
24-го у мене телефон був на беззвуч-
ному та я не почула дзвінків ні тата, ні 
подруги, не чула сирен. Прокидаюсь о 
сьомій ранку, бачу купу пропущених, пе-
редзвонюю, розумію, що почалася вій-
на, і в мене думка, що робити? Перше 
що зробила, пішла у шпиталь  та здала 
кров. Я є доноркою вже досить багато 
років. Я знала, що деякі мої знайомі піш-
ли в ТрО і я подумала, що я можу бути 
там корисною. Пішла в військкомат, там 
дізналася що робити та підписала кон-
тракт з ТрО. Через те, що у мене була 
невелика медична підготовка, мене взя-
ли як медика. Зараз тут я донавчаюсь, 
пройшла курс госпітальєрів, курс «TCCC» 

(протокол медичної допомоги, яку роз-
робили на базі бойових дій).

Якраз на 24-те лютого у мене було за-
плановане інтерв’ю з ветераном росій-
сько-української війни, якого врятував 
його пес, воно не склалося з відомих 
причин.

Страх є завжди. Мені здається, якщо 
страху нема, ти дурна людина. Має бути 
страшно. Але не робити нічого і сидіти в 
укритті і боятися незнання і невідомого 
набагато страшніше для мене, ніж роби-
ти щось. Я тут серед людей, які знають 
що вони роблять і куди та навіщо вони 
прийшли і мені серед них більш комфор-

МОЄ ПРЕКРАСНЕ 
ЖИТТЯ 

НЕ МОЖЕ 
ЗАКІНЧИТИСЯ 
ТАК ШВИДКО…



тно. Тому я вчуся, слухаю тих, хто більш 
досвідчені, дослухаюся їхніх порад. 

А ЩОДО СТРАХУ І БОЛЮ, 
Я ДУМАЮ ТОЙ МОМЕНТ, 
КОЛИ ВСІ МИ ПОБАЧИЛИ 
ФОТО З БУЧІ ЧИ ІРПЕНЯ, 
ВІН ПЕРЕЛОМИВ НА-
ВІТЬ ТИХ, ХТО МОГЛИ 
СПОКІЙНО ДИВИТИСЯ 
НА СМЕРТЬ. 
Зараз те, хто ти є, не впливає на той 
рівень болю, який ти переживаєш. Я з 
цим змирилася. Можливо, коли я потра-
плю в запеклий бій, це зміниться, але 
себе тішу думкою, що не може це пре-
красне життя закінчитися так швидко!

Коли почалася війна, я як раз закінчила 
одинадцятий клас. Перші чотири роки 
війни я навчалася в університеті на 
українській мові та літературі і війна була 
поруч, бо я з Харкова, там і навчалася. 
Я писала про волонтерів, про наших 
захисників, про загиблих журналістів. 
За кілька днів до повномасштабного 
вторгнення розмовляла з подругою, що 
було б цікаво поїхати перемінити своє 
життя, поїхати на схід, писати історії лю-
дей, які є справжніми героями. Бо кожна 
пересічна людина, яка стикається з вій-
ною, вона в своєму роді герой. І от тепер 
у мене є час розмовляти з тими, хто по-
руч, і я роблю деякі нотатки, і свої спога-
ди, і розмови з людьми. Є деякі речі, про 
які соромно говорити,..Про те, як було в 
перші дні війни, це буде просто смішно 
насправді, але тому, що це було смішно, 
ми мабуть тому і не тронулись головою. 
Дуже хочеться це все записати. І тим 

паче, контракт з ТрО завершиться тоді, 
коли закінчиться воєнний стан в Україні, 
і далі, я не впевнена, що зможу поверну-
тися в своє довоєнне життя. Можливо я 
буду і далі причетна до військової спра-
ви.

Друзі подарували звичайний рюкзак, 
і я з нього зробила медичний. Найго-
ловніше — це набір турнікетів, бандажі, 
оклюзійні наліпки, протиопікові сер-
ветки… Це все повністю волонтерська 
історія. Мені пощастило мати поперед-
ню професію, тому що вже 26-го квітня 
я взяла свою контактну книжку, почала 
дзвонити в усі фонди. За ці 50 днів ми 
напрацювали так, що у кожного в моєму 
батальйоні є аптечка, можливо дечого 
не вистачає, але все ключове є.
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