
чили з нього і почали прочісувати вули-
цю, стукали у вікна сусідів. Один з них, з 
гранатометом на плечі, стояв просто під 
моїм вікном. Я стояла і дивилась на них, 
боялась поворухнутись, щоб не вистрі-
лили на рух. Коли вони пішли далі, я 
швидко закрила вікна шторами, щоб нас 
не було видно. Вдома, крім мене, були 
моя мама і донька. Тільки потім я дізна-
лась, що донька примудрилась зняти 
коротенькі відео з військовими. Це було 
дуже ризиковано, адже за такі відео мог-
ли арештувати окупанти.

Хоча пройшов час, але мені іноді снить-
ся цей БТР з озброєними військовими, 
які зазирають у моє вікно.

Акції спротиву у Херсоні були від початку 
окупації і продовжуються зараз, хоча тиск 
окупантів посилюється. Мій активізм по-
чався 26 лютого. Вже тоді навколо міста 
Херсон точилися бої, люди в різних мі-
крорайонах були відрізані одне від од-
ного, бо громадський транспорт не хо-



див. Тому я кожного ранку виходила на 
площу Свободи і фотографувала наш 
прапор на площі і на будівлі Херсонської 
облдержадміністрації. А потім викладала 
це фото у мережу фейсбук. І так щодня. 
Виявилось, що фото українського пра-
пора було дуже важливим і для жителів 
Херсона, і для моїх друзів з інших міст. 

Також були форми вербального спроти-
ву на початку березня. Жінки і чоловіки 
різного віку підходили до окупантів, го-
ворили їм про те, куди окупанти мають 
піти. Я бачила, як жінка підійшла до ван-
тажівки російськими військовими і за-
кричала на них: «Та коли ви вже підете 
звідси, дістали вже!» Окрім того, у різних 
мікрорайонах Херсона містяни включа-
ли Гімн України на повну гучність. На 
початку березня херсонці відмовлялися 
і не брали масово так звану «гуманітар-
ну допомогу» від ворога — і це також 
був прояв спротиву. Наразі ж ситуація в 
місті така, що нужденні люди вимушені 
погоджуватися на цю «допомогу», бо 
просто не мають їжі і грошей, щоб купи-
ти собі продукти харчування.

На початку березня у Херсоні почались 
проукраїнські мітинги на площі Свобо-
ди. Я також приєданалась до мітингу-
вальників, бо  продовжувала свою ак-
цію з фотографування прапору. Зі мною 
також ходила на мітинги і моя донька. 
Можливо, це було надто ризиковано і 
неправильно. Але я не могла її стрима-
ти і заборонити. Для Дарини також було 
важливо піти і висловити свою позицію, 
бути поряд зі мною. 

Такі мирні мітинги тривали щодня про-
тягом березня. І навіть 9 травня була 

спроба зібратись на проукраїнський 
мітинг, але мітинг був розігнаний оку-
пантами.

21 березня російські війська вперше 
розігнали проукраїнський мітинг. А 22 
березня я на власні очі бачила, як розі-
гнали мітинг, бо була в цей день на 
площі. Схема розгону відпрацьовува-
лася одна і та сама - спочатку загарб-
ники попереджали у гучномовець, щоб 
учасники мітингу розходилися, тому 
що зібрання «незаконне», бо «військо-
вий комендант» заборонив збиратися. 
Потім стріляли по людям гранатами з 
сльозогінним газом та світлошумови-
ми гранатами. Після цього вони йшли 
ланцюгом на проукраїнських активістів, 
починали спочатку стріляти у повітря, а 
потім стріляли по ногах проукраїнських 
активістів. Біля мене розірвалась світло-
шумова граната. І поряд пробіг хлопець, 
який крикнув: «Тікайте, там людей хапа-
ють». Я злякалась, що мене теж арешту-
ють і втекла з площі. 

ПІСЛЯ КОЖНОЇ ТАКОЇ 
АКЦІЇ ЛЮДИ ПОТРА-
ПЛЯЛИ В ЛІКАРНІ  
З ВОГНЕПАЛЬНИМИ  
ПОРАНЕННЯМИ,  
З ОТРУЄННЯМИ І ПІСЛЯ 
ПОБИТТЯ.  
Крім того, російські військові постійно 
викрадали окремих мітингувальників і 
везли їх у невідомому напрямку. До ко-
гось з учасників мітингів представни-
ки ФСБ приходили додому і викрадали 



звідти, також хапали людей після мітин-
гів, коли ті йшли вже додому. Декого з 
викрадених людей відпускали наступ-
ного дня, когось тримали декілька днів, 
декого не відпускали зовсім. Тому в кінці 
березня проукраїнські мітинги стали не 
такими масовими — це стало дуже не-
безпечно. Херсонці ще намагалися зби-
ратися у мікрорайонах, але всі ці спроби 
дуже придушувалися.

Я теж боялась, що мене можуть арешту-
вати, тому більше тижня ночувала на ін-
шій квартирі. Також звичною практикою 
стало чистити телефон від усіх перепи-
сок, виходити на вулицю з стареньким 
телефоном без месенджерів. Щоб у ви-
падку перевірки документів чи затри-
мання, окупанти не змогли вирахувати 
моїх друзів, мої контакти.

Зараз спротив у місті триває, набуваючи 
нових форм. Наразі це і листівки, і роз-
мальовування міста у кольори україн-
ського прапора, вивішування стрічок 
і Державних прапорів. Один із таких 
прикладів стався днями, коли на будівлі 
залізничного вокзалу вивісили українсь-
кий прапор, цей факт підтвердили  хер-
сонці, які зараз залишилися в окупова-
ному місті. Також з’являється все більше 
інформації про партизанський рух на 
Херсонщині.

ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ  
З КОЖНИМ ДНЕМ СТАЄ 
ВСЕ БІЛЬШ ЖОРСТОКИМ, 
ЗРОСТАЄ ТИСК  
НА ЖИТЕЛІВ, ТРИВА-
ЮТЬ ВИКРАДЕННЯ  

МІСТЯН.
Декілька моїх знайомих, колишніх колег 
зараз захоплені у полон і доля їх невідома. 

На жаль, Херсон постійно закривають та 
ізолюють. Були і є великі проблеми з до-
ставкою гуманітарних вантажів та ліків 
з боку підконтрольної частини України. 
Цю доставку забезпечують волонтери 
власним ресурсом на власних автівках.

Херсон тримається завдяки волонтерам 
і волонтерським групам. Наприклад, 
саме волонтери допомагають херсон-
цям виїхати з Херсона до Миколаєва чи 
Одеси. А на зворотньому шляху вони 
завозять ліки (з цим найкритичніша си-
туація). Декілька волонтерів загинули, 
декілька чоловіків захоплені в полон.

Волонтерська група «Котики-патріоти-
ки» дістає ліки і роздає їх жителям без-
коштовно. Також, волонтерські групи 
закуповують продукти і роздають їх нуж-
деним жителям. Наприклад, Асоціація 
кухарів Херсонщини щодня дістають 
продукти харчування і готують щодня 
200 порцій гарячих обідів людям.

Також є волонтерські групи, які возять 
продукти та засоби гігієни з Херсона у 
села, які на лінії форонту (Олександрівка, 
Станіслав, Чорнобаївка та ін.)

Крім гуманітарних проблем, у Херсоні 
є проблема з доступом до інформації, 
доступом до інтернету. Окупанти вже 
регулярно відключають/глушать  ін-
тернет-зв’язок, постійно зникає зв’язок 
мобільними телефонами. Херсонці пе-
редають одне одному інформацію, де є 
сигнал і пішки йдуть або їдуть в ці місця.



В центрі міста, де я живу, зв’язок глушать 
майже кожного дня з ранку до вечора. 
Тільки вночі зв’язок з’являється і можна 
мати доступ до інтернету. Щоб отриму-
вати українські новини, я використову-
вала усі можливі ресурси. Були дні, коли 
ми могли слухати українські новини 
тільки через застосунок Дія з мого теле-
фона.

Моїй доньці 16 років, вона випускни-
ця. У цьому році мала складати ЗНО та 
вступати до внз. Але через війну все 
змінилося для неї. Від початку окупації 
херсонські діти вчилися дистанційно, 
змогли написати підсумкові контролі, 
вчилися за українськими програмами. 
Донька отримала оцінки в електронно-
му вигляді. Атестати їм замовили, але от-
римати їх діти не зможуть, бо їх немож-
ливо довести у Херсон. Навчальний рік 
школи закінчили 27 квітня, бо 25 квітня 
окупанти захопили Херсонську міську 
раду.

Щоб скласти мультитест, випускникам 
необхідно прибути на підконтрольну 
частину України. Це дуже небезпечно 
зараз. І, крім того, окупанти постійно за-
кривають місто і нікого не випускають. 
Тому випускники, які залишаються у 
Херсоні мають виклик — як прибути на 
підконтрольну частину України. 

І це стало однією з причин, чому ми з 
донькою виїхали з Херсона. Я хочу, щоб 
вона мала можливість скласти мульти-
тест та вступити до українського внз. Да-
рина гарно малює, тому плануємо вступ 
до Львівської Академії мистецтв.

ЗАГАЛОМ ЗА ДВА МІСЯ-
ЦІ ОКУПАЦІЇ Я ДУЖЕ БО-

ЯЛАСЯ, ЩОБ ДОНЬКА 
НЕ ПОСТРАЖДАЛА ВІД 
ОКУПАНТІВ. ПІСЛЯ ЗЛО-
ЧИНІВ У БУЧІ, ІРПЕНІ, 
БУЛО ДУЖЕ СТРАШНО. 
Тому ці два місяці донька сама не ви-
ходила на вулицю. Або була вдома, або 
виходила тільки зі мною. Фактично в 
період окупації моя донька була позбав-
лена свободи пересування. Знаю, що 
так робили і інші батьки.

Офіційної евакуації у Херсоні не було і 
досі немає. Виїзд - це шлях через лінію 
фронту на власний страх і ризик. Це аб-
солютна лотерея. 

Я не змогла виїхати у лютому. Вже 24 
лютого з Херсона не їхали потяги, ав-
тобуси відмінили, власного транспорту 
у мене немає. Потім місто стало оточе-
не і заблоковане, тривали бої навколо. 
Виїхати було неможливо. Ця ситуація 
тривала до середини березня. У Херсоні 
влада не змогла організувати евакуацію 
містян, також за весь період окупації не 
було організовано жодного зеленого 
коридору (бо окупанти не дають згоди). 
У березні волонтери змогли розвідати 
шлях через лінію фронту, і жителі поча-
ли пробувати виїжджати власним транс-
портом. 

Протягом березня квітня я все чекала 
наступу ЗСУ і що Херсон от-от звільнять. 
Але у квітні мені вже стало небезпечно 
залишатись у місті. Бо я брала участь у 
проукраїнських мітингах і фото з мітин-
гів викладала на своїй сторінці. Багато 
моїх друзів та колег вже були викрадені 
та потрапили в полон. Тому ми з колегою 



прийняли рішення виїхати з Херсона. 

Нам вдалося виїхати з третьої спроби, 
бо окупанти протягом квітня постійно 
закривали місто і нікого не випускали.

Їхали ми найдовшим щляхом через Бе-
рислав - Давидів Брід. Проїхали більше 
30-ти блок-постів окупантів. На щастя 
нас не обшукували, і ми не потрапили 
під обстріл. Але я бачила, як на одному 
з блок-постів обшукали молодих хлоп-
ців, змусили їх роздягатись до пояса (пе-
ревіряли синці та татуювання).

Вже через кілька днів колону машин, які 
намагались виїхати через Давидів Брід, 
розстріляли з градів. Було багато пора-
нених і загиблих, але цю інформацію оку-
панти приховують. Загиблих поховали в 
полі, поранені в окупованих селах неда-
леко від Давидового Броду. Також у цей 
же день на іншій дорозі (напрямок на 
Миколаїв) снайпер розстріляв машину 
волонтера, який вивозив жінок та дітей.

Ситуація в місті така, що небезпечно 
проявляти свою належність до України 
і показувати, що ти українка/ець. Небез-
печно говорити українською мовою, 
мати символіку української держави, 
мати в телефоні патріотичні вислови, 
фото. Небезпечно проявляти свою гро-
мадянську позицію, що Херсон — це 
Україна.

Особливо гостро це проявляється в 
момент перетину лінії фронту. Ти маєш 
повністю приховати свою українську 
ідентичність і прояви українськості. 

Я змушена була залишити вдома свою 
вишиванку, довідник з української мови 
моєї доньки, футболку з прапором Украї-

ни, мала «зачистити» телефон і говорити 
російською мовою. Щоб вижити і не на-
разити себе і доньку на небезпеку. Якщо 
щось не сподобається окупанту, вони 
можуть побити, забрати «на підвал», де-
яких чоловіків в цій дорозі принижували 
та били. Кадирівці погрожували жінкам 
та дівчатам згвалтуванням або просто 
домагались. 

10 травня я разом з донькою приїхала 
в Івано-Франківськ. Плануємо тут бути, я 
вже працюю. Дарина готується до скла-
дання мультитесту.

Окремий мій біль, що моя мама зали-
шилась у Херсоні. А наш кіт Батон її охо-
роняє і підтримує. Ми домовились, що 
вона нас з Дариною дочекається. А ми 
повернемось щойно Херсон звільнять.

Жукова Ольга,  
громадська активістка 
м. Херсон, провела в окупації 62 дні


