
МИ НЕ ХОТІЛИ 
ВДРУГЕ  
ОПИНИТИСЯ  
В ОКУПАЦІЇ



Наша родина з Костянтинівки, що на 
Донеччині. У квітні ми залишили рідну 
домівку. Ситуація на сході загострюва-
лася щодня, врешті ми виїхали у більш 
безпечний регіон.

Вранці 24 лютого я прокинулася від ви-
бухів — росіяни обстрілювали Крама-
торськ, звідти ми чули «прильоти». Ко-
леги у робочому чаті написали, що Росія 
напала на Україну. У цей день донька 
була у Харкові — поїхала за три дні до 
того. В університеті сказали, що почина-
ються семінарські заняття і вони будуть 
офлайнові в аудиторіях. 

Моя донька живе у гуртожитку на 15 
поверсі. Цього ж дня вона та ще понад 
100 студентів спустилися до підвалу та 
почали прибирати там — університет 
не готував сховищ чи укриттів до війни. 
Тож молодь робила це самотужки вже 
під час обстрілів.

Два тижні ми вмовляли її по телефону 
виїжджати з міста. За нею готові були 
їхати ми, її хрещений батько з Києва, але 
вона весь час відмовлялася виходити з 
підвалу гуртожитку. Поки в один день ми 
стали ще більш рішуче наполягати, до 
наших вмовлянь долучився її хлопець 
з Кам’янського, що на Дніпропетров-
щині. Так доньку вдалося переконати. 
Її дорога до вокзалу у Харкові та посад-
ка у поїзд — окрема історія. Як каже мій 
чоловік, того дня він ледь не посивів. У 
дорозі з гуртожитку донька чула постійні 
вибухи, таксист висадив її та ще кількох 
студентів, що були з нею, просто у центрі 
Харкова. Звідти вони йшли до вокзалу 
кілька кілометрів. Там, на привокзальній 
площі, під дощем, вона простояла вісім 
годин. До вокзалу пускали лише жінок з 

маленькими дітьми. Решта стояла про-
сто неба. Врешті, зайшли до метро че-
рез підземний перехід. З нього і вийшли 
на перон. Її потяг запізнювався, як і усе 
в той день. Близько 23 години замість 
19 години донька сіла у вагон. Наступ-
ного ранку вона була у безпеці — ми з 
чоловіком видихнули.

Ми з чоловіком кілька тижнів, поки були 
вдома, допомагали. Поїхали до місце-
вої територіальної оборони та робили 
те, що було потрібно: насипали мішки з 
піском, облаштовували блокпости, дру-
кували вивіски, таблички та усе, що про-
сили. 

Я РОЗЛИВАЛА БАНДЕРО-
СМУЗІ. У КОЛІ ОДНОДУЦІВ 
ТА ОДНОДУМИЦЬ  
НЕ БУЛО ТАК СТРАШНО. 
ЦЕ ВСЕ ВІДВОЛІКАЛО 
ВІД ТРИВОЖНИХ  
ДУМОК. 
Ми живемо у приватному будинку — 
укриття як такого біля нас немає жодно-
го. Використовувати підвал для цього 
небезпечно — він старий і міг обвали-
тися. Тож ми з чоловіком облаштували 
укриття за ліжком у спальні. Коли луна-
ла тривога, ми лягали на підлогу, закри-
валися подушками та ковдрами. Мені 
ставало тепло і часто у такому укритті я 
засинала. Не знаю, чи добре це, чи про-
сто мозок вимикався, але я вірила, що з 
нами все буде гаразд. 

Врешті на початку квітня донька вмо-
вила нас виїжджати. Ми взяли валізи 
з думкою, що їдемо на два тижні. Вже 
у Кам’янському я зрозуміла, що валізи 



зібрала ще у лютому, тож там були лише 
теплі речі і зовсім мало одягу на весну. 

Вдруге лишатися в окупації ми не хоті-
ли. Наш перший досвід був у 2014 році, 
коли на сході почалася війна. Ми не виї-
хали з дому, хоча багато наших знайо-
мих, патріотично налаштованих людей, 
залишили регіон. Тоді у нашому місті 
були бойовики, невідомі кримінальні 
елементи стояли зі зброєю на блокпо-
стах, активістів виловлювали на вули-
цях та катували. Чоловік забороняв мені 
одягати вишиванку, бо це було небез-
печно. Я пам’ятала ті часи і вдруге не 
хотіла переживати то все. 

За місяць перебування у Кам’янському 
ми почали думати про перевезення на-
шого бізнесу. Три роки тому ми заснува-
ли родинну майстерню та виготовляли 
сувеніри з деревини. 

ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВІЙНИ 
ЗАВЕЗЛИ НОВЕ ОБЛАД-
НАННЯ, РОЗВИВАЛИСЯ, 
СТВОРЮВАЛИ СУВЕНІРИ 
ТА РІЗНІ АВТОРСЬКІ  
ВИРОБИ. 
Врешті, приїхали до Костянтинівки, за 
два дні спакували обладнання, необхід-
ні інструменти, знайшли перевізника та 
поїхали до Києва. Ми вирішили, що у 
столиці у нас буде більше можливостей 
для розвитку. 

Вже за тиждень після переїзду ми запу-
стили свою майстерню. Зараз виготов-
ляємо патріотичні сувеніри, шукаємо 
нові канали збуту, частину прибутку на-

правляємо на підтримку тих підрозділів 
Збройних сил України, які боронять 
Україну на сході. 

Ми віримо, що невдовзі повернемося 
до рідної української Донеччини!

Що прикметно, за кілька днів до війни 
я перестала відчувати запахи. Вірніше, 
вони сильно трансформувалися. Я вірю, 
що вони повернуться після нашої Пере-
моги! 

Наталя Поколенко,  
підприємниця, 
Костянтинівка—Київ


