
Ми зараз знаходимось в Бучі, 
в моргу, де працює наш ін-
формаційний центр, що до-
помагає родичам загиблих 

знайти тіла своїх рідних, які мешкали на 
території Бучі та сусідніх громад. Cюди 
приходять люди, які тривалий час пере-
бувають в пошуку тіл. 

СИСТЕМА НЕ БУЛА  
ГОТОВА ДО ТОГО, ЩО 
В КОРОТКИЙ ЧАС ТРЕБА 
БУДЕ ПОХОВАТИ ТИ-
СЯЧІ ЗАГИБЛИХ. 
Деякі люди просять почекати, поки вони 
повернуться з-за кордону. Деякі родини 
просять поховати без них. А деякі роди-

ни тижнями не можуть знайти загиблих. 
Саме через те, що вони стоять в черзі 
і не проведена судово-медична експер-
тиза. 

Ми цю систему зводимо до купи і роби-
мо її більш ефективною. Ми щодня про-
симо допомагати людей, які можуть пра-
цювати в моргу, для яких це емоційно 
безпечно. Тому що волонтери, після дня 
роботи тут, не повертаються. Ми це ро-
зуміємо. Команда постійно змінюється. 
Ми запрошуємо волонтерів, пояснює-
мо, що треба робити, вони нам допом-
агають. Вони допомагають судово-ме-
дичним експертам перевантажувати 
тіла, вони допомагають нам складати 
списки, вони допомагають говорити з 
родичами. 

НАШЕ ГОЛОВНЕ 
ЗАВДАННЯ — 

ВИЖИТИ



Ми не просто будемо жити. Оскільки ми 
розуміємо, що ми маємо справу з гено-
цидом. Тобто росіяни хочуть знищити 
нас як націю, бо ми їм не подобаємо-
ся. Наше головне завдання — вижити. 
Я вважаю, що головне завдання жінок і 
родин — врятувати дітей і створити таке 
середовище, щоб вони повернулися 
в Україну і росли тут українцями. Тому 
наше головне завдання — вижити і вря-
тувати дітей. І зрозуміло, що ми будемо 
жити. Бо якщо ми не будемо жити, то 
який сенс воювати і захищатись. 

Є відчуття, що ми не довоювали за країну 
на Донбасі. Що якби ми їх вигнали тоді, 
якби ми відвоювали Крим, можливо, 
Крим не став би військовою базою для 
росії. 

ТОМУ НАША ГОЛОВНА 
МІСІЯ — ПЕРЕМОГТИ, 
ВИЖИТИ, ВСТАНОВИТИ 
НАШ ДЕРЖАВНИЙ КОР-
ДОН. 
І створити безпечне середовище, без-
печну Бучу, безпечний Ірпінь, Харків, 
Севастополь, Маріуполь, Крим. 

В мене є мрія. Я хочу поїхати в Іловай-
ськ, на місце, де вбили мого чоловіка, 
і поставити там пам’ятний знак. Я хочу 
відвезти свого сина в Донецьк, звідки 
родом його тато. Для того, щоб показа-
ти — ось, сину, місто твого тата, україн-
ський Донецьк. Тому ми це тут робімо не 
тільки для Бучі, ми це робимо для країни 
і для наших дітей.
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