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З 2 серпня триває обов’яз-
кова евакуація цивільних 
мешканців Донеччини до 
більш безпечних областей 
України. Цей крок був ви-
мушеним, непопулярним, 
але необхідним. Необхід-
ним в першу чергу для того, 
щоб зберегти найцінніше 
– життя людини. Життя на-
ших батьків і маленьких 
діточок. Врятувати тих, хто 
дав нам життя, і зберегти 
наше майбутнє. 

Сьогодні евакуація з Донецької 
області – це єдина безальтерна-
тивна можливість залишитися 
живими для десятків, сотень тисяч 
людей, і дуже важливо скориста-
тися цим шансом вчасно. Треба 
встигнути, бо часу залишається 
зовсім мало. Щоденний ризик ста-
ти жертвою окупантів, потрапив-
ши під обстріл, це те, що загрожує 
нам усім сьогодні, і, на жаль, ця не-
безпека буде зберігатися і надалі. 
Але мешканців Донеччини, які 
залишаються в області, очікують 
й інші, не менш складні випробо-
вування. 

Прийдешній опалювальний 
сезон буде найскладнішим за 
всю історію області. Відсутність 
газопостачання не дає можливості 
забезпечити теплом, обігріти взим-
ку ті майже 350 тисяч людей, які 
ще залишаються сьогодні у своїх 
домівках. Так, будуть створені 
пунк ти обігріву, задіяні альтерна-
тивні системи, але гарантувати теп-
ло зараз можна хіба що тільки тим, 
хто обслуговує об’єкти критичної 
інфраструктури області і тим, хто 
захищає наш край від російських 
окупантів. 

Треба усвідомити, що евакуйо
вані їдуть не напризволяще –  і  
в дорозі, і на новому тимчасово

ЕВАКУАЦІЯ РЯТУЄ ЖИТТЯ –  
ВСТИГНІТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ! 

му місті проживання їм гаран
тована державна підтримка. 
Їм забезпечать дах над головою, 
харчування, матеріальну, медич-
ну, психологічну допомогу, пен-
сіонери будуть гарантовано та 
своєчасно отримувати всі належні 
виплати, а діти зможуть навчатися 
в школі.

Треба зрозуміти, що люди 
їдуть зараз тимчасово, щоб по
тім обов`язково повернутися. 
Це неодмінно станеться, коли ваше 
перебування у рідній домівці буде 
безпечним для життя та здоров`я. 
Потрібно перечекати цей складний 
час в більш безпечному місці, щоб 

залишитися живим і після нашої 
Перемоги повернутися додому.

Треба нарешті збагнути, що 
врятувати своє життя треба 
встигнути! Відкладати евакуацію 
не можна, виїжджати треба не-
гайно, щоб вчасно врятувати себе 
та близьких. І часу залишилось 
зовсім небагато. На дворі осінь, 
незабаром жовтень, похолодання 
невідворотнє, і вже зовсім скоро 
ті, хто вперто залишається, по-
стануть перед дуже поганим «ви-
бором» свого майбутнього: стати 
жертвою російського обстрілу чи 
отримати великі проблеми зі здо-
ров`ям через переохолодження, 

хронічний стрес та відсутність ме-
дичної допомоги такого рівня, як у 
більш безпечних областях.  

Виїхати туди, де зараз безпеч-
ніше, де значно менше ризиків 
постраждати від війни та зими, це 
- реально. Потрібно тільки ваше 
бажання. Для цього не потріб-
ні гроші – ЕВАКУАЦІЙНІ ПОЇЗ
ДИ БЕЗКОШТОВНІ!  Іх розклад, 
маршрути, контактні телефони, за 
якими треба звертатися, щоб виї-
хати – всю необхідну інформацію 
ви знайдете у цьому спецвипуску. 

Продовження  
читайте на 2-й стор.

На нещодавньому брифінгу начальник Донецької обласної війсь-
кової адміністрації Павло Кириленко приділив велику увагу евакуації 
цивільних мешканців до більш безпечних регіонів України.

Павло Кириленко: 
ВІД ЛЮДЕЙ ПОТРІБНІ ТІЛЬКИ ЗГОДА І РОЗУМІННЯ, ЩО ЦЕ НЕОБХІДНО

Враховуючи безпекову ситуацію 
в області та надскладний опалюваль-
ний сезон, він підкреслив, що сьогод-
ні «найважливіше, щоб зберегти жит-
тя і здоров`я людей - це ефективно 
провести евакуацію».

- При проведенні евакуації від 

людей потрібні тільки їх згода і ро-
зуміння того, що цей процес - необ-
хідний, він однозначно рятує життя і 
здоров`я людини, - наголосив Павло 
Кириленко. -  І ще раз підкреслюю 
- евакуація це процес тимчасовий і 
безкоштовний.
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Продовження. 
Початок читайте на 1-й стор.

Вам потрібно тільки прийняти рішення. 
А реалізувати його вам обов’язково допо
можуть.

І пам`ятайте головне: зберегти власне 
життя та життя своїх близьких – ось що най
важливіше. 

Вам здається, що біда може оминути саме 
вас? Це – омана, намагання заспокоїти себе, 
щоб нічого не змінювати, залишаючись потен-
ційною жертвою, мішенню для смерті. 

Ви боїтесь на деякий час покинути свою, 
таку звичну «зону комфорту», перебування в 
якій через війну, погодьтеся, давно вже стало 
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не комфортним, а смертельно небезпечним? 
На новому місці про вас піклуватимуться, 

вам допомагатимуть, і ви будете в безпеці. 

ТОМУ ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ КРОК ЗАРАЗ – 
ЕВАКУЮЙТЕСЬ ВЧАСНО!

Обов`язкова евакуація почалась на До-
неччині з 2 серпня відповідно до 
розпорядження №679-р  Кабінету 
Міністрів «Про проведення обов’яз
кової евакуації населення До
нецької області». Цим документом 
визначено перелік областей, до яких 
евакуюють людей та відповідальних за 
організацію та проведення евакуації. 
Ось його текст:

«Провести обов’язкову евакуацію населення 
Донецької області.

Евакуацію здійснити у безпечні райони Він-
ницької, Волинської, Житомирської, Закар-
патської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопіль-
ської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької 
областей.

Головам обласних державних ад-
міністрацій (начальникам обласних 
військових адміністрацій) разом з Міні-
стерством оборони, Міністерством 
розвитку громад та територій, Міні-
стерством інфраструктури, Міністер-
ством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, Міністерством 
внутрішніх справ, Національною полі-
цією, Державною службою з надзвичайних 
ситуацій та за участю Служби безпеки, 
акціонерного товариства «Укрзалізни-

«Урядове рішення про обов’язко-
ву евакуацію з Донецької області є, 
все організовується. Повний супровід, 
повна допомога – і логістична, і випла-
ти. Потрібно тільки рішення від самих 
людей, які досі його не ухвалили для 
себе. Їдьте, ми допоможемо» (Прези-
дент України Володимир Зеленський)

ця» організувати та провести обов’язкову 
евакуацію відповідно до Порядку проведення 
евакуації у разі загрози виникнення або виник-
нення надзвичайних ситуацій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. №841 (Офіційний вісник 
України, 2013 р., №92, ст. 3386)».

«Врятувати дітей від небезпеки – 
обов’язок держави та кожного дорос-
лого. Саме тому я не втомлююсь закли-
кати: не наражайте дітей на ризик, 
виїжджайте. Будьте відповідальними 
батьками, опікунами, вихователями! На 
вас разом з дітками чекають у багатьох 
безпечних регіонах!» (Віце-прем’єр-
міністр України - Міністр з питань реін-
теграції тимчасово окупованих тери-
торій України Ірина Верещук)

Хаб «Наш Краматорськ» працюватиме з 9 до 17 
години з понеділка по п’ятницю, а також з 9 до 15 
- у суботу.  Знайти його можна у Соборному районі 
Дніпра, по Бульвару Слави, 12. До центру можуть 
звертатись усі краматорці, що перебувають у Дніпрі 
та Дніпропетровській області. 

Тут реєстратори спілкуються з відвідувачами, що 
тимчасово виїхали, аби визначитись із тим, якої до-
помоги ті потребують. Інші спеціалісти розважають 
малечу, аби батьки могли швиденько зробити необ-
хідні справи. Також працює кабінет лікаря-терапев-
та від Центру сімейної медицини №1 Краматорська. 

Ніхто не залишиться з бідою наодинці! Ми разом 
все подолаємо!

Тепер і в Тернополі приймає відвідувачів 
центр «ЯМаріуполь». Його мета – надати 
максимальну підтримку мешканцям Маріу-
поля та Маріупольського району, які опини-
лися в цьому файному місті. 

Центр працює з минулого тижня. Адміністратор 
реєструє та визначає ваші потреби, аби взяти їх 
у роботу.  На місці працює психолог та лікар, які 
нададуть консультації та рекомендації. Видаються 
гуманітарні набори – від продуктових до гігієніч-
них. А в ігровій зоні граються діти – це територія 
іграшок, розваг, цікавого дозвілля та можливість 
знайти нових друзів. 

Розташований центр у Тернополі за адресою:  
вул. Площа Героїв Євромайдану, 9.

На сьогодні такі заклади функціонують у облас-
них центрах і не тільки. Це міста Запоріжжя, Дніпро, 
Вінниця, Київ, Кропивницький, Хмельницький, Іва-
но-Франківськ, Калуш, Одеса, Львів, Кривий Ріг, Чер-

У ПОКРОВСЬКУ 
ОБЛАШТОВУЮТЬ 
ШЕЛТЕР ДЛЯ ВПО

У місті на Донеччині готують 
приміщення для переселенців, 
які евакуюються з області.

З початку війни Покровськ став 
транспортним хабом – саме звідси 
щодня евакуюються жителі Донеч-
чини. Вони дістаються залізниці з 
різних міст та селищ, щоб потім виї-
хати до більш безпечних регіонів 
поїздами Покровськ - Дніпро - Львів 
та Покровськ - Кропивницький.

Для того, щоб очікування потя-
гу було зручним та комфортним, у 
Покровську облаштовують шелтер. 
Там зможуть тимчасово зупинятися 
переселенці, які збираються виї-
хати з області та шукають постійне 
житло в інших регіонах України.

«Люди мають можливість жити 
тут до чотирьох діб, і в цей час 
вони повинні знаходитись у ком-
форті», - розповідає керуюча спра-
вами Покровського міськвиконко-
му Алевтина Жук.

Тому для переселенців вже вста-
новили ліжка з ковдрами, поду-
шками та постільною білизною. За 
допомогою благодійників вдалося 
отримати побутову техніку. Її пере-
дала БО «Карітас Україна», для якої 
Покровськ може стати місцем базу-
вання, щоб звідти надавати допо-
могу і іншим містам Донеччини.

ХАБ «НАШ КРАМАТОРСЬК» ВІДКРИВСЯ У ДНІПРІ
Відтепер представництво Краматорська є 

в Дніпрі - місті, що тимчасово прихистило ти-
сячі мешканців Донеччини.

ЦЕНТР «ЯМАРІУПОЛЬ» З ВЕРЕСНЯ ПРАЦЮЄ І В ТЕРНОПОЛІ

каси.  У Тернополі відкрито вже 13-й подібний центр 
підтримки в Україні.
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Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуаційні поїзди з на-
шої області. Жителів Донеччини прийняли Кропивницький, Олек-
сандрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска, Світловод-
ськ, Соколівська громада. Загалом, за час обов’язкової евакуації 
Кіровоградська область прихистила вже більше 3000 людей.

 УВАГА! БЕЗКОШТОВНА ЕВАКУАЦІЯ 
ДО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

По парних днях відправляється безкоштовний евакуацій-
ний поїзд Покровськ - Кропивницький, час відправлення з  
Покровська - 16 годин 30 хвилин. 

Від населених пунктів Донецької області до вокзалу По
кровська курсують безкоштовні автобуси. 

Для евакуації до громад Кіровоградської області необхідно 
подати заявку на «гарячі лінії» кол-центрів міських, сільських 
рад та військових адміністрацій. 

Також, залишити заявку можливо за телефонами:
Для всіх громад  0988903318; 
м. Краматорськ  0994156554; 
м. Костянтинівка  0934201883; 
м. Часів Яр  0997120359; 
м. Соледар  0953856071; 
м. Миколаївка  0508148545.
Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо 

телефонувати за номерами: 0997104872; 0993115336; 
0993115314; 0961086048; 0961085224.

Вже підготовлені безкоштовні місця для проживання. 
Евакуйовані громадяни безкоштовно розміщуються у ко-
мунальних закладах та у приватних будинках Кіровоград-
ської області. 

Після приїзду до місця поселення громадяни забезпечують-
ся належним рівнем соціального захисту, зокрема отримують 
одноразову грошову допомогу. 

ДОДАТКОВІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ,  
ЗОКРЕМА, ДО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

- Безкоштовне житло;
- Гуманітарна допомога; 
- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 20 бе-

резня 2022 р. №332 щомісяця надається грошова допомога: 
для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень; для інших осіб 
- 2 000 гривень; 

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  
7 березня 2022 р. №220 разова грошова допомог (на станції 
Кропивницький): для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гри-
вень; для інших осіб - 2 000 гривень.

- Соціальний супровід під час оформлення допомоги від між-
народних організацій через платформу «єДопомога»; 

- Психологічна допомога;
- Медична допомога тощо.

КРОПИВНИЦЬКИЙ ПРОДОВЖУЄ ЗУСТРІЧАТИ 
ПОТЯГИ З ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усім їм, у разі необхідності, 
надають психологічну допомо-
гу в розгорнутому наметовому 
містечку. Тут же обладнані ліж-
комісця для тих, хто прямує далі. 
Частині людей одразу на пероні 
«Укрпошта» виплачує необхідну 
матеріальну допомогу. Інвалідів 
та маломобільних, за потреби, 
швидка допомога екстрено на-
правляє до медичних закладів. 
Служби ДСНС, разом з місце-
вими соціальними службами та 
волонтерами пригощають пере-
селенців смачними круасанами, 
домашньою випічкою, чаєм та 
кавою. Якщо серед прибулих є 
немовлята, медики пропонують 

дитяче харчування.
Слід зазначити, що є непооди-

нокі випадки, коли люди, тікаючи 
від війни, приїжджають без доку-
ментів. Якщо переселенці зали-
шаються в Кропивницькому, до-
кументи їм починають оформляти 
одразу на пероні. В райцентрах – 
вже наступного дня.

Донеччан розселяють в со-
ціальних гуртожитках, школах і 
садочках, де не планується на-
вчальний процес, а людей з ін-
валідністю – в спеціалізованих за-
кладах, реабілітаційних центрах. 
Також у сільських громадах чима-
ло людей розселяються в приват-
ному секторі.

Також виконуються БЕЗКОШТОВНІ ева-
куаційні рейси до м. Дніпро з місць актив-
них бойових дій Донецької області. Наразі 
доступна евакуація з наступних місць:  
Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Кос-
тянтинівка, Бахмут і Бахмутський район, 

Покровськ, Дружківка, Добропілля, Ново-
донецьк та населені пункти поруч.

Для запиcу на евакуацію звертайтесь за 
телефонами: «гаряча лінія» БФ «Слов’ян-
ське серце» - 050-420-20-92, координатор-
ка евакуації Ірина - 099-012-96-44.

Шановні мешканці Донеччини! Щоб евакуюватись – 
звертайтесь на телефони «гарячих ліній» у громадах
Очеретинська селищна ВА 099-036-40-19
Черкаська селищна ВА  050-080-59-14
Слов’янська міська ВЦА  099-539-78-67, 099-539-80-47,  

    099-539-80-48, 066-284-92-85, 095-841-80-82, 
    099-435-02-75, 099-548-75-24, 099-180-90-16 
Бахмутська громада  095-498-76-15
Добропільська ТГ  050-855-11-33
Андріївська сільська ТГ  099-062-86-28
Миколаївська міська ТГ  Для м. Миколаївка: 050-814-85-45 
    Для Райгородоцького старостату: 095-177-84-36
    Для Малинівського старостату: 095-698-98-18
    Для Рай-Олександрівського старостату:  

                                                                            095-820 -94-80
Криворізька ТГ   099-186-82-45,050-961-37-82
Олександрівська селищна ТГ (06269) 21045, 066-888-27-20
Андріївська міська ТГ  050-959-22-14; 095-600-40-26
Мар’їнська міська ВА  066-122-47-48
Костянтинівська міська ТГ 050-567-88-87, 095-036-16-19
Покровська міська рада  0800-300-101
Дружківська міська ТГ  095-848-76-22, 099-227-23-87, 099-223-42-26
Краматорська міська ТГ  050-544-86-92
Святогірська міська ТГ  099-073-81-62
Черкаська селищна ТГ  050-080-59-14, 066-561-21-43
Іллінівська селищна ТГ  066-821-17-36, 050-683-15-47
Вугледарська  міська ВА  050-945-35-54
Новодонецька селищна ТГ 066-405-11-15
Селидівська ТГ   0800-336-454
Курахівська ТГ   095-680-88-39, 095-204-51-46, 
    050-765-73-27, 095-018-08-36
Новогродівська ТГ  050-187-94-75
Комарська ТГ   095-111-61-65
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 Розкажіть, як відбувається 
евакуація? Як знаходять людей, 
яких потрібно вивезти? Куди при
возять? 

- Логістика налагоджена через 
керівника. Він взаємодіє як з пред-
ставниками ЗСУ, так і з місцевими 
військовими адміністраціями, а 
також з волонтерськими організа-
ціями та Червоним Хрестом. Вся 
інформація стікається до нього, і 
він повністю володіє ситуацією та 
переадресовує частину на нас. Та-
кож дзвонять і нам, ми доповідає-
мо цю інформацію керівникові і 
вже вирішуємо, як бути, виходячи з 
критичності ситуації та доцільності 
нашої появи у цих місцях. Людей 
привозимо до Курахового, де міс-
цева військова адміністрація ство-
рила центр евакуації, де громадян 
забезпечують тимчасовим житлом, 
продуктами, гігієнічними засобами 
до безпосередньої евакуації вже у 
безпечніші місця. Також від евакуйо-
ваних надходить інформація про 
наявність людей, які все ще залиша-
ються в зонах активного проведен-
ня бойових дій, хочуть виїхати або 
потребують медичної допомоги. 

 Тривають бойові дії, але чи
мало людей ще залишаються у 
Мар’їнці та Красногорівці. Чому 
вони тільки зараз ухвалюють рі
шення виїжджати? 

- Зараз триває загострення бойо-
вих дій, зруйновано будинки, укрит-
тя, тому люди наважуються виїжд-
жати. Тяжко їх умовляти, важко 
донести інформацію, що їх тут ніхто 
не залишить, що будуть забезпечені 
всім необхідним. 

 Чому люди кажуть, що хочуть 
залишитися? Чим вони це аргу
ментують?

- Багато людей, як на мене, не 
мають можливості контактувати з 
навколишнім світом, трохи відірвані 
від реальності. Вони вважають, що 
їхній тимчасовий притулок створить 
їм відносну безпеку, а ще - страх ви-
йти, відійти від місця укриття, від-
сутність психологічної допомоги. 
Люди дезорієнтовані у просторі та в 
часі. Багато місць, куди ми не може-
мо доїхати. Хлопці вже неоднора-
зово потрапляли під обстріл. Наша 
бронекапсула стоїть прострілена, 
постраждали наші хлопці. Щоразу, 

«ЯКЩО Є ХОЧ ОДНЕ ЖИТТЯ, ЯКЕ ПОТРІБНО ВРЯТУВАТИ –  
МИ БУДЕМО ЦЕ РОБИТИ, ЧОГО Б ЦЕ НЕ КОШТУВАЛО», – 

Василь Піпа, поліцейський із «Білих янголів»  
про евакуацію з зони бойових дій

Зустрічаємось з Василем та його товаришем на автовок-
залі в Кураховому та вирушаємо до відділку. На парковці ба-
чимо той самий бронеавтомібіль - транспорт «Білих янголів» 
- поліцейських, які проводять евакуацію цивільних мешканців 
Мар’їнки і Красногорівки, Єлизаветівки і Григорівки та інших 
населених пунктів Мар’їнської та Курахівської громад.

Їх авто наразі очікує ремонту. Крайній виїзд видався дуже 
небезпечним – поліцейські потрапили під обстріл і отримали 
поранення. 

Евакуація з населених пунктів поблизу Донецька дуже 
складна та ризикована – ворог нещадно поливає вогнем мі-
сто, будинки цивільних, лікарні та школи, а також і евакуацій-
ний транспорт. Втомлені очі Василя якраз про це і свідчать. 

Про те, як важко допомагати людям в умовах бо йових дій, 
і чому важливо вчасно евакуюватись з Донеччини спілкува-
лись з Василем. 

коли заїжджаємо в такі місця, ми, як 
мінімум, втрачаємо колесо. Останні 
2-3 рази, коли ми туди їздили, по-
верталися на голих дисках. Окрема 
подяка військовим, які допомагають 
ремонтувати наш транспорт. 

 З останніх разів евакуації, де 
найважче було? 

- У місті Мар’їнка було важко. Об-
становка там складна, все розбито. 
Люди залишаються й досі в епіцент-
рі вогню. Вивозили з Першотравне-
вої вулиці чоловіка та жінку, які до 
останнього не вірили, що снаряд 
може потрапляти в одне місце два 
рази. Поліцейські та рятувальники 
виконують своє призначення. Якщо 
є хоч одне життя, яке потрібно вря-
тувати, ми рятуватимемо, чого б 
це не коштувало. Ми однозначно 
поїдемо туди. Це наші люди, наші 
населені пункти, як ми можемо їх 
кинути?! Якщо є випадки заподіян-
ня тяжких тілесних ушкоджень у 
прифронтових селах, збирається 
вночі оперативна група, керівни-
ки відділу, та виїжджають на місце 
події. Пріоритет віддається ева-
куації людей, але йде й доставка 
продовольства. Привезти туди їжу, 
ризикуючи собою, і вийти звідти без 
людей - недоцільно. Здебільшого 
ми займаємося тим, що привозимо 
туди продукти та забираємо людей 
у безпечні місця. Ми робимо свою 
роботу чесно. 

 Наскільки важливою є своє
часна евакуація? 

- Своєчасна евакуація необхідна 
з погляду порятунку людей із місць 
активного проведення бойових дій. 
Днями вивозили жінку із села Геор-
гіївка. Вона отримала через спину 
відкрите мінно-вибухове поранен-
ня грудної клітки. Має пневмото-
ракс. Чоловіка вбило. Вона чекала, 
щоб приїхала швидка чи пожежна, 
але дочекалася нас. Ми поїхали з 
керівником, її забрали, надали їй 
медичну допомогу, наскільки це 
було можливо в тій ситуації. Жінка 
зараз жива. 

 За вашими даними, скільки 
приблизно людей залишається в 
тій же Мар’їнці?

- У Мар’їнці перебуває близько  
70-80 осіб на сьогодні. Це у місцях, 
про які ми знаємо. Збирали відо-
мості від людей, які евакуюються 

звідти, через військові адміністрації. 
Просимо людей, які можуть, виїха-
ти самостійно. Є люди з дітьми не 
евакуйовані. Юридичного права за-
бирати звідти дитину, як і матір, яка 
не хоче звідти їхати, ми не маємо. 
Витягти людей з-під інтенсивного 
обстрілу, ризикуючи життям людей, 
дуже важко. Передбачити, куди воно 
прилетить  - неможливо. 

 Окрім поліції та ДСНС, хто ще 
здійснює евакуацію? І взагалі, хоч 
хтось ще таке намагається робити? 

- Днями бачив відео, де люди ви-
везли звідти велику кількість тва-
рин. Це теж своєрідний героїчний 
вчинок. Ми теж були б раді заби-
рати і тварин, але в нашому транс-
портному засобі перевозити і лю-
дей, і тварин фізично не зможемо. 
Занадто мало простору. Окрім полі-
ції та ДСНС, не знаю більше служб, 
що займаються евакуацією з таких 
місць. Була нагода виїжджати само-
стійно – виїжджали. Ми просили. 
Ті, хто вже евакуювався, скидали 
аудіозапис, давали прослухати тим, 
хто ще залишався в небезпечних 
населених пунктах, і таким чином 
вдавалося вмовити їх евакуюва-
тися. Ми в будь-якому разі туди за 
ними приїдемо, коли вони наду-
мають виїхати, але пояснюємо, що 
вони ризикують як собою, так і на-
шим життям також. 

 Які найважчі моменти в еваку
ації з таких складних місць? 

- Найважчі моменти, пов’язані з 
дітьми. Коли вбило матір, батько пора-
нений, а дитина обгоріла. Напарник, 
який був тоді поряд, отримав пора-
нення. Він надавав домедичну допо-
могу цій дитині і вивозив її з-під вогню. 
А ми вже із керівником вивозили бать-
ка. Це дуже морально тяжко. 

Наші хлопці неодноразово от-
римували поранення. Постраждав 

підполковник поліції Олександр 
Гарік  та старший сержант поліції 
Рустам Лукумський. Ми втрьох були 
на евакуації громадян із вулиці Пер-
шотравневої, розпочався щільний 
артилерійський обстріл. Потрібен 
був час, поки ми вантажили одну 
сім’ю, їхні особисті речі, потім під’-
їхали за іншою адресою. Якомога 
оперативніше все це зробили, але 
коли від’їжджали вже від будинку в 
ту точку, де ми спочатку вантажили-
ся, там і стався обстріл. Олександр 
Гарік прийняв рішення, що ми маємо 
там ще забрати людей. Цивільних ми 
вивезли, але підполковник зазнав 
поранення і ще один колега теж. 
Це ризик, ми знаємо, на що йдемо. 

Зараз хлопці лікуються, оду-
жують. Дуже запам’яталося, 
коли на вулиці Заводській два 
місяці не виходила з укриття 
сім’я. Наприкінці травня їх ви-
везли звідти, але за кольором 
вони були, як асфальт. Двоє 
дітей, двоє дорослих – мати 
та батько. Культурні люди, 
родина дуже гарна. Але вони 
через страх за життя дітей 
не піднімалися на поверхню. 
Батько тільки виходив, заби-

рав гуманітарку та воду і йшов до 
дітей. Ми вмовляли їх, спускалися 
до них із дівчинкою з Червоного 
Хреста. Ми раптово зрозуміли, що 
вони сумніваються, виїжджати чи 
ні, і ми їх витягли звідти. Умовили, зі-
гравши на їхніх почуттях: «Помрете 
самі, загинемо ми, а діти як будуть?». 
Було дуже видно контраст, коли в 
теплу погоду ми приїхали туди вже 
в легкому одязі, а діти там ще були в 
теплій зимовій одежі. Люди навіть із 
тваринами та птахами виїжджають. 
І це не одна така родина. Є люди, 
які взагалі не піднімаються на по-
верхню, я їх не бачив жодного разу. 
Уявіть, які там санітарні умови. 

 Яка ситуація щодо Красно
горівки? 

- У Красногорівці ситуація теж 
складна. Не розуміємо, коли і де 
там будуть обстріли. Люди там ги-
нуть щодня фактично. Отримують 
поранення. Ми щодня знаходимося 
там. Інтенсивність обстрілів міста 
Курахове збільшилась у рази. Школу 
розбито. Кожен день обстрілюють 
приватний сектор, дострілюють до 
житлового масиву. 

 Що б ви хотіли сказати людям, 
які знаходяться поряд із зоною 
бойових дій і перебувають у зоні 
ризику, де люди не вирішили для 
себе, виїжджати чи ні?

- Я побажав би достукатися до їх-
ньої свідомості, щоб вони вирішили 
для себе, що буде їм корисніше. Щоб 
не наражали на небезпеку ні себе, ні 
тих, хто приїде за ними їх евакуюва-
ти. Вони чудово повинні це розуміти. 
У будь-якому випадку за ними приї-
дуть, але якою ціною може стати ця 
евакуація. Жити треба, а не вмирати. 
А залишаючись у тих небезпечних 
місцях, ймовірність загинути чи от-
римати каліцтва дуже велика.
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«Вивезти людей із зони бойових дій – 
складне питання і в логістіці, і в безпеці. Пе-
ред виїздом маємо узгодити маршрут руху 
з поліцією та військовими, знайти «віконце» 
між постійним вогнем і точно знати, в яку точ-
ку можна їхати зараз, а в яку ні. Погодження 
прораховується до кожної вулиці, оскільки 
дуже важка безпекова ситуація», - розповідає 
рятувальник. 

Не так давно Ігор у складі евакуаційної групи 
виїздив до Мар’їнки, бо після обстрілу лікарні 
люди подзвонили і попросили їх вивезти. Ря-
тувальники узгодили маршрути та вирушили 
на виклик. 

«Приїжджаю на місце евакуації. Світла немає, 
вода – лише та, яку привозить поліція та ми. У 
притулку перебуває близько 20 осіб. І на моє 
питання «Ну що, збираємося, їдемо?», люди 
відповідають – «Та ні, тихо вже, ми ще почекає-
мо». Починаємо пояснювати, розповідати, що 
залишатися небезпечно, що тільки недавно 
був обстріл і немає гарантій, що його не буде 
ще раз. Вони не хочуть. Розвертаємось, їдемо і 
потрапляємо під обстріл. Отака ціна роздумів 
та вагань – життя рятувальників, волонтерів, 
поліцейських…», - з сумом пригадує Ігор. 

 Чому, на Вашу думку, люди відмовля
ються евакуюватися?

-  Перше – це крок у невідомість. Багато хто 
не вірить, що влада дійсно допомагає та забез-
печує житлом, фінансовою та продовольчою 
допомогою. А ми знаємо, що реально допо-
магають – ми привозили людей у Курахове, 
звідти вже автобусом на Покровськ і далі до 
Кіровоградської області. Особисто мої зна-
йомі з Красногорівки живуть зараз у Кропив-
ницькому у центрі для переселенців та гово-
рять про дуже добрі умови. Багато разів  ми 
возили гуманітарну допомогу до Мар’їнки, але 
все одно намагаємося пояснити людям необ-
хідність евакуації. Адже, можливо, ситуація на 
фронті може ускладнитися і в нас не буде мож-
ливості туди проїхати. Це не тому, що ми не 
захочемо, а тому, що ми реально не зможемо 
доїхати... Важко... Нині вже побільшало жителів 
Курахового, які евакуються – і це правильно, 
бо обстріли міста посилилися. Дуже багато лю-
дей вважають, що можна посидіти, зачекати, 
але, на жаль, таке очікування може мати дуже 
велику ціну. Є один дуже сумний приклад. 
27-річна Наталія Панченко загинула 25 липня 
у місті Красногорівка на Донеччині. російські 

 «ПОДУМАЙТЕ ПРО СВОЄ ЖИТТЯ  
ТА ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВАС РЯТУЮТЬ», - 

так звертається до мешканців Донеччини 
рятувальник Ігор Нещерет 

Ігор – заступник командира 7-го державного пожежно-рятувального загону Головно-
го управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. 
До повномасштабного вторгнення мешкав у Красногорівці. Своїх рідних вивіз у безпеч-
ніший регіон ще 27 лютого. Так само вчинили майже всі працівники загону. «Так легше 
працювати, коли ти знаєш, що твої рідні у безпеці», - резюмує Ігор і вслухається у звуки 
розривів десь поряд. 

Починаємо нашу розмову про евакуацію, про виїзди до Вугледару та Мар’їнки, про 
складну логістику, постіні обстріли  та евакуацію загиблих, і обличчя усміхненого моло-
дого чоловіка змінюється. 

Спогади та історія Ігоря різні, але про одне єдине: немає нічого ціннішого за людське 
життя і як би не допомогала держава, люди мають розуміти необхідність евакуації. 

військові обстріляли її дім. Снаряд 
потрапив на кухню, де перебувала 
жінка, і розірвався одразу. Її тіло 
рятувальники довго шукали під 
завалами. Чоловік Олександр та 
маленька донька Надійка перебу-
вали в іншій кімнаті – завдяки цьо-
му вижили. На жаль, теж не хотіли 
виїжджати одразу, вирішили поче-
кати ще, посидіти… Царство їй Не-
бесне… Не можна чекати, не мож-

на думати, що вдасться пересидіти, наслідки 
можуть бути жахливими… 

 Але ж є історії, коли люди хочуть еваку
юватися самі і звертаються до вас? 

- Так, деякі дзвонять і кажуть: все, настала 
точка кипіння, приїжджайте мене забирати. 
Приїджаю, а жінка виходить із маленькою су-
мочкою, плаче, але розуміє, що іншого шля-
ху, щоб вижити – немає. А потім дзвонять і 
дякують. Одна з історій ще з Мар’їнки. Люди 
дзвонили три дні і просили їх забрати, а ми 
не могли виїхати, тому що був такий щільний 
вогонь, що ми просто не могли туди заскочи-
ти. Коли трошки затихло, ми одразу поїхали 
туди. Людей було небагато – лише три люди-
ни вийшли з підвалів. Вони чорні були не від 
того, що брудні, а скоріше від їхнього емоцій-
ного стану – страху та стресу. Я просив назвати 
точну адресу, звідки їх потрібно забрати. Коли 
я дзвонив, вони навіть не могли нормально 
розмовляти. Я доставив їх у Курахове. Вони 
посиділи там 2-3 дні, і їх моральний стан від-
носно нормалізувався. Далі їх евакуйували у 
безпечний регіон. Наші диспетчери потім все 
одно продзвонюють до евакуйованих та цікав-
ляться подальшою долею, поїхали вони чи за-
лишилися. Були такі випадки, коли людей ева-
куювали, а їм сусіди зателефонували, сказали, 
що кілька днів тиша, і вони повернулися назад. 

 З якого міста було найскладніше ева
куювати людей? 

- Складною евакуація була з Вугледару. Люди 
теж не хотіли виїжджати, але коли почалися 
тяжкі бої, вони змінили свою думку. Ми й туди 
проскакували під обстрілами та вивозили їх. 
Зараз така ситуація пересунулася до Григорів-
ки. Там є дві бабусі, які живуть на околиці. Йде 
бій, одна з них дзвонить та каже, чому ми вирі-
шили їхати саме під обстрілами. Розповідає, 
що вона після інсульту, у неї «піднявся цукор» і 
вона дуже погано себе почуває. У цей момент 
ми зрозуміли, що нам треба їхати: або вона по-
мре, або ми її врятуємо. Ми приїхали по неї. Так 
сталося, що ми їхали однією вулицею, а снаря-
ди лягали на паралельній вулиці. З Божою до-
помогою ми змогли вивезти жінок.  

 Якби з Мар’їнки/Вугледару люди виї
хали вчасно, щоб не доходило до евакуа
ції під час боїв/обстрілів, наскільки легше 
було б працювати ДСНС? 

- Не те, щоб стало простіше працювати ДСНС 
чи військовим. Ми зараз працюємо на такому 

рівні, який за межею того, на якому ми працю-
вали раніше. Якби люди виїхали – так, було б 
у рази легше. Наприклад, Максимільянівка. 
Вона також на території активного проведен-
ня бойових дій. Потрапив снаряд до будинку, 
привалило двох людей. Хочеш, не хочеш, туди 
треба їхати саме ДСНС. У нас така служба, що 
ми не можемо приїхати на кілька хвилин на-
писати щось і поїхати. Нам треба приїхати та 
ґрунтовно працювати – розбирати завали, га-
сити пожежі. Це не на 10-20 хвилин. Якби не 
було людей у цих розбомблених та палаючих 
будинках, не так би складно і з ризиком для 
життя працювали рятувальники. А так як там 
люди – треба рятувати життя. 

 Чи були такі ситуації, коли приїжджали 
розбирати завали, рятували людей і люди 
одразу ж виїжджали з вами в евакуацію? 

- Були й неодноразово. Ми приїжджали ря-
тувати, але в будинку, де було влучення, був 
200-й. Проте сусіди під враженням побаченого 
зліталися до нас із проханнями вивезти їх. І ми 
забираємо людей. 

 Якщо загинули люди під обстрілом, що 
відбувається далі? 

- У таких випадках працюємо або ми, або полі-
ція, залежно від того, хто вільний. Знову ж таки, 
це не основна наша функція. Це один із видів 
допомоги, коли немає ні в поліції можливості, 
ні місцева влада не може нічого зробити. Ось 
у таких випадках їде ДСНС. Буває тіла загиблих 
лежать по 3-4 дні, тому що на території немає 
доступу через сильні обстріли. Була ситуація, 
коли у Мар’їнці на початку війни було потра-
пляння до 5-поверхового будинку. Фрагменти 
тіл у тому випадку вдалося забрати лише через 
місяць. Можна сказати, від них практично нічо-
го не залишилося. І туди довго не було змоги 
проїхати. Усі силові структури та державні орга-
ни наполягають на евакуації. Розказані випадки 
– це реальні приклади та наслідки. 

 Що б ви порадили людям, які перебува
ють на відносно прифронтовій лінії, де ще 
не так небезпечно, як у Мар’їнці. Крама
торськ, Покровськ, наприклад?

- Завжди людям говорю - ви зрозумійте, що 
заради одного їде ще три людини, які ризи-
кують своїм життям і здоров’ям. Подумайте 
про життя цих людей, які їдуть рятувати вас. 
Ці люди мають своїх родичів, дітей. Як два 
мої товариші по службі. Вони їхали рятувати 
людей та обидва отримали поранення. Сіли в 
машину, посадили людей і прилетіло саме на 
те місце, де вони забирали людей. Уламками 
поранило рятувальників. Тому краще евакую-
ватись. Кілька місяців можна побути в гостях у 
родичів, у центрах евакуації, але ви збереже-
те не лише свої життя, а й тих, хто їхатиме вас 
рятувати, якщо ви залишитеся. Зараз дуже від-
чутна різниця між життям у Красногорівці та 
Мар’їнці, а відстані між ними лише 7 км. У Крас-
ногорівці люди ще можуть вийти до магазину 
чи за пенсією, а у Мар’їнці – вже ні. 
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Галина Олексіївна: «Не хочеться нікуди їха-
ти, але треба. Сама я з Долини. Ми жили п`ять 
місяців у монастирі, але здоров`я вже немає 
жити у підвалах. Боюсь, щоб знову не було ін-
сульту, бо потім - кому я потрібна лежача. По 
70 років нам з дідом, як жити – не знаємо. 

Я вирішила виїжджати, бо вже все - сил не-
має терпіти. Зима наближається, а мені треба, 
щоб хоч трохи кістки зігрівались. Мені й за-
раз було холодно у підвалі Святогірської Лав-
ри. Там часті обстріли, несила було терпіти. 
Господь Бог, мабуть, допоміг витримати. Було 
важко, особливо, коли не приїздили волон-
тери довго. Ні борошна не було, нічого. Да-
вали нам на добу півлітрову баночку сухарів 

Для багатьох мешканців півночі 
Донеччини, які обрали шлях ева-
куації, Краматорськ і Слов’янськ 
– це місця, де вони отримують пе-
репочинок та різнопланову необ-
хідну допомогу перед тим, як виру-
шити у Покровськ на поїзд, а потім 

– і у більш безпечні області Украї-
ни. Саме тут у середині вересня 
ми поспілкувались і з людьми, які 
усвідомили необхідність врятува-
ти своє життя, і з представником 
влади, що евакуацію організовує.  
І от що від них почули.

«ВИРІШИЛИ ВИЇЖДЖАТИ,  
БО ВЖЕ ВСЕ - СИЛ НЕМАЄ ЦЕ ТЕРПІТИ»

– і ото, то дід мені дає, то я йому. Водичкою 
зап`ємо і все… Вивіз нас військовий лікар на 
ім’я Дмитро – дякуємо йому. У Краматорську 
нас мер зустрів – поставився, як до батьків, 
приніс гуманітарку та каже «їжте». А про ева-
куацію я так скажу. У кожної дорослої люди-
ни є голова на плечах і вона має працювати, 
якщо бажаєш зберегти своє життя. Помирати 
ж не хочеться».

Раїса Василівна: «Я з Бахмута. Жила у Лаврі 
п`ять місяців, а це їду в Павлоград. Чого їду? 
Там у мене чоловік. А тут зв`язку не було, не-
можливо жити, постійні обстріли, тиск, погано 
себе почувала. Попереду зима, води і світла 
немає, не скупатися, нічого. Народ страждає. 
Треба виїжджати». 

Надія: «Я з Долини. Виїхали з Лаври, бо по-
гані умови, над головами літають снаряди, а в 
мене двоє діток – Віталій та Богдан. У Долині 
я доглядала за мамою, але вона там залиши-
лась, не захотіла виїжджати (вона ходяча в 
мене). Зараз поїдемо до Хмельницького, а 
далі – не знаю поки ще куди. Рішення виїхати 
прийняла не відразу, але просто надоїло, що 
бомблять. За дітей страшно. Мій будинок поки 
цілий, але це тимчасово». 

Стас и Надія: «Ми були у Богородичному з 
бабусею, пряме влучання в будинок. Будинку 
нема. На щастя, ми залишились живі. Після 
цього виїхали одразу, не роздумуючи, про-
жили в Лаврі три місяці. Ми хочемо до нашої 
тьоті у Хмельницький поїхати – нас там зу-
стрінуть. Залишатись тут небезпечно, треба 
евакуюватись».

Володимир Рибалкін, начальник Свято
гірської міської військової адміністрації 
Краматорського району: «Дуже багато лю-
дей маніпулює на питанні евакуації. Вона у нас 
обов’язкова, але не примусова. Кожна людина 
повинна думати про себе в першу чергу, про 
свою безпеку. Не повинні люди знаходитися 
на лінії зіткнення. Якщо ми кажемо про Свято-
гірську громаду, то у нас є населені пункти, які 
безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення, 
і там, на жаль, досі є люди. У деяких селах досі 
є діти. Обов’язкова евакуація спрямована на 
те, щоб люди були у безпеці. Але силою ніх-
то не примушує виїжджати. Ми кожного дня 
їздимо і інформуємо людей щодо ситуації та 
евакуації, ви на власні очі бачите, як це ор-
ганізовано, люди, у яких ви сьогодні брали 
інтерв’ю, виїхали з Лаври три дні тому, знахо-
дились у центрі, де їм надана і медична допо-
мога, і продовольчі товари, і засоби гігієни. У 
Святогірській громаді залишилося на підконт-
рольній території більше тисячі осіб в селах, 
це трохи більше 10%. Але у нас нема багато-
поверхівок, усі люди проживають у приватно-
му секторі. Люди, що залишилися, похилого 
віку, вони намагаються перезимувати в своїх 
домівках, це їхнє право, але ми постійно пра-
цюємо над тим, щоб люди мали інформацію і 
мали можливість виїхати».

З 2 серпня у Донецькій 
області проходить обов`яз-
кова евакуація населен-
ня у більш безпечні регіони 
країни. У разі відмови від 
евакуації особа має підпи-
сати відповідний бланк, під-
твердивши, що вона розуміє 
всі наслідки та несе від-
повідальність за своє життя.

Але ті, хто залишаються в об-
ласті з дітьми (а на Донеччині ще 
залишаються майже 35 тисяч ді-
тей!) і ігнорують обов’язкову ева-

куацію, відповідають не тільки 
за себе. Вони ігнорують і загрозу 
здоров’ю своїх синочків і донечок, 
за що передбачена кримінальна 
відповідальність.

Нагадаємо, що у статті 12 Закону 
України «Про охорону дитинства» 
зазначено: «Батьки або особи, які їх 
замінюють, зобов’язані виховувати 
дитину, піклуватися про її здоров’я, 
фізичний, духовний і моральний 
розвиток, навчання, створюва-
ти належні умови для розвитку її 
природних здібностей, поважати 

гідність дитини, готувати її до само-
стійного життя та праці». 

А згідно зі ст. 166 Кримінального 
кодексу України, злісне невиконан-
ня батьками, опікунами чи піклу-
вальниками встановлених законом 
обов’язків по догляду за дитиною 
або за особою, щодо якої встанов-
лена опіка чи піклування, що спри-
чинило тяжкі наслідки, – карається 
обмеженням волі на строк від двох 
до п’яти років або позбавленням 
волі на той самий строк.

Не наражайте на небезпеку 
себе і дітей – евакуюйтесь вчасно і  
безкоштовно!

ТОЙ, ХТО ІГНОРУЄ ЕВАКУАЦІЮ - НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Переселенці з Донеччини можуть за день оформити 
довідку ВПО та необхідні виплати

НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРАЦЮЄ ХАБ  
ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

+38 095 128 26 04 - загальні питання;
+38 063 226 19 79 - з питань призначення    

     грошових допомог;
+38 063 053 27 23 - з питань гуманітарної     

     допомоги;
+38 095 328 30 56  з питань пенсійного за 

     безпечення.

Утворений Донецькою обласною військо-
вою   адміністрацією  хаб «Callcentr»  про довжує  
під три  мувати наших громадян в містах розсе-
лення на Кіровоградщині. Всі громадяни, які 
евакуювались до Кіровоградщини з Донець-
кої області можуть звернутись до «Callcentr» 
за телефонами:

В Олександрії отримати 
довідку ВПО та оформити не-
обхідні виплати переселенці з 
Донеччини можуть протягом 
одного дня. Фахівці допоможуть 
евакуйованим і в селах громади.

- На території міста Олек-

сандрія є декілька точок, де 
евакуйована людина може от-
римати довідку внутрішньо 
переміщеної особи, - розповіла 
заступниця міського голови 
Олександрії Ірина Чемерис. 
- Якщо людина потрапляє в 

один із сільських населених 
пунктів на території грома-
ди – там є працівники ЦНАПу, 
що теж можуть оформити 
довідку ВПО. Черг зараз немає, 
в принципі, за один день можна 
оформити довідку.

ДО УВАГИ 
ЕВАКУЙОВАНИХ  

НА ПОЛТАВЩИНУ!
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Щоб поспілкуватися з людьми, 
які евакуюються, прямую до По-
кровська на залізничну станцію. До 
відправлення потягу до Кропив-
ницького ще майже година. На пе-
роні з валізками скупчилися люди. 
Матері з маленькими дітьми, жінки, 
молодь. Людям похилого віку та ма-
ломобільним групам допомагають 
працівники ДСНС, супроводжуючи 
до вагонів. На вході чергує поліція, 
слідкує за порядком, іноді підказує 
та орієнтує натовп, що зібрався на 
сходинках. Біля автобусів та потягу 
працюють волонтери у яскравих 
жилетках. Одним словом, загуби-
тися неможливо. 

На парапеті сиділа жінка похи-
лого віку. Коли я підійшов ближче, 
вона спитала, у котрій відправ-
ляється потяг. «О 16:30», - відповів 
я. «Невже найстрашніше позаду?» 
– продовжила жінка. Світлана Бо-
рисівна родом з Соледару, довго 
жила під обстрілами, ховаючись у 
підвалі. Коли сусідню вулицю мос-
калі зрівняли з землею, а рідна 
оселя зустріла осінні холоди без 
вікон, жінка вирішила скориста-
тися евакуацією. До Покровська її 
довезли безкоштовно волонтери, 
далі - на Кропивницький. Більш 
за все вона боїться, що не зможе 
знайти себе в іншій області, опи-
ниться без грошей та буде вимуше-
на повернутися. Але щиро вірить у 
ЗСУ та нашу перемогу, щоб повер-
нутися додому. Також вимушена 
переселенка сподівається на до-
помогу держави.

Сашко до війни жив у Сєвєродо-
нецьку, мабуть, й далі проживав би 
там родиною, але після чергового 
обстрілу лишився без даху над 
головою. Ледве вибрався, допом-
огли військові, перебіжав зруйно-
ваним мостом у Лиси чанськ, а там 
з волонтерами поїхав у Бахмут. 
Але й там небезпека спіткала його. 

ЧЕРГОВИЙ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПОТЯГ  
ВІДПРАВИВСЯ ДО КРОПИВНИЦЬКОГО

У більшості людей потяг порівнюється 
з чимось приємним та теплим - довго-
очікувана відпустка, важливе відряд-
ження, поїздка до коханої людини. На 
Донеччині теж ходить пасажирський 
потяг і називається евакуаційним. Він 
рятує життя, евакуюючи мешканців До-
неччини з прифронтових міст, відвозячі 
їх безкоштовно до безпечних місць уг-
либ країни. Кожного парного дня потяг 
відправляється з Покровська, забираю-
чи усіх бажаючих виїхати. 

Тепер їде до родичів у Кропивни-
цький, сподівається, що знайде 
там роботу, але має побоювання, 
що окупанти не лишать від рідної 
домівки й цеглини, а мародери 
розтащать усі речі, які не зміг за-
брати з собою.

Валентина та Миколай їдуть з 
Бахмута, у їх квартиру 13 червня 
влучив снаряд. Пощастило, що їх 

не було вдома. Після цього под-
ружня пара ховалася у підвалах. 
Одного вечора біля входу в укрит-
тя осколками від ракети вбило 
сусіда. Вони його поховали біля 
під’їзду, а самі перейшли в укрит-
тя поруч. Чоловік мав поранення 
та численні опіки: «Хочеш пора-
нення покажу, а потім фото в теле-

фоні пошукаю, там пекло коїться.  
До речі, я в підвалі лікувався». Ва-
лентина теж має численні ушкод-
ження – її відкинуло вибуховою 
хвилею, тепер має проблеми зі 
здоров’ям. Подружжя сподіваєть-
ся, що відновить втрачені доку-
менти та перезимує у нормальних 
умовах в евакуації, а потім хочуть 
повернутися на звільнену від оку-
пантів Донеччину та розпочати за 
допомогою держави відновлюва-
ти власне помешкання. 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОНЕЧЧИНУ –  
на сайті Донецької ОДА (QR код 1)  

та у соцмережах (QR код 2)Q
R

 к
од
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 2

Анатолій Іванович на пероні 
стояв осторонь. Поруч лежали 
змотані в ковдру речі. Це все, що 
лишилося в чоловіка, десь серед 
уламків відкопав зимову куртку, 
її й надягнув. Поталанило, що був 
у сусідній кімнаті, тому й лишив-
ся живий. Дружина померла дав-
но. «Всьо, закінчилося все для 
мене… Такий будинок був краси-
вий. Боюся більше не зможу від-
новити, так і лишуся у племінни-
ці. Хочу спокою, бо кожного дня 
вдень й вночі обстріли», - каже 
він.

Олена в переносці заспокоюва-

ла рудого котика. Він з нею весь 
час жив під обстрілами, а коли 
відчував небезпеку – ховався під 
ванною. Так сталося й останнього 
разу – тварина побігла ховатися, а 
жінка спустилася в укриття. Це їм 
обом врятувало життя. Незважа-
ючи на побоювання, що умови у 
новому місці не будуть більш-менш 
комфортними, Олена зібралася та 
приїхала на евакуацію. І правильно 
зробила. Бо, можливо, ще не одну 
сотню життів врятує цей потяг.


