
Ми нарешті вирвались з-під 
обстрілів.

Під безперервними об-
стрілами без світла, опален-

ня, з обмеженими запасами їжі. Так ми-
нули наші 12 днів в селі Березівка під 
Києвом, неподалік Макарова, Бузової, 
Стоянки.

Ми планували провести семінар в на-
шому колівінгу в Березівці, а потім пої-
хати далі святкувати Масницю в наших 
друзів в Макарів. Почули про напад Росії 
вночі, обдзвонили всіх родичів і виїхали 
з міста в колівінг під Київ. 

Наші чоловіки записались до місцевої 
тероборони, щоб захищати свої роди-
ни. На жаль, зброї не дісталось, тож чо-
ловіки згори вахтували з гвинтівками, 
сусід поділився, та коктелями Молотова.

А ми на ніч спускались в підвал з сокира-
ми. Бо чули про звірства кадирівців, які 
розстрілювали людей в Милій за 12 км 
від нас.

Ми опинилась в епіцентрі обстрілів. Над 
нашою хатою пролетів підбитий літак і 
впав на сусідню за 250 метрів. З іншого 
боку за 300 м впав інший літак. За 250 
метрів наші підбили танк окупантів і 
його частина залетіла до нас на подвір’я 
та впала біля дитячого майданчика. Ав-
томатна черга пробила вікна нашому 
сусідові. І постійні вибухи. За кілька днів 
ми до них звикли і пили спокійно чай. 
В лісі неподалік розташувалась колона 
рашиських танків. Наша артилерія їх 
успішно там шмаляла. Ми постійно спо-
стерігали чорні клуби диму за вікном. 

Село наче вимерло. Вночі — жодного 
вогника у вікні. Люди поховались по 
хатам і вулиці були незвично порожні. 
Запасів їжі було обмаль. Але і їсти не 
хотілось. 

ЛИШЕ У ДІТЕЙ  
ПРОКИНУВСЯ ДОБРЯЧИЙ 
АПЕТИТ. 

ЯК МИ ВИРВАЛИСЬ 

З-ПІД 
ОБСТРІЛІВ



Ми були готові до цілющого голодуван-
ня, щоб залишити їжу дітям. Трохи зго-
дом нас підтримала сусідка, підкинула 
картоплі і консервації. Виїждали фактич-
но останніми, де-не-де ще в хатах лиша-
лись бабусі, бо не хотіли полишати своїх 
свійських тварин. 

Зранку формувалась колона, яка їхала в 
бік Житомира. Але, поруч з Макаровим 
на трасі розпочався бій. Звідти наші ви-
бивали рашистів. Нас розвернули на-
зад. Ми попетляли навколишніми села-
ми, повернулись назад на трасу і чекали 
закінчення бою. Ми були впевнені, що 
наші зачистять окупантів. Так і сталось. 

Неподалік ми почули шум військової 
техніки, нашу колону почали обстрілю-
вати. Ми дитину пригнули під сидіння 
автівки і миттю рванули. Наших було 
кілька автівок, діяли ми злагоджено. 

Нам пощастило виїхати. Я їхала на своє-
му електрокарі і запасу заряду мені 
вистачало впритул до Житомира, якщо 
їхати не більше ніж 60-70 км. на годину. 
Але, друзі готові мене були дотягти на 
буксирі. 

Заправки по дорозі не працювали, по 
узбіччю стояли розбити автівки, підбиті 
ворожі танки й БТРи. Під одним з них 
лежав обгорілий труп рашиста. Пала-
ли деякі хати, догорав логістичний хаб 
по трасі. Багато покинутих автівок, схо-
же, що у власників закінчилось пальне і 
вони покидали їх просто на дорозі.

Видихнули, коли побачили обличчя 
нашого військового на блокпосту. Пе-
ревірили документи.

— Зброя є?

— Хотілось би, щоб була. Із задоволен-
ням придбала б для самозахисту, якщо 
є. Військовий з розумінням посміхнувся 
і махнув рукою, щоб проїжджала. 

— Мамо, я вже у Житомирській області, 
нас їде 13 людей. Можна варити борщ. 
Чую, що мама видихає з полегшенням і 
в неї починає тремтіти голос. Брат приїз-
дить з коробкою шоколадних цукерок.

— Це вам зняти стрес, — посміхається.

Лишаємось своєю спільнотою на кілька 
днів в Житомирі, щоб зняти якусь хату, 
котедж, турбазу десь в радіусі до 100 
км. навколо Житомира аби продовжити 
свою роботу на благо України. 
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