
Війна для мене розпочалась у квітні 2014 
року, коли в річці Торець поблизу міста 
Слов’янськ знайшли зі слідами тортур тіло 
активіста з Горлівки Ігоря Рибака, вбито-
го росіянами, які на той час вже захопили 
ці міста. В той час я працювала в орга-
нах місцевої влади селища Новгородське  
Донецької області, розташованого всього  
в 6 км від Горлівки. Події 2014 стрімко роз-
гортались у мене на очах. Я разом з місце-
вими мешканцями стала свідкою появи на 
вулицях селища і міста людей з великими 
бантами з георгіївської стрічки. Начебто 
з’явились вони з далекого 1917-го… Ляка-
ло те, що серед них були вбивці та грабіж-
ники, які отримавши зброю, відчули силу  
і вседозволеність. 

Якось до селищної ради завітала компа-
нія на чолі з жінкою, мені незнайомою. 
Серед компанії були мої колишні учні, (до 
служби в органах влади я працювала вчи-
телькою), зовсім юні хлопці, яких втягли 
в ці події їхні батьки. Побачивши мене, 
хлопці перелякано подивились на мене 
та вибігли на вулицю, мабуть від сорому. 
Жінка, з великим бантом на грудях, гордо-
вито заявила, що тепер вона представляє 
владу Новоросії яка й буде все вирішува-
ти. Не знаю звідки взялись в мене сили, 
але мені вдалось виставити компанію за 
двері. Через декілька днів вони поверну-
лись, хлопці в приміщення не заходили, 
стояли поблизу будівлі осторонь. Нато-
мість, замість них вже прийшли озброєні 
люди й наказали зняти з будівлі селищної 
ради Прапор України. Селищний голова 
довго з ними розмовляв, попередньо за-
чинивши мене в кабінеті. Я дивилась у ві-
кно на цих людей, моїх колишніх учнів, їх 
батьків, яких добре знала і одна думка не 
покидала мене — що ж трапилось з цими 
людьми, що ними рухало… Я плакала від 

безсилля та безпорадності. В той день 
Прапор було знято і вивішено тряпчину  
з «двоглавою куркою». Ми вирішили, що під  
іншим прапором працювати не будемо.  
А коли вранці прийшли на роботу, тієї кур-
ки вже не було, хтось з місцевих зняв. Так 
розпочалась наша боротьба за Україну…  
Тоді нам пощастило! В липні місяці, місто 
Торецьк, а разом з ним і наше селище, 
були звільнені без особливих втрат… Але 
в той же час обстріли селища зі сторони 
окупованої Горлівки почастішали, з’яви-
лись перші руйнування, перші загиблі 
мирні люди. 

Восени 2014-го і майже до лютого 2015-
го земля тремтіла під ногами. Йшли бої за 
Донецький аеропорт, який від нас знахо-
дився в 35 км та за Дебальцеве — крупним 
залізничним вузлом, розташованим за  
50 км. Обстріли розпочинались близько 
десятої вечора і тривали до шостої ранку. 

А ВРАНЦІ ПОТРІБНО БУЛО ЙТИ 
НА РОБОТУ, З’ЯСОВУВАТИ ЧИ  
Є ПОСТРАЖДАЛІ, ЗУСТРІЧАТИСЬ 
З МЕШКАНЦЯМИ, ВИРІШУВАТИ 
ПИТАННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ, ГУМА-
НІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТОЩО… 
І МИ ВЖЕ НЕ ПАМ’ЯТАЛИ ЧИ 
СПАЛИ ВЗАГАЛІ… 

В той час частими гостями в нашій раді 
були українські військові. І це відігрівало 
душу, вселяло надію і впевненість в пе-
ремогу. Час спливав. Лінія фронту вже 
не рухалась і зупинилась за 6 км від на-
шого селища. Активні обстріли тривали 
до зими 2016-го, потім конфлікт почав 
вщухати. Під час одного з таких обстрілів 
загинув 30 річний хлопець — місцевий 
мешканець. Пам’ятаю як лежало його тіло 

МИ НЕ ЗНАЄМО ЯКІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИГОТУВАЛА НАМ ДОЛЯ



у дворі розбитої хати. Його батько тримав  
в руці його капелюх і з розпачем дивив-
ся на те, що залишилось від оселі. Пе-
ред тілом сина, на великому бідоні, який 
перетворився на друшляк, сиділа мати  
і голосно кричала, що з бідону вибігла вся 
вода і їй ні на чому буде приготувати їжу… 
Це було жахливо… Ця картина досі стоїть  
у мене перед очима… 

Поступово бойові дії припинились, на 
поодинокі обстріли ми вже не зверта-
ли уваги. З’явився час на те, щоб розди-
витись навколо себе… У вересні 2017-го  
я майже випадково потрапила в поїздку 
до м. Чернівці, організовану програмою 
ООН із відновлення та розбудови миру… 
Те, що я побачила під час цієї поїздки мене 
вразило… весь цей час, поки на Донеччині  
і Луганщині тривали бойові дії, Україна 
розквітала. Громадський рух та активність 
людей захоплювали… Так розпочалось 
моє знайомство з роботою міжнародних 
організацій з миробудування. Хотілось 
поділитись цим відкриттям з новгородця-
ми, хотілось долучити їх до участі в житті 
громади. Протягом двох років я шукала 
активних людей, жінок, молодь, людей 
похилого віку. Проводила зустрічі, разом  
з ними розробляли плани щодо виживан-
ня громади в нових умовах. Ми активно 
розпочали боротьбу за створення влас-
ної громади під час проведення децен-
тралізації, але вищестояща влада не до-
зволила це зробити. 

І ЗАМІСТЬ РУХУ ВПЕРЕД І ПІД-
ТРИМКИ НАШИХ ЗАКОННИХ 
ДІЙ, МИ ПОЗНАЙОМИЛИСЬ 
ЗІ СВАВІЛЛЯМ СПЕЦСЛУЖБ, 
ЯКІ ПОГРОЗАМИ ПРИМУСИЛИ 
НАС ВІДМОВИТИСЬ ВІД  
ПОПЕРЕДНЬО ПРИЙНЯТОГО 
РІШЕННЯ. 

Але ми вирішили в інший спосіб зверну-
ти увагу на громаду. І цим способом було 
повернення історичної назви нашому 
селищу — Нью-Йорк та створення соці-
ального хабу «Історико-культурний центр  
«Український Нью-Йорк» в напівзруйнова-
ній історичній будівлі, яка колись належала 
німцям-менонітам. Протягом п’яти років 
тривала боротьба за повернення історич-
ної назви селищу. Нелегко було витримати 
протистояння частини мешканців, отрує-
них спогадами про «щасливе радянське 
минуле», спротив влади в області та Києві. 
водночас разом з однодумцями я шукала 
кошти на відновлення історичної будівлі. 
На цей раз наші мрії здійснились… У 2020 
відбулось відкриття Історико-культурного 
центру «Український Нью-Йорк», а в 2021 
— рішенням верховної Ради України по-
вернено історичну назву селищу. Я стала 
мешканкою Нью-Йорку… Нашого Україн-
ського Нью-Йорку… В селищі активно роз-
почали роботу створені мною громадські 
організації. Багато було планів… 

КОЛИ В СІЧНІ МІСЯЦІ 2022 
РОКУ МІЖНАРОДНА СПІЛЬНО-
ТА РОЗПОЧАЛА АКТИВНО ГО-
ВОРИТИ ПРО МОЖЛИВЕ ВТОР-
ГНЕННЯ РОСІЇ НА ТЕРИТОРІЮ 
УКРАЇНИ, Я, ЯК І ВСІ, ЯК І У 2014 
НЕ ВІРИЛА, ЩО ЦЕ МОЖЕ 
СТАТИСЯ, ХОЧА ПОДІЇ КРИМУ 
СТАВИЛИ ВСІ НАШІ СПОДІВАН-
НЯ НА МИР ПІД СУМНІВ… 

Наприкінці січня 2022-го я брала участь 
в одному з численних онлайн-заходів, 
під час якого я звернулась до присутніх  
з промовою про неготовність прифронто-
вих громад до нової війни. За роки про-
ведення операції об’єднаних сил не було 
побудовано жодного укриття, а в резуль-
таті недолуго та поспіхом проведеної «де-
централізації» на Донеччині та Луганщині, 



було знищено місцеве самоврядування. 
Громади вздовж «лінії зіткнення» фактич-
но залишились безконтрольними, і у ви-
падку нової загрози нікому буде надавати 
допомогу людям, бо всіх, хто це роби-
ли з 2014 року було звільнено. Промова 
вийшла дуже емоційною. Мене підтри-
мали мої колеги — громадські активісти  
з прифронту. Натомість, представниця од-
ного з Міністерств, присутня на заході, на-
голосила, що ми сіємо паніку… 10 лютого 
в нашому Історико-культурному центрі ми 
зустрічали велику делегацію на чолі з ке-
рівництвом Агенцій ООН і просили надати 
допомогу у недопущенні конфлікту і вирі-
шені питань між Росією та Україною ди-
пломатичним шляхом. 23 лютого вранці 
я давала інтерв’ю якомусь французькому 
виданню, а ввечері в нашому Хабі зібра-
лась молодь, з якою ми разом розробляли 
лого майбутнього молодіжного простору 
в хабі, слухали виступ хлопців-музикан-
тів новоствореного рок-гурта, пили каву  
і планували зустріч на неділю 27 лютого… 
Зустріч, якій не судилося статись… 

24-го я прокинулась о п’ятій ранку, з від-
чуттям, що має щось статись… Прочи-
тала новини в фейсбуці, і зателефону-
вала рідним. Ранок розпочався зі слова  
«ВІЙНА!». Чомусь я відразу вирішила, що 
залишатись в селищі буде небезпечно, 
зібрала речі, заправила автомобіль паль-
ним, бо вирішила вивезти в більш-без-
печне місце з Хабу обладнання. Цілий  
день 24-го лютого займалась «евакуаці-
єю» техніки історико-культурного центру, 
переїздом з багатоквартирного будинку 
до приватної оселі — батьківської хати. 
В цій хаті стала жити разом з мамою, се-
строю і племінником, студентом польсько-
го вишу, який приїхав на канікули, і більше 
вже не виїхав за межі України… На третій 
день війни стало відомо про загибель мо-
лодих людей — студентів, які повертались 
додому, втікаючи від жаху, що коївся на 

той час у Харкові. Маршрутку, у якій вони 
їхали, розстріляли військові російської 
армії. в автобусі їхало 7 хлопців і дівчат  
з нашого селища. Двоє загинуло, а разом 
з ними ще 5 молодих людей з інших міст 
Донецької області. За допомогою в пошу-
ку тіла однієї з дівчат до мене звернулась 
знайома, бо влада їй відмовила у цьому. 
Чотири дні я встановлювала людей, які 
їхали у маршрутці та місцезнаходження 
поранених, разом з батьками дітей довго 
шукали загиблих… Знайшли… На дорозі… 
Біля розстріляної маршрутки. Чотири дні 
російські військові не віддавали тіла заги-
блих дітей їхнім батькам… Коли тіла при-
везли слів вже не було. Всім їм було від 19 
до 21 року… 

Обстріли селища ставали все щільніши-
ми, і всі страхи які були тоді, в далекому  
2014-му, раптом захлинули… Мене на-
чебто паралізувало… Я не могла дихати, 
спати, ходити. Разом із сестрою та пле-
мінником ми розпочали готувати підвал  
сусідського (бо власного не мали) закину-
того будинку під укриття, дивились нови-
ни, від яких не могли оговтатись… Одні й ті 
самі питання: Як? Навіщо? За що? В проміж-
ках між панічними нападами збирались  
з дівчатами з жіночої організації, вирі-
шували, що робити… Створили групу  
в вайбері, в якій почали інформувати 
мешканців про дії під час обстрілів. Разом  
з іншими організаціями закуповували 
речі першої необхідності, робили стра-
тегічний запас продуктів для укриттів, які 
люди облаштовували самотужки в підва-
лах багатоповерхівок. 

З кожним днем вихід з будинку морально 
давався дедалі складніше. Весь цей час на 
родинній нараді ми обговорювали план 
наших дій… Залишатись чи виїжджати? Рі-
шення про евакуацію було прийнято мит-
тєво, як тільки мати погодилась на виїзд  
з селища. 



ДОВОЛІ ДИВНЕ ВІДЧУТТЯ 
БУЛО, КОЛИ МИ ВИЇХАЛИ ЗА 
МЕЖІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ — 
НАЧЕ НЕБО І СОНЦЕ СТАЛИ 
ЯСКРАВІШИМИ… 

Так ми опинились у Миргороді, в родині 
старшого сина моєї сестри і стали виму-
шено переміщеними особами… Особами 
з минулим та примарним майбутнім. Чи 
зможемо повернутись додому, і чи зали-
шиться він взагалі покаже лише час… Ми 
зберегли найцінніше — наше життя, і нам 
потрібно зберігати сили, бо ще не знаємо 
які випробування приготувала нам доля… 

Тетяна Красько, 
громадська активістка


