
Наше господарство було в Дергачівсь-
кому районі Харківської області, в 2 кіло-
метрах від російського кордону. Наше 
маленьке село в 30 хат майже з само-
го початку війни опинилося в окупації. 
Хоча фронт підійшов вже дуже близько, 
а окупанти нарили окопів майже під бу-
динком, ми із чоловіком налаштували 
себе на тому, щоби залишитися на фер-
мі до перемоги України. Ми звикли жити 
під звуки війни, навчилися розрізняти 
різновиди снарядів. Щоб залишити тва-
рин я не хотіла, навіть, думати. Але ж 
тільки до того самого дня, коли одному 
російському солдату з групою однодум-
ців спало на думку катувати мого чо-
ловіка. Через вікно я побачила, як його 

під дулами автоматів відвели до лісу з 
лопатою. Женя встиг викопати собі мо-
гилу, але вилучивши момент, за допом-
огою одного співчуваючого військово-
го, він втік.

Я сиділа в хаті та молилася, благала, 
щоб чоловік лишився живим, і ладна 
була тікати разом з ним, як завгодно, хоч 
пішки. Ось така переоцінка цінностей. 
Навіщо мені всі мої тварини, якщо нас 
вб’ють? Всю ніч ми не спали, збирали 
речі. На ранок чоловік змінив два порі-
заних колеса на машині. Це той кат по-
мстився, бо хотів запобігти втечі. Дяку-
вати Богу, у нас було рівно дві запаски...

ПРО БРАТІВ
МЕНШИХ



Ми виїхали з 5 козами, їх 3 козенятами 
та нашим собакою норвічем Білкою. Це 
всі ті тварини, яких ми змогли вивез-
ти в легковому авто з причіпом. Решту 
дорослих кіз — 18 голів та 15 кізочок 
трьохмісячних, ми випустили на пасо-
вище. Двері сараю зафіксували, щоб 
кози змогли самі заходити в приміщен-
ня. Ми налили воду у всі ємності — ве-
ликі тази, які були в господарстві та в 
сироварні. Також на фермі залишилися 
наші великі дворові собаки та кішка. Це 
найстрашніше рішення, яке ми прийма-
ли на цей час в житті — все залишити і 
їхати в нікуди. Зараз евакуйовані кози на 
фермі наших друзів. А я мрію, що село 
відіб’ють у росіян, і ми зможемо вивезти 
всіх тварин, що лишилися, на безпечні 
території.
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