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15 СІЧНЯ 2020 Р. 
Ольга Светлічна за ефективну взаємодію 
з поліцією Донеччини, високий про-
фесіоналізм, патріотизм та утвердження 
позитивного іміджу Національної поліції 
України нагороджена Почесною грамо-
тою та пам’ятним подарунком — годин-
ником. Нагороди вручено начальником 
Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, генералом 
третього рангу Миколою Семениши-
ним.

2 БЕРЕЗНЯ 2022 Р.
в місті Маріуполь зникло світло…

Тоді ми думали, що це на кілька днів… 
Але тепер світло в Маріуполі для мене 
згасло назавжди… Бо домівки колись 
відбудують, а тисячі маріупольців, 
закопаних в землі під тими домами не 
повернути…

В той день я одягла свого годинника 
аби розуміти, яка ж година… Щодня все 
складніше будо рахувати який же сьо-
годні день, яка дата… Але час — це було 
найголовніше! Кожна хвилина була на 
рахунку та мала свій сенс… Після 10 бе-
резня, коли ми втратили дім, я почала 
вираховувати найбільш безпечний час, 
проміжки тиші між відльотами та при-
льотами снарядів і ЦЕ врятувало нам 
життя!

Найбільш безпечний час мені видався 
з 8:00 до 9:00… В цей час я наважилась 
повернутися до зруйнованої кварти-
ри та витягнути з під завалів трохи їжі, 
води, одягу та ковдри. В цей час я вихо-
дила до багаття зробити чаю, відварити 
картоплі, коли така розкіш була…

ПРОМІЖКИ ТИШІ  
МІЖ ВІДЛЬОТАМИ 
ТА ПРИЛЬОТАМИ  
СНАРЯДІВ БУЛИ 
7—10 ХВИЛИН…
Так від сховища до сховища протягом 
1,5 години ми з мамою та собакою бігли 
з речами до автівки, коли на 17-му мі-
крорайоні почався запеклий бій. 

І ось через два тижні окупації ми почу-
ли, що можна спробувати вибратися з 
того пекла… ГОСПОДИ дякую, що авто 
вціліло! А палива вистачило рівно до 
Запоріжжя! 15 березня ми вирушили з 
Маріуполя… 17-го я була в Запоріжжі…
Кожні кілометрів 30 нас та нашу автівку 
перевіряли орки-покидьки… Коли ми 
вирушали, мені радили позбутися го-
динника аби не виникло проблем, але й 
на мить я не могла припустити, що я ви-
кину свого годинника!  Я поклала його 
в кишеню, бо знала: врятував мене в 
пеклі — врятує і на шляху з пекла… Так 
годинник став оберегом.

Крізь мінні поля, обстріли градів і тих ви-
родків, я собі просто їхала, пам’ятаючи, 
що я «молодець і все зможу»…

ГОДИННИКА, ЩО ВРЯТУВАВ ЖИТТЯ
В МАРІУПОЛІ — МІСТІ,  ЯКЕ
ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА ПЕКЛО…

Ольга Светлічна, радниця з гендер-
них питань в Донецькому державному 
університеті внутрішніх справ (з 
2020 р. по теперішній час)

2017— 2020 р. — Уповноважена Голо-
ви національної поліції України з прав 
людини 2017—2021 р., Голова Екс-
пертної ради інноваційних ідей поліції 
Донеччини (на громадських засадах).


