
Навіть не знаю с чого почати, бо як почи-
наю згадувати пережите мене захлина-
ють емоції.

Починалось все в середині лютого. (Хоча 
початок усього кошмару був ще у 2014 
році). 

На території Луганської області вже було 
не спокійно. Серед мешканців вже ходи-
ли чутки про початок війни. Алі ми не ві-
рили, що у 21-му сторіччі таке може бути. 
Ми жили спокійним життям: працювали, 
відпочивали, займались своїми справа-
ми. Через загострення ситуації у лютому 
ми вже почали змінювати свій звичайний 
спосіб життя. Я, наприклад, відмовилась 
від поїздки, в рамках проєкту УЖФ 1325,  
до м. Києва, яка планувалась на 23 лютого. 
Також з сім’єю почали проговорювати, що 
робити, якщо все ж таки війна почнеться.  
 У школі ми почали облаштовувати бом-
босховище для дітей: зносили стільці, ма-
траци, ковдри, закупали питну воду та ме-
дикаменти.

24 лютого. Ранок, приблизно 5:00-5:30  
годин. Дзвінок телефону (друг):
— Алло.
— Ты, что спишь? Война началась...
— Чего? Я еще сплю.
— Взрывы в Одессе, и других городах.
— Чего? Как? 
— Ты что телевизор не смотришь?
— Я еще сплю. Только собиралась вста-
вать.
— Я уезжаю. Вывожу семью и вам реко-
мендую.
— Да ладно. Мы пока не планируем. По-
смотрим.
— Ну, как хотите. Пока.
— Пока.

Потім розбудила чоловіка. Ми не могли 
повірити. Увімкнули телевізор та почали 
дивитись новини. Зателефонувала сестрі 
та батькам. Поспілкувалися та обговори-
ли наші дії.

Потім на телефон почали приходити пові-
домлення, щоб діти не йшли до навчаль-
них закладів. Ми зателефонували бабусі, 
щоб вона прийшла та побула з дітьми,  
а ми з чоловіком почали збиратися до ро-
боти. Почалися перебої зі зв’язком. Про-
лунали декілька вибухів. Ми поїхали на 
роботу.

По дорозі на роботу були пробки. Багато 
машин почали виїжджати за межі міста. 
Паніка. Люди кудись біжать. Приїхавши 
на роботу, зустріла розгублених колег та 
колежанок. Ніхто не могли повірити в те, 
що трапилось. Директор навчального 
закладу, у якому я працюю, зібрав нас на 
нараду, та надав нам рекомендації щодо 
дій у надзвичайній ситуації. Періодично 
лунали вибухи. Інколи дуже гучні, так що 
аж скло тріщало на вікнах. Після наради 
нас відпустили по домівках. Зв’язку майже 
не було. Затори на дорогах. Черги у мага-
зинах. Повернувшись додому, я почала 
збирати тривожну валізу. Пішла у магазин 
за продуктам, а там просто черги, метуш-
ня, паніка. Вдалось вистояти довгу чергу 
та купити деякі харчі. Коли я повернулась 
додому, моя донька, 11 років, почала мене 
розпитувати, що трапилось, а я, навіть, не 
знала, як їй про це сказати. Але вона все 
одно має знати правду, тому я їй усе роз-
повіла, як є і що треба робити. В цей день 
ми залишились вдома, облаштували собі 
коридор за двома глухими стінами без ві-
кон. Періодично лунали вибухи. Ми нама-
гались не панікувати, зберігати спокій та 
займатися своїми звичайними справами. 

МИ ВІРИМО В ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ! 



МИ СПОДІВАЛИСЬ, ЩО ВСЕ ЦЕ 
МИНЕ ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА ДНІВ І 
ЩО ПОТРІБНО ПРОСТО ПЕРЕ-
ЧЕКАТИ. 

Потім декілька днів у стані невизначено-
сті. Все повторювалось. Якимось чином 
мій собака відчував, що буде вибух і пе-
ред вибухами попереджав нас про це. Він 
підбігав до нас, мов кличучи у коридор, 
інколи лаяв, тягнув за собою. По-іншому 
ми дізнатися про небезпеку не могли, бо  
у нашому місті нема оповіщення повітря-
ної тривоги.

Також ми про всяк випадок облаштували 
підвальне приміщення у своєму будинку. 
Коли були дуже гучні вибухи, ми разом  
з сусідами ховались у ньому. Але у ньому 
було дуже не зручно, бо це просто підвал. 
Сирість, пісок, пилюка, вузенький кори-
дор, немає світла та нормальної венти-
ляції. В той час в мене захворіла дитина. 
В неї була дуже висока температура, яку 
важко було збити. Тому максимально на-
магалась приділяти час їй: лікувати та дба-
ти про неї. 

Наступні дні проходили у невідомості. Ми 
були разом з родиною, багато проговорю-
вали що і як. Дивились новини, спілкува-
лись з родичами, знайомими та вирішува-
ли, що робити і як діяти далі.

Через декілька днів під ранок ми почули 
під вікнами (живемо на 1-му поверсі) шум. 
Через вікно побачили сусідів з військови-
ми, які радили йти у бомбосховище. Ми 
зібрали окрім тривожної валізи деякі хар-
чі, воду, засоби гігієни та інше і пішли до 
бомбосховища, яке неподалік від нашого 
двору. Бомбосховище було у підвальному 
приміщені однієї зі шкіл. Воно зовсім не 
було облаштоване. Ми знесли туди стіль-
ці, лавки, щоб хоч було де сидіти. На під-
лозі був чийсь матрац, на якому облашту-

валися діти. У цьому бомбосховищі було 
холодно, сиро, пилюка, багато людей, тва-
рин. Для того, щоб сходити у вбиральню 
треба було підніматися нагору. Весь час 
лунали вибухи. Інколи десь далеко, а, ін-
коли, здавалось дуже близько. Сидіти було 
дуже тяжко. Лягти не можливо. Змогла 
лише покласти дитину, бо в неї була ви-
сока температура. Сама просиділа поруч  
і слідкувала за нею усю ніч. Зранку ми ви-
рішили повернутись додому, бо знаходи-
тись у таких умовах просто нереально та 
небезпечно для здоров’я. У нашому домі  
з першого дня війни виключили опален-
ня. Було дуже холодно, і ми вирішили піти 
до бабусі, бо в неї було опалення. Зібрав-
ши речі, ми пішли у інший квартал. У ба-
бусі ми також одразу запаслися водою, об-
лаштували коридор матрацами за двома 
глухими стінами. І під час небезпеки бігли 
та ховались там, бо у підвал інколи нере-
ально було добігти. Моя свекруха живе 
на 3 поверсі, до підвалу треба ще добігти. 
Вибухи починались несподівано, а інколи 
дуже потужні. За день ми могли ховатися 
до 10 разів там. Хоча коли вибухи були не 
дуже гучні, то ми були просто у квартирі. 
А інколи, навіть, лягали спати у коридорі, 
бавились з дитиною.

Через день ми ходили до магазину, а та-
кож провідували наших хлопців ЗСУ, які 
були у нашому кварталі (багато про них 
писати не буду, хоча мені є що про них 
розповісти). Їм теж необхідна була допо-
мога з гарячими харчами, засобами гігіє-
ни, одягом. Ми намагались підтримувати,  
як могли. Нам навіть вдалось організува-
ти та доставити до волонтерського штабу 
теплий одяг, натільну білизну, шкарпетки 
та інше. 

У магазинах завжди були дуже великі чер-
ги. Кожного разу необхідно було вистояти 
1-2 години у черзі, бо до магазину пускали 
лише по 5 осіб, щоб не було скупчення та 



хаосу. Тому ми стояли на вулиці у мороз 
та під звук вибухів. Постійно був обстріл 
міста. Завжди було моторошно та страш-
но. Інколи люди під час обстрілу ховались, 
або зовсім розбігались. В аптеку зовсім не 
могли попасти. Стояли у черзі, але так і не 
попали до аптеки. З кожним днем з’явля-
лись нові обстріляні квартали, інколи це 
були квартали, які знаходились зовсім по-
руч з нашим. 

УСІ ОБСТРІЛИ ПОЧИНАЛИСЬ 
ЗНЕНАЦЬКА: ЗРАНКУ, ВНОЧІ, 
ВДЕНЬ, КОЛИ ЗАВГОДНО.

 Ми одразу бігли у облаштований коридор, 
коли були вдома, та привчили це робити 
дітей, коли нас немає поруч. Кожного разу, 
коли ми з чоловіком йшли до магазину, для 
моїх дітей це було справжнім випробуван-
ням. Вони дуже лякались, особливо донь-
ка. Син дуже вигляду не подавав, особли-
во коли були гучні вибухи. Після нашого 
приходу донька дуже сильно нас обіймала 
і плакала, мабуть від радощів, що ми по-
вернулись живі і здорові. Інколи після ви-
бухів над містом стояв чорний дим, а інко-
ли, навіть, у різних сторонах міста. Потім 
почали повідомляти, що є постраждалі,  
а також загиблі серед містян. 

З КОЖНИМ ДНЕМ У МІСТІ КІЛЬ-
КІСТЬ ПОСТРАЖДАЛИХ, ЗА-
ГИБЛИХ ЛИШЕ ЗРОСТАЛА, 
А ТАКОЖ ЗРОСТАЛА КІЛЬКІСТЬ 
РОЗБИТИХ БУДІВЕЛЬ, МАГАЗИ-
НІВ, АПТЕК ТОЩО. 

Коли були дуже сильні обстріли, то деякі 
продуктові магазини не працювали. Ін-
коли для того, щоб купити щось, необ-
хідно було йти через все місто. У місті не 
працювали банкомати. Був брак готівки. 
Термінали не завжди працювали. Продук-
тів дуже мало, особливо після бомбарду-
вання складів магазинів. Під час чергової 

прогулянки до магазину був дуже силь-
ний обстріл, і ми ховалися понад домами,  
а коли прийшли, то нас зустріла донька 
вся у сльозах від страху, що ми були в не-
безпеці. І з кожним днем виходити з домів-
ки ставало все складніше і небезпечніше. 
Декілька разів, як щось зупиняло, коли хо-
тіла піти до магазину, а пізніше дізналась, 
що той район у який збирались йти, об-
стріляли і є загиблі. Страшно й уявити, що 
могло статися, якщо б ми пішли туди.

Потім у місті почали пропадати то світло, 
то газ, то вода. У деяких районах вдава-
лось відремонтувати, а у деяких ні. Кож-
ного вечора ми дотримувались світлома-
скування і вечеряли при свічках. Так у моєї 
подруги, яка живе у сусідньому кварталі, 
не було світла, а в моїй квартирі був. Тому 
я дала їй ключі від квартири, щоб вона 
могла заряджати телефон і була на зв’яз-
ку. Ми постійно підтримували одна одну. 
Також постійно підтримували зв’язок з ін-
шими знайомими та родичами. Моя мама 
та сестра з сім’єю виїхали з м. Лисичанська 
до села і весь час кликали нас до себе, але 
ми не хотіли полишати рідне місто, домів-
ку. Були впевнені, що цей жах скоро ми-
неться і все закінчиться. А мій батько за-
лишився у м. Лисичанську. Хоча там теж 
було небезпечно, бо інколи обстріли були 
недалеко від їхнього міста проживання. 

Було нестерпно чути новини про захо-
плені території Луганщини та про набли-
ження ворога до нашого міста. Ми щодня 
молились, щоб війна закінчилась, та й на-
далі це робимо.

Для нашої сім’ї піком війни став обстріл  
8 березня. Словами це не передати, який 
це жах, що нікому б не побажала такого 
пережити. Несподівано почався обстріл 
саме наших районів з дуже важкої тех-
ніки. Бились вікна, тремтіли стіни, дуже 
гучні вибухи. Ніколи не забуду перелякані 



очі своєї дитини, яку я обіймала та казала: 
«Молимся, щоб усі вижили». Ми усі зібра-
лись у коридорі, накривались ковдрами 
та молились. Це відбувалося деякий час, 
а нам здавалось — вічність. Донька й досі 
дуже налякана після цих подій. Після того, 
як стихло, задзвонив телефон. Телефону-
вала подруга (Наталія): 
 — Оксана, у вас в квартире выбило окна. 
Я была только что у тебя, забирала теле-
фоны.
 — Ужас. Вы целы?
 — У нас попали в дом. С нами все нор-
мально. Мы с детьми идем к родителям. 
Давай встретимся, я отдам ключи.
 — Хорошо. Сейчас выйду тебе навстречу. 

Ми зібрались з чоловіком та пішли назу-
стріч Наталі. Коли ми зустрілись, то про-
сто обійнялись та плакали. Вона з сім’єю 
були дуже налякані, як і ми. Вона коротко 
розповіла, що трапилось у них і що вони 
вирішили йти до батьків у інший квартал. 
Ми пішли до нашого кварталу, до нашої 
квартири. Фільм жахів просто. Ми йшли. 
Почав падати мілкий сніг. Усюди з вікон 
люди викидали побите скло. 

ЯМИ НА ДОРОЗІ ВІД ВЛУЧАН-
НЯ СНАРЯДІВ, РОЗБИТІ МА-
ШИНИ, РОЗБИТИЙ САДОЧОК, 
ВИБИТІ ВІКНА, ПОТРОЩЕНІ 
БАЛКОНИ…

Підходячи до своєї квартири, ми поба-
чили розбите скло на вікнах, на балконі 
вирвало закрите вікно. Ми почали розгрі-
бати скло та намагатись чимось закрити 
вікна. Для цього нам довелось розібрати 
балкон, щоб з цього матеріалу закрить ви-
биті вікна. 

Ми закрили усі розбиті вікна чим було та 
допомагали сусідам, бо на дворі зима, 
холод. І ми прийняли рішення, що треба 
виїжджати. Ми зібрали деякі речі, взяли 

машину, забрали дітей та за годину до 
початку комендантської години почали 
їхати. Почався обстріл. Зі сльозами на 
очах, у розпачі, ми виїхали за межі міста. 
Увесь цей час лунали вибухи. На одному  
з блок постів військові радили їхати подалі  
з міста. Ми виїхали, але недалеко від на-
шого міста. Не хотіли покидати домівку.  
А так, наче, недалеко. Ми приїхали до моєї 
бабусі у село за м. Лисичанськ, куди вже 
виїхали раніше мої родичі. Зустрівшись, 
ми довго плакали та намагались заспоко-
їтися від пережитого стресу. Цієї ночі ми 
були у відносній безпеці. Подекуди було 
чутно вибухи, але далеко.

У цьому селі ми були близько місяця. Але 
там теж було не спокійно. Хоча на почат-
ку вибухи було чутно десь далеко, а по-
тім все ближче і ближче. Проблеми були 
такі ж, як і у місті. Брак харчів, відсутність 
грошей у банкоматі, ліків, бензину, газу 
на авто, тощо. Щоб хоч трохи заправити 
машину, ми покупали пальне у 2,5 рази 
дорожче, стояли у черзі по кілька годин. 
Інколи доводилось їхати аж у Червоний 
лиман, Слов’янськ за грошима, харчами, 
ліками. Коли ми були у селі, завдяки нашим 
партнерам, ми підтримували жінок, ді-
вчат та інших мешканців, які залишились  
у місті. Також постійно підтримувала зв’я-
зок з подругою Наталією, яка досі зали-
шалась у місті. З кожним днем обстанов-
ка розпалювалася у місті. Кожного дня  
я вмовляла Наталію виїжджати з міста 
хоча б до мене, але вони не хотіли. 

Через декілька тижнів нам зателефонува-
ли знайомі і сказали, що в нас біля дому 
було влучання і у нашій квартирі вибило 
скло у вікні, яке до цього часу буле ціле. 
Тож коли було відносно тихо, ми вирішили 
поїхати до міста, щоб забити вікна, а та-
кож забрати свою автівку і також провіда-
ти та відвести їжу, ліки моєму батьку, який 
залишився у м. Лисичанськ. Приїхавши 



додому, ми ще зібрали деякі речі, забили 
вікна і поїхали до гаражу. Подекуди луна-
ли вибухи. На гаражі біля нашого гаражу 
також було влучання. В нас посікло во-
рота, зірвало навіс, була велика вм’ятина  
у воротах. Ми забрали автівку та поїхали 
до батька. При зустрічі батько дуже міц-
но обіймав і казав, що не треба було їха-
ти та ризикувати. Але ми вважали інакше.  
І мені було спокійніше, коли я знала, що  
з ним усе гаразд, і в нього є тепер і їжа,  
і ліки. Трішки побувши у нього, ми поїхали 
у село. Як розповів батько, то після нашо-
го від’їзду почався обстріл. Дістались ми 
відносно нормально. Надалі ми залиша-
лись у селі. Я, навіть, оформила доньку  
у школу (дистанційно займались). Намага-
лись жити у нових обставинах. Було від-
носно тихо.

Потім вибухів ставало більше, і вони були 
гучніші. Зателефонувала Наталія і сказала, 
що вони виїхали. Була дуже рада за них, 
що нарешті вони будуть у безпеці. 

Коли вже і у нас у селі вибухи стали зовсім 
близькими, ми прийняли рішення виїж-
джати заради дітей. Спочатку планували 
їхати через декілька днів, але коли вибухи 
вже буди у межах села, то вирішили, що 
досить. Одного разу ми вже їхали під ви-
бухи, більше не хочемо. Тому уночі шви-
денько зібрали речі, харчі та приготува-
лися їхати. Це було важко зробити, адже 
мої батьки та родичі, у яких ми мешкали, 
відмовлялись їхати. Тому, поїхала з моєю 
сім’єю лише сестра з сім’єю та свекруха, 
собака та хом’ячок. Ми виїхали у Дніпро.

У дорозі було складно за кермом. Ми їха-
ли двома машинами. Дуже переживала. 
Під час поїздки, ми намагались знайти 
хоч якесь житло. Але це виявилось дуже 
складно, адже нас 9 людей, ще й тварини. 
Добре, що мої батьки звернулись до зна-
йомих, які знайшли нам місце для ночівлі.

Приїхавши до Дніпра, я з сім’єю поїхала 
до одного місця ночівлі, а сестра з сім’єю  
у інше. Увечері начебто все було нор-
мально, але я не могла заспокоїтись, бо 
батьки залишились там. Особливо батько  
у місті, яке обстрілюють. Я весь вечір пла-
кала. Весь день нічого не їла, лише пила 
чай, воду, каву. Потім лягли спати. Під ра-
нок пролунав сильний вибух. Ми жили на  
12 поверсі. Донька почала нервувати. Пе-
релякалась. Дійсно страшно. Потім все 
було тихо. Ми поснідали та вирішували, 
що робити далі. Адже дуже тяжко у чужо-
му місті і тому ми дуже хотіли бути разом 
хоча б з сестрою. Потім зателефонували 
знайомі і сказали, що є будиночок, в якому 
давно ніхто не живе, але нам можуть його 
здати для проживання. Ми поїхали поди-
витись. 

Будиночок виявився стареньким, в якому 
декілька років ніхто не проживав. Ціна від-
носно нормальна. Ми погодились, адже 
жити поодинці з сім’ями ми з сестрою не 
хотіли. Тим паче в неї і мене є діти, вони 
добре спілкуються, дружать і їм у чужому 
місті все ж буде легше поруч один з одним.
Потім ми поїхали за речами та дітьми, 
свекрухою. Купили миючі засоби і поча-
ли прибирати. Потім пішли повечеряти 
до сусідів, це родичі наших знайомих. Цієї 
ночі діти ночували у них. Ми (дорослі) за-
лишились спати у будинку, яке зняли. Було 
Дужжжже холодно. Ми лягли спати вдяг-
нуті. Не було ані подушок, ані ковдр. Дуже 
замерзли.

Зранку ми пішли та купили ковдри, по-
душки. Дізнались де і як можна отримати 
якусь допомогу. Продовжували наводити 
лад у домі, щоб усі змогли розміститись  
у ньому. 

Потім нескінченні поїздки з оформлен-
ням допомоги, отриманням гуманітарної 
допомоги. Та прилаштування до життя  



у нових умовах. Постійні дзвінки нашим 
батькам та родичам, з проханням виїха-
ти, але вони не піддавались вмовлянням. 
Ми почали потрошки обживатись у ново-
му місті. Ми підтримували зв’язок з містом  
і дізнавались кому і яка необхідна допо-
мога. Ми купували ліки, їжу, засоби гігіє-
ни, тощо на відправляли перевізниками 
до міста. Такі посилки відправляли різним 
людям у бомбосховища, жінкам, жінкам  
з дітьми, людям похилого віку тощо. 

9 травня був щільний обстріл села, у яко-
му були наші родичі. У моєї тітки вбило рід-
ного дядька. Були і інші поранені та вбиті. 
Вони нарешті виїхали. Але був брак паль-
ного, і вони не знали дороги. Тому я і мій 
чоловік знайшли каністри, купили пальне 
та виїхали їм назустріч. 

Коли зустрілись, довго обіймались і плака-
ли, навіть чоловіки. Бабуся моя дуже пе-
реживала. Ніколи не могла подумати, що 
доведеться усе кидати (хату, худобу, тва-
рин). Добре, що всі живі.

Наразі вони на Західній Україні, а ми  
у м. Дніпро. Намагаємось жити і сподіває-
мось на скорішу перемогу. 

Віримо в ЗСУ та нашу перемогу! 

Оксана Луньова, 
громадська активістка,
м. Сєвєродонецьк — м. Дніпро


