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УДК 908(477.41) 

Ки 38 

Київщина: 1 місяць, 1 тиждень, 1 день : інформаційно  ̶краєзнавче видання / 

[уклад. Н. О. Кліменко]; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва».  ̶  

К., 2022.   ̶ 44 с. 

 Матеріали створені за результатами Обласного вільного інтерв’ювання 

працівників бібліотек територіальних громад Київської області «1 місяць, 1 

тиждень, 1 день» для збереження історико ̶ краєзнавчої інформації, відтворення 

та закарбування в пам’яті історій справжніх людей, що героїчно витримали 

жорсткий період окупації Київщини з 24 лютого по 2 квітня 2022 року військами 

російської федерації. 

 

Укладач: Н. О. Кліменко 

Ідея: Т. І. Василькевич 

Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока 
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Положення 
Про проведення обласного вільного інтерв’ювання 

«1 місяць, 1 тиждень, 1 день» 
 

24 лютого 2022 року почалося 
повномасштабне вторгнення в Україну 
російських військ. Першим удар на себе 
прийняла Київська область, у якій внаслідок 
війни пошкоджено або зруйновано понад 120 
культурно-історичних об’єктів. 

До числа пошкоджених увійшли 84 об’єкти 
культурної спадщини, 24 культові споруди та 16 
меморіалів. Було пошкоджено або знищено 
бібліотеки, кінотеатри, будинки культури, центри 
художньої освіти та центри дозвілля. Знищено 
старовинні дерев’яні церкви  ̶  Святого 

великомученика Георгія Побідоносця (1873 р., с. Заворичі, Калитянська ОТГ) та 
Вознесіння Господнього (1879 р., с. Лук’янівка, Баришівська селищна ТГ). На Київщині 
було повністю знищено Іванківський історико ̶ краєзнавчий музей та Краєзнавчий 
музей Бородянщини. Часткові пошкодження зазнали Музей ткацтва в Обуховичах, 
Ірпінський історико ̶ краєзнавчий музей та Національний музей ̶ заповідник «Битва за 
Київ у 1943 році». 

Під час окупації знищувались не лише будівлі, а й музейні експонати, предмети 
мистецтва, зокрема національні костюми, інструменти, книги, рушники. Від рук 
окупантів постраждали й бібліотеки, бо в українській літературі окупанти бачили 
загрозу для себе. Під час окупації російськими військами пошкоджено понад 70 
бібліотек ТГ Київської області, дві з них – у Бородянській та Іваківській ТГ, знищено 
повністю. 

Цього року Київська область мала б відзначати 90-річчя від свого утворення 
різноманітними культурно-мистецькими заходами. КЗ КОР «Київська обласна 
бібліотека для юнацтва» також планувала багато заходів, нажаль, деякі з них наразі 
виявились «не на часі». Натомість ми плануємо зібрати та впорядкувати історії наших 
колег-очевидців трагічних подій на Київщині у лютому-квітні 2022 року. Збірка цих 
матеріалів буде містити власні спогади бібліотекарів про окупаційний період у 
Київській області з 24 лютого по 2 квітня 2022 р. 

Запрошуємо прийняти участь у вільному інтерв’юванні працівників бібліотек ТГ 
Київської області «1 місяць, 1 тиждень, 1 день» для збереження історико-
краєзнавчої інформації, відтворення та закарбування в пам’яті історій справжніх 
людей, що героїчно витримали жорсткий період окупації. Це є важливим в першу чергу 
для того, щоб пам’ять, яка втілена в ось таких історіях не давала забути про минуле, і 
про загрози, які в собі несуть в тому числі сусідні народи, що велику частину нашої 
історії були поневолювачами. 

За результатами зібраних інтерв’ю буде створено зведене інформаційно -
краєзнавче  видання «Київщина: 1 місяць, 1 тиждень, 1 день». 

 

 

 

 

 

https://www.kobu.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-08-31_18-43-22-190.png
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Загальні положення 

1. Загальні положення: 

 Це Положення регламентує порядок проведення обласного вільного інтерв’ювання 
««1 місяць, 1 тиждень, 1 день» (далі  ̶  Інтерв’ювання). 

 Ініціатором Інтерв’ювання є КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» у 
співпраці з культурними 
партнерами: Державний архів Київської області, Бібліотеки територіальних громад 
Київської області. 

 Захід відбудеться за інформаційної підтримки Управління культури Київської 
обласної державної адміністрації. 

 Інтерв’ювання проводиться на добровільних засадах. Проведення є відкритим, 
прозорим, демократичним. 

2. Мета заходу: 

 Підвищення поінформованості широких кіл користувачів про події у Київській 
області під час окупації, особливо стосовно бібліотечних закладів та їх працівників. 

 Залучення бібліотекарів Київської області до висвітлення подій окупаційного 
періоду власними історіями. 

 Сприяння вихованню патріотизму, національної самосвідомості, поваги до історії та 
до героїчного вкладу окремих людей. 

 Поповнення фонду краєзнавчих видань зведеним інформаційно-краєзнавчим 
виданням «Київщина: 1 місяць, 1 тиждень, 1 день». 

 3. Завдання заходу: 

 Висвітлення історичних подій Київщини у її 90 ̶ річчя. 
 Методична робота із бібліотечними працівниками бібліотек ОТГ Київської області. 
 Втілення інноваційних ідей бібліотечної роботи, зокрема інтерв’ювання, за 

результатами якого може бути створено інформаційно-краєзнавче видання. 
 Об’єднання зусиль бібліотекарів Київської області, працівників КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва» та культурних партнерів у загальному проекті для 
спільної місії, та задля припинення війни і недопущення подібних трагедій у 
майбутньому. 

 Залучення якомога більше бібліотекарів/учасників до вільного інтерв’ювання через 
розповсюдження інформації про нього шляхом електронної розсилки та поширення 
через соцмережі. 

 Популяризація діяльності бібліотек Київської області у розрізі подій окупаційного 
періоду. 

 Популяризація видавничої роботи КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 
юнацтва». 

 4. Шляхи реалізації Інтерв’ювання: 

 У період проведення Інтерв’ювання (від 1 вересня 2022 року) бібліотекар ̶ учасник, 
притримуючись «Умов участі» складає своє інтерв’ю та надсилає КЗ КОР 
«КОБЮ». 

 Зібрані інтерв’ю опрацьовуються працівниками КЗ КОР «КОБЮ» впродовж жовтня ̶ 
листопада 2022 року та складаються у інформаційно-краєзнавче 
видання «Київщина: 1 місяць, 1 тиждень, 1 день» до кінця планового року. 

5. Популяризація Інтерв’ювання: 

 Проведення рекламної та інформаційної кампанії на інтернет ̶ площадках КЗ КОР 
«КОБЮ»  та Управління культури Київської обласної державної адміністрації). 

 Проведення електронної розсилки серед бібліотек ОТГ Київської області. 
 Моніторинг перебігу Інтерв’ювання. 
 Проведення індивідуальних бесід та роз’яснень з приводу проведення заходу. 
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6. Термін проведення Інтерв’ювання: 

 Обласне вільне інтерв’ювання «1 місяць, 1 тиждень, 1 день» розраховане на період 
з 1 вересня 2022 року. 

 Узагальнення Інтерв’ювання, редагування, створення інформаційно ̶ краєзнавчого 
видання  ̶  по 1 грудня 2022 року. 

7. Керівництво заходом: 

 Загальне керівництво здійснює КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 
 Огранізаційно ̶ методична робота покладається на публічні, опорні бібліотеки 

Київської області. 

8. Підбиття підсумків: 

 По закінченні проведення Інтерв’ювання КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 
юнацтва створює інформаційно ̶ краєзнавче видання «Київщина: 1 місяць, 1 
тиждень, 1 день». 

 На сайті бібліотеки створюється окрема сторінка для висвітлення подій обласного 
проекту, розробляється банер-логотип заходу. 

 Опрацьовані матеріали будуть передані КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 
юнацтва» у Державний архів Київської області, згідно підписаного Договору про 
співпрацю від 25.11.2021 №5/11 ̶ 21 між нашими установами для складання опису 
справ. 

 Використання отриманих матеріалів для подальших заходів бібліотеки патріотичної 
та краєзнавчої тематики. 

9. Умови участі в інтерв’юванні: 

 Обсяг  ̶  не більше 1 сторінки А4 друкованого тексту (шрифт Times або Arial 12). 
 Текст має містити епізоди про діяльність бібліотек та бібліотекарів в період 

окупації. 
 Розкажіть про роботу громади, співпрацю з волонтерами для допомоги ЗСУ / ВПО / 

тощо. 
 Чи постраждала Ваша бібліотека від рук окупантів? 

 Коли  запрацювали бібліотеки у Вашій громаді. 
 Підпишіть інтерв’ю: ПІБ, назва громади, назва бібліотеки, e-mail для зв’язку. 
 За бажанням додайте свою фотографію чи фото пошкоджень у Вашій бібліотеці. 
 Строки подання: продовжено. 

 Усі матеріали надсилати на електронну адресу КЗ КОР 
«Київська обласна бібліотека для юнацтва» – kobu-80@ukr.net  
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Маленьке місто – з великим серцем ! 

На Поділлі, на берегах Горині розкинулось 
мальовниче місто – Ізяслав. 

Саме сюди закинула доля мене і мою 
родину під час повномасштабного вторгнення 
росії в Україну. 

На Хмельниччині нам надали прихисток 
дуже хороші і чуйні люди з невеличкого міста 
Ізяслав, але з великим серцем – це єврейська 
община – волонтери Ігор та його дружина 
Вікторія. 

Кожного дня вони підтримували нас, 
надавали матеріальну допомогу: комфортне 
житло, продукти харчування, одяг і все 

необхідне для нормального життя. За це ми їм дуже вдячні. Люди – ви неймовірні! 

Вони ні хвилини не сидять на місці. Постійно в дорозі – своїм транспортом 
доправляють жінок та дітей до Польщі та Німеччини. 

А на зворотньому шляху везуть гуманітарну допомогу. Ігор та Вікторія на хвилинку 
забігають до нас, щоб передати нам польських та німецьких смаколиків. 

І коли, через декілька днів, мені стало спокійніше на душі, коли ми відчули себе у 
безпеці, то я вирішила віднайти тут волонтерський центр, щоб внести свій вклад у 
Перемогу. І такий центр розгорнув свою роботу на базі Ізяславського дитячого 
лікувально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради «Повір у себе». 

Директор центру – Хеленюк Юрій Андрійович- чудова людина, досвідчений 
керівник, видно, що хороший господар. Організував свій колектив, спрямував його 
зусилля на допомогу ЗСУ. До його роботи залюбки долучилась і я. Ми плели 
маскувальні сітки. А потім виготовляли «Кікімори» для снайперів. Хтось ліпив 
вареники, випікав галетне печиво, тушонку, шив розгрузки. Все це ми відправляли в 
зону бойових дій. 

Я щиро дякую директору центру, його завучу Лесі Ярославівни Гаврилюк. Саме 
вона турбувалась, щоб ми постійно були забезпечені матеріалом для роботи, адже 
працювали без вихідних. 
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А ще Леся Ярославівна подарувала мені дуже гарну вишиванку. І ми домовилися, 
що після війни я одягну це святкове вбрання українців і ми разом будемо святкувати 
Перемогу! 

Я дякую за чуйне ставлення та всіляку підтримку весь педагогічний колектив 
центру, мою колегу завідувачку бібліотекою – Тетяну Леонідівну, технічний персонал. 

Шановні друзі, те, що ви робите добро людям, воно до вас обов’язково 
повернеться. Адже істина стара як світ: спочатку треба віддавати, а потім брати. 

Я вкотре переконалась, що до добрих людей завжди притягуються добрі люди. 

А ще Ізяславська міська рада організувала «весняне прибирання» і закликала своїх 
мешканців та переселенців долучитися до цієї акції. Я залюбки взяла участь в цьому 
заході. Нашу групу поставили прибирати схили річки Горинь. Хтось прибирає моє місто 
Макарів, а я прибирала місто Ізяслав. Україна – єдина ! 

А ввечері на площі міста відбувся благодійний концерт, який пройшов за участі 
художніх колективів міського Будинку культури та Народних артистів України Наталії 
Сумської та Анатолія Хостікоєва. На цьому заході ми зібрали 27.000 грн на підтримку 
Збройних Сил України. 

Ми всі разом вписуємо трагічну і разом з тим героїчну сторінку в історію України. 

Наближаємо Перемогу разом ! 

В. М. Йовенко, директор КЗ « Публічна бібліотека Макарівської селищної ради». 
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Мотижин 

(інтерв’ю бібліотекарки с. Мотижин КЗ «Публічна бібліотека Макарівської 

селищної ради») 

Лелеки цього року не прилетіли… Велика біда в рідному селі… 

Мотижин — невелике село в Бучанському районі, Макарівської ТГ за 
кілька десятків кілометрів від Києва. Із 27 лютого до початку квітня населений пункт 
був під окупацією російської армії. 

Це там вбили голову сільради Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра. 
У населеному пункті проживає і співавтор Конституції України та дипломат Роман 
Безсмертний. Він розповів, як спілкувався з окупантами, хто вони і що врятувало йому 

Роман Безсмертний  
… коли ти з ними стикаєшся і 

доводиться вести якусь розмову, то 
перше, що одразу впадає у вічі і 

стає зрозумілим — вони не 
усвідомлюють, хто вони. У них 

немає того, що присутнє в нас, — 
самоідентифікації. 

Серед тих майже 20 осіб, із якими 
мені доводилося стикатися, 
був лише один, хто мені чітко сказав: 
«Я азербайджанець». Решта були в 
постійному ступорі. 

Постійно працювали РЕБи 
(станції радіоелектронної боротьби) 
— ніякого зв’язку не було, тобто ми 
— постійно в ізоляції, вони — в 
ізоляції. Це, мабуть, те, що мені 

допомогло вижити, бо вони не розуміли, хто я. 

Вони знайшли мої записи, щоденники, де я веду лекції в університеті, 
виставляю оцінки. Одразу запитали: «Ви викладач?» Я кажу: «Так, я викладач в 
університеті, читаю міжнародні дисципліни». І одразу запитання: «А що ви знаєте про 
переговори, які ведуться?» На той момент уже йшли контакти, вони звідкись знали про 
те, що між українською стороною і російською почалися якісь розмови. На що я 
відповів: «Я знаю рівно стільки, скільки ви, тому що електроенергії немає, 
зв’язку немає…» 

Я вмикався в  наш останній ефір  за допомогою  мобільного інтернету. Це вже були 
буквально останні дні, коли мені вдавалося через автомобіль заряджати телефон. А 
після того те, що залишалося, — 3−4%,  витрачав на те, щоб відправити смску, 
повідомити, куди яка група танків рухається, як вони пересуваються. 

Повертаюсь до питання самоідентифікації. Було добре видно, що там і татари, і 
башкири, і мордва, марійці, буряти… Але вони чомусь називали себе «русские». Коли 
я ставив їм запитання, а звідки ви,  відповідали, що з Казані. Я кажу: «Так ти татарин!» 
Каже: «Ну, у меня там мама…» 

Не випадково цей азербайджанець був такий говіркий. Для мене це і так було 
зрозуміло: для людей, які себе самоідентифікують, такі цінності як свобода зрозумілі. 
А тут люди без роду, без племені, тому вони піддаються дуже легким 
маніпулятивним операціям. Для мене було зрозуміло, чому такий контингент 
підібраний: бо керувати українцем чи поляком, кримським татарином неможливо — у 
нього є своя вертикаль цінностей, він розуміє в більшості своїй співвідношення між 
добром і злом. Це перше. 

Фото Романа Безсмертного з родиною – Еспресо-ТВ 

https://www.kobu.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/09/im-000000.jpg
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І друге: будь-яка інтелектуальна розмова ставила їх у ступор. Наприклад, питання 
від них: «Как вы относитесь к русским?» Моя відповідь: «Скажіть, будь ласка, ви у мене 
зі зброєю в хаті, чи я до вас прийшов у хату?» Вони не могли на це абсолютно 
ніяк реагувати, бо у них моментально відбувався збій по тих параметрах, на які їх 
натаскали; вони не знали, що говорити. І до мене претензій ніяких не могли 
пред’явити. 

Або, наприклад, ця річ, яка вже збита: «Ви їхали на навчання». Я запитую: «З таким 
боєкомплектом на навчання їдете? Ви розумієте, що ви говорите колишньому солдату 
армії? На які це навчання їдуть із таким боєкомплектом?» Було зрозуміло, що їм у 
голову вбили десяток штампів і вони їх скрізь, повсюдно, де тільки можна і 
виголошують. Хоча будь-яка елементарна річ, яка змушувала їх мислити, ставила їх у 
ступор. 

Ці особи — не строковики, не представники регулярних військ, а контрактники, тому 
що там віковий діапазон був найрізноманітніший. Але більшість із них називали мене 
«дедом», тому що мені 57  років , а їм максимально те, що я бачив — років до 28, у 
нас був дуже величезний віковий розрив. “У вас много таких деревень?» Я кажу: «В 
Україні — 36 тисяч». І я бачу, як у них очі розходяться: «Вы слишком богато живете». 
Тобто для них умови, в яких живуть українці, — це недосяжні речі.  

Причина зрозуміла: злидні, в яких живуть ці народи. Вони їх зокрема і штовхнули в 
армію, вони пішли на загибель заради того, аби заробити хоч якісь копійки. А 
тепер уявіть собі, накладається оце ординство без роду, без племені, і 
головна цінність — просто гроші, за які можна вижити. От це повний пакет яничар — 
це слово найбільше підходить, як я його розумію”. 

Загальне враження людини, яка вчила історію: це орда. От це слово найбільше, 
найточніше підходить до характеристики цих людей, якщо можна назвати їх людьми. 

Чому так зосереджені на бурятах? Тому що їх легко було ідентифікувати. Вони 
люди відповідної зовнішності. Але я хочу, щоб українці знали: серед цієї орди було не 
менше волзьких татар, башкирів, мордви, марійців… Якщо ви чули таке попискування 
в закінченнях слів, то це якраз представники цих народів. У мене так доля склалася, 
що мені довелося служити з ними і я дуже добре розрізняю російську мову, 
якою говорять у москві, і ту, якою говорять інші. 

Мордвина, марійця не так легко відрізнити від європейського обличчя, хоча теж 
видно — вони низькорослі, дуже круглолиці. 

І ще одна річ: у мене лежали гроші, невелика кількість. Після першого обшуку вони 
їх не зачепили, вони так і лежали на столі. Я їх, до речі, не ховав нікуди. Але потім 
вони причепилися до мене з курсом  валюти  і, коли я їм пояснив співвідношення рубля 
до долара і гривні до долара, то я й не помітив, як зникли ці гроші. 

Друге: у мене були блютуз-навушники Apple, у них уже геть батарейка сіла, я їх не 
ремонтував, але вони точно так зникли. Зникали і великі речі. Якщо забирають речі, не 
треба їх рятувати. Вони заберуть. Як, прикладом, наш автомобіль.  

Окупанти – це люди, які живуть за межею законів і правил війни.  

Вони не розуміють, що це цивільне населення, а це військове, що це жінка, а це 
діти. Розрізнення немає.  

Українець ніколи не зрозуміє: жодного разу не зайти у погріб за місяць. Для них не 
існує погреба як місця, де українець може рік жити, бо там є все — від консервації до 
овочів, фруктів тощо. Натомість вони обкрадали магазини, будинки і 
їли ці напівфабрикати. Я ніколи в житті не бачив, аби наші їли ці напівфабрикати, не 
готуючи їх. 

Я вже не кажу про речі гігієни. Вони тільки з’являлися біля воріт, нудило і 
хотілося тікати. 
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Дуже багато речей, які чітко дають зрозуміти: це люди, які для 
мене ідентифікуються, як орда. Це невільники. 

До речі, впадало в очі й те, що між ними ніякої субординації не було. Вони могли 
між собою влаштувати гризню, видно було, це -  найманці. 

27 лютого, Мотижин окуповано… В нашій хаті 6 чоловік, бо забрали до себе родину, 
будинок якої розбомблено. На всіх одна буханка хліба. Я дивлюсь в плетену корзину, 
де тримаємо хліб і розумію, що цього надовго не вистачить.  

Я зателефонував Ігорю Сухенку, 
своєму однокласнику і чоловіку старости села 
– Олі Сухенко. Ми зустрілися, обговорили 
ситуацію. І вже через 2,5 
тижні Ігорю вдалося налагодити доставку 
хліба. Якось Оля Сухенко передала нам два 
батони і радісно сказала: «Все, тепер село 
буде з хлібом».  

28 лютого в Мотижині не стало електрики, 
бо перебили високовольтні дроти і почали 
здихати всі мобілки. Телефони в окупації – 
найбільший ворог. Я бачив, як росіяни звозили 
сумки з телефонами, сканували їх. Які не 
могли розблокувати, то розстрілювали. 

З’явилися нові проблеми – відсутність 
зв’язку, холод і приготування їжі.  

 Доводилося щодня топити піч аби не 
замерзнути і щось в чавуні зготувати. 
Температура в хаті не піднімалася вище +12. 
Дров було лише на тиждень. Але і тут на 
допомогу прийшов Ігор Сухенко. Швидко 
організував доставку в двір трьох кубів дров. 
Вони нас рятували в найхолодніші дні.  

Ми з Ігорем часто бачилися, уникали спілкування телефоном, це було небезпечно. 
Вороги постійно забирали у населення мобілки і перевіряли їх. З телефонів ми 
вичищали все, що можливо і ховали їх.  

Ігоря Сухенка турбувала моя присутність в Мотижині. «Не висовуйся, прошу, 
якщо дізнаються хто ти і схоплять, то буде проблема у всього села», – повторював він 
весь час.  

У нас є генератор, то Ігор якось привіз 10 літрів пального аби ми могли всі 
підзарядити телефони. Завдяки кільком дзвінкам вдалося дивом вивезти родину, яка 
жила у нас, до Києва.  

Великою проблемою кілька днів поспіль були пожежі в полях, горіла суха трава і 
підходила до будинків. Ми гасили полум‘я годинами… інколи зупиняли його на 
порозі… 

Вранці 23 березня я знову зустрівся з Ігорем і передав йому ящик з медикаментами, 
бо його син Сашко займався розподілом і доставкою ліків в селі. Він і для моєї мами 
привозив таблетки. Ми домовилися з Ігорем, що вони з родиною 
наступну ніч заночують вже в нашій хаті. Чому? На той момент нашу хату 
обшукали російські військові… Значить, до нас вони б вже не прийшли…  

Але ввечері не прийшли до нас Оля, Ігор і Сашко Сухенки… Зв‘язку з ним вже не 
було.  

Велика подяка світлим людям! 
Вічна пам‘ять всім загиблим!  
Я вижив. Мені нестерпно боляче…  

На фото: родина Сухенків, закатована 

росіянами; староста села Ольга Сухенко з 

чоловіком та сином Олександром Сухенком 

– відомим українським футболістом 

https://www.kobu.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/09/27721753118612459742647163938783020092718371n.jpg
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Днями односельці мене шукали в 
тій ямі, в якій після окупації знайшли 
родину Сухенків… 

Знову поселилися на хаті лелеки 
. Хай це буде хороший знак.  

Запізнились аж на 3 місяці. 
Зазвичай прилітали на День сорока 
святих, 22 березня. Будемо без 
пташенят, бо вже десь вивелись. 

Бібліотекар с. Мотижин КЗ « 
Публічна бібліотека Макарівської 
селищної ради” Марченко Н.В. 

 

Апокаліпсис наяву  
(з досвіду працівниці Бородянської центральної бібліотеки) 

Я і моя сім’я 24 лютого були вдома, в Бородянці, коли почули звістку, що почалася 
війна. Відчували страх, лякала невідомість, ми не знали що буде далі, але надіялись 
на краще, тому нікуди не поїхали. А 26 лютого, якось раптово, Бородянка виявилась 
окупованою… 

Зайшли великі колони ворожої техніки. Це були танки, броньовані машини, 
«гради», «смерчі» та інше. Перша колона пройшла тихо по кільцевій дорозі. Живу я на 
5 поверсі в багатоквартирному будинку, який стоїть перпендикулярно до вулиці 
Центральної. З вікна квартири нам видно було, як друга колона пройшла по центру 
міста, але далі за нами, біля будівлі відділення зв’язку, її «зустріли» бійці тероборони 
й закидали її «коктейлями Молотова». Це дуже розлютило окупантів й тоді почалося 
справжнє пекло. 

Рашисти почали обстрілювати все навкруги. Зі свого балкону ми з чоловіком і 
сином на власні очі бачили як рашисти, сидячи зверху на танках, стріляли по 
квартирах, аптеках, магазинах. Вони це робили усвідомлено, добре розуміючи, що 
вони роблять. Я не могла повірити, що так можна вчиняти з мирними людьми, які не 
несуть загрози, вони просто тут живуть. Навколо все палало. Пожежники не могли 
під’їхати гасити пожежі, бо по них відразу стріляли. Але ми все ще залишалися вдома, 
сподіваючись що все скоро минеться. 

Першого березня ворожа авіація скинула бомби на багатоповерхові будинки на 
початку вулиці Центральної. Наступного дня, десь біля 8-ї ранку ми почули гул літаків 
і одразу ж пролунали гучні вибухи, – це бомби впали на будинки навпроти, в ста метрах 
від нас. На наших очах горіли і обвалювались цілі прольоти у двох будинках в центрі 
міста. Я дивились на це і очам своїм не вірила, було відчуття, що я всередині 
жахливого фільму, але це була страшна реальність. Вибуховою хвилею у нас вибило 
вікна і двері, ми схопили підготовлені раніше документи та речі, і вибігли з дому. Наш 
будинок вцілів, але все навколо було у вогні й диму, під ногами – скло і бита цегла. 
Було дуже страшно. 

Нам вдалось доїхати до мого брата в село Берестянка, де змушені були пробути в 
окупації аж до звільнення. Я ніколи не зможу забути побачене після авіа бомбардувань 
мого рідного міста. Так можуть вчиняти з мирними мешканцями лише 
«НЕЛЮДИ».                                                      

Наталія Поліщук, завідувачка відділу комплектування 

Бородянської центральної бібліотеки 



13 

 

Моє життя в окупації  
(з досвіду працівниці Бородянської центральної бібліотеки) 

Я завжди знаходилась біля своїх дітей. Мені здавалось, якщо я буду поряд, то з 
ними нічого поганого не станеться. Коли почалася війна, я дуже злякалась за їх життя 
і весь час молилась Богу, щоб він вберіг нас від біди… 

25 лютого у мене було свято – 50 років від дня народження. Ось і «відсвяткувала» 
свій ювілей під вибухи і з гіркими сльозами на очах. А взагалі, перший тиждень війни я 
постійно плакала. 

26 лютого вранці вийшла з хати (проживаю в с. Небрат, в п’яти кілометрах від 
Бородянки) і не могла зрозуміти, що відбувається. Стояв страшенний шум, двигтіла 
земля. Всі сусіди повиходили на вулицю і тут з-за повороту показався перший танк, 
другий, і ще, й ще… ціла колона, потім друга. Вони йшли на Бородянку, а ми стояли 
заціпенілі і дивилися на них. Вони так зухвало й нахабно проїжджали моїм рідним 
селом, що не можна було на це спокійно дивитись. У мене почалась істерика, я 
плакала і не могла спинитись. Ми були на вулиці, аж поки не пройшла та ворожа 
техніка. Було дуже страшно. Ми не знали, що нас чекає завтра, післязавтра… 

Жили в постійному страху. Поки було світло і зв’язок, ми хоча б знали, що 
відбувається в країні. А коли 7 березня рашисти окупували село, то світло й зв’язок 
зникли. І тоді почалося найстрашніше, – життя з ворогами в одному селі. Вони 
позаймали порожні будинки, техніку поставили в городах, у дворах, на вулицях перед 
хатами. За декілька метрів від мого будинку вони зробили блок-пост. На дахах 
найвищих будинків засіли снайпери. Вороги поводились в селі, ніби в себе вдома. 

Ми щодня дивились смерті у вічі. А смерть ходила і їздила по вулицях, літала в 
повітрі. Стріляли безперестанку і вдень, і вночі. Снаряди літали над нашими хатами. 
Коли був бій в сусідньому селі, то кулі свистіли прямо над нашими головами, хоча ми 
й не одразу зрозуміли що воно таке свистить. Коли усвідомили небезпеку, – побігли 
рятуватися. 

Спочатку, коли їхала ворожа техніка, ми ховались, а потім вже звикнувши до того, 
що вони постійно їздять туди-сюди на своїх танках і «бетеерах», перестали звертати 
на них увагу, ніби їх не існує. 

Була весна, ми займалися своїми щоденними турботами: загрібали біля хат, 
працювали у дворах і городах. А моя сусідка навіть на вулиці кожного дня замітала, 
щоб показати окупантам, що не боїться їх. 

Ворожі гелікоптери літали дуже низько. Здавалося, що ось-ось якийсь зачепиться 
за дах будинку. Ти стоїш у дворі, а над будинком висить оце залізне страхіття з 
наведеним на тебе дулом. І ти не знаєш, що у голові того нелюда і який у нього наказ. 
Адже ще на початку березня ми на власні очі бачили ті літаки, які, пролетівши над 
нашим селом, скинули бомби на Бородянку. 

От так і жили. Відірвані від усього світу, без світла і зв’язку, без хліба. Страшно, 
коли ти висипаєш останню жменьку муки, коли виливаєш останню краплину олії і не 
знаєш   ̶  коли буде можливість щось купити. Але люди допомагали один-одному, 
підтримували і ділились останнім. Ця війна зблизила, згуртувала людей. 

Дякувати Богу і нашим захисникам, що у моєму рідному селі нема зруйнованих 
будинків, люди пережили окупацію і всі вижили. 

 Ніна Зайцева, провідний бібліотекар відділу обслуговування 

Бородянської центральної бібліотеки 
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Моє майбутнє – мій біль  
(з досвіду працівниці Бородянської центральної бібліотеки) 

24 лютого 2022 року о 6-тій ранку мені зателефонувала начальник відділу культури 
Наталія Вишинська з проханням повідомити усіх працівників про війну і всім 
залишатися вдома. Я повідомила усіх, а сама приїхала на роботу в Бородянку… 

В кабінеті я збирала, як мені здавалось, – найважливіше: ноутбук, папку з річним 
звітом і звіт бібліотек 6-НК. Була розгублена і не могла збагнути, що потрібно скинути 
на флешку, щоб зберегти (я й подумати тоді не могла, що мій кабінет буде 
зруйнований, а вся техніка вкрадена). 

Зазирнула Наталія Гарбуз, завідувачка дитячої бібліотеки, яка забирала з 
бібліотеки залишені продукти. Я привітала її з днем народження, бо в цей день їй 
виповнилося 55 років. 

Ми разом дивились у вікно, де суцільним потоком через центральну вулицю 
Бородянки їхали машини і не могли зрозуміти що відбувається. Громадський 
транспорт уже не їздив й з роботи мене забрав чоловік. На своїй машині ми ледве 
вклинились в колону і повернули в сторону Києва. Додому, в Немішаєве ми їхали 
одні… всі прямували на захід. 

25 лютого вранці, ми вирішили переїхати в с. Озірщина до нашого будинку, 
здавалося, що там буде безпечніше. Так думали не ми одні. По приїзді виявилось, що 
всі, у кого був власний транспорт переїхали з Києва і передмістя в село. Всі будинки 
навколо були переповнені людьми з дітьми. 

Зазвичай ми проживали тут з квітня по грудень, ремонтували і осучаснювали дім. 
Нарешті закінчили всі ремонтні роботи і облаштували житло для комфортного життя. 
Та війна внесла свої корективи і ми опинилися в ньому наприкінці зими. Запустили 
систему опалення і в тривозі спостерігали за розвитком подій. 

На ночівлю до нас приходили родичі, яким не вистачало місця вдома. Вночі було 
більш-менш спокійно, а зранку починалися вибухи і ми змушені були ховались у 
погребі. Перебіжками до нас прибігали сусіди, обмінювалися хоч якимось новинами, 
інколи дуже суперечливими. Поки було світло і був інтернет ми встигли побачити 
страшні фото понівеченої рашистами Бородянки, а в небі в тій стороні декілька днів 
стояв чорний стовп диму, – це горіла місцева нафтобаза. Вдень через наше село 
майже безперервним потоком їхав приватний транспорт з написами «ДІТИ» і ми з 
подивом споглядали цей постійний рух. 

Все змінилось 5 березня. Несподівано село облетіла звістка про наближення 
рашистської колони. Скоро вони вже були й біля нас. Чоловік нарахував 39 одиниць 
військової техніки: були танки, БМП, зенітні установки та інше. Вони окопалися в 
сусідній Дмитрівці. 

Вночі я майже не спала і в короткому тривожному сні мені наснився мій дім, а 
замість даху в ньому була величезна діра, через яку було видно синє-синє небо. 
Прокинувшись, я сказала чоловіку: «Їдем!». 

На тому відрізку вулиці де я живу десять будинків стоять окремо і ми виявились на 
прямій лінії від сусіднього села, якраз на «лінії вогню», адже за Озірщиною тримали 
оборону наші війська. Тож, відчувши небезпеку для життя всі ми, хто приїхав і хто тут 
жив, прилаштувавшись до чергової колони, виїхали в невідомість. Покидаючи своє 
подвір’я, я й подумати не могла, що бачу свій дім в останній раз. З десяти будинків на 
вулиці залишилося п’ять пошкоджених, а п’ять зруйнованих вщент. Ми вижили лише 
тому, що ВСІ виїхали. 

Дехто може зауважити: «Головне, що вижили». Так, слушно! Але ситуацію, коли від 
власної домівки не залишилось НІЧОГО, – пережити дуже складно. 

 Валентина Вашуленко, 
директор Бородянської центральної бібліотеки 
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Найстрашніше – невідомість  
(з досвіду працівниці Бородянської центральної бібліотеки) 

Під час і після окупації мене часто запитували  ̶  чи не страшно мені було вдвох, з 
12-річним сином перебувати самим вдома? Звісно було страшно, адже поблизу мого 
будинку в селі Небрат немає сусідів. Але війна в нашій родині почалася задовго до 24 
лютого, в далекому 2015 році. Зараз, знаючи про звірства в Бучі, Ірпені, Бородянці та 
інших містах України, розумію, що рішення залишитися вдома було легковажним з моєї 
сторони. 

Віталій, мій чоловік, ветеран ООС (Операція об’єднаних сил  ̶  ред.), незадовго до 
початку повномасштабної війни, вийшов на пенсію, пов’язаною з втратою здоров’я. 
Проте в той лютневий ранок, розуміючи цінність свого бойового досвіду, без вагань 
поїхав в Бородянський військкомат. В той день ми були вдвох у Бородянці й мене 
здивували безперервні колони машин, які їхали з Києва. Натовпи чоловіків, переважно 
у цивільному, хто зі зброєю, хто без, йшли в напрямку військкомату. Після цього дня 
свого чоловіка Віталія я побачила вже аж у квітні. Старший син, Владислав на той час 
був в лавах ЗСУ на Сході країни. 

Перший час мозок відмовлявся вірити у реальність того, що показували в новинах. 
Хотілося себе ущипнути, щоб прокинутися. Але, коли 26-го лютого на власні очі 
побачила колони ворожої техніки, що їхали з лісу від кордонів з Білорусі, ілюзії 
розвіялися. 

Про те, що наше село окуповане, я дізналася 8 березня, коли пропала 
електроенергія, а з нею вода, тепло, можливість приготувати їжу (будинок не 
газифікований). Згодом пропав і зв’язок. Тож, я мусила вийти на вулицю. Сусіди від 
мене далеко, будинок стоїть осторонь, люди майже не ходять. В ті дні стояла така 
тиша, що здавалося, село покинули люди, птахи та звірі. Навіть собаки не гавкали. 
Тільки звуки працюючої ворожої артилерії розривали повітря, було чути далекі вибухи, 
гул літаків та гелікоптерів, які час від часу патрулювали повітряний простір. 

В селі стало жвавіше, коли всі зрозуміли, що окупанти не займатимуть людей. 
Попередили одразу щоб їх не провокували, і тоді вони нікого не зачеплять. Щодня під 
залпи рашистської арти ми з молодшим сином ходили в село до свекрухи, щоб зварити 
їсти собі та тваринам, набрати води та погрітися. Потім поверталися в холодний 
будинок. 

Місцеві колаборанти нас «здали», розповівши рашистам, що в нашій хаті 
проживають два ветерани російсько-української війни. Найстрашнішим моментом 
було, коли, вибивши двері, окупанти зайшли в дім з перевіркою. Проте, побачивши нас 
вдвох із сином, не стали мародерствувати, як в порожніх будинках. В цей момент у 
мене промайнула думка, що на другому поверсі в шафах лежать комплекти військової 
форми, а на стіні в кімнаті сина його весільні фото, на яких він у військовому одязі. У 
мене все похололо всередині. Але на наше щастя, перевіряючі просто оглянули хату 
на наявність чоловіків і вийшли надвір. 

Тут мене очікувало ще одне потрясіння. Колись, стилізуючи альтанку під «мілітарі», 
– шеврони на стінах, український жовто-блакитний прапор на стелі , – я й подумати не 
могла, що це може в майбутньому спричинити мені якусь загрозу. Розглянувши таке 
оформлення, вороги, з перекривленими обличчями, запитали мене: «Что патриоты?» 
Відповіла: «Так, патріоти! «И Вы тоже?», – послідувало друге запитання. – «Я теж!», – 
ствердила я. Не знаю що в моїй поведінці було таке, може моя впевненість в собі, але 
щось знітило моїх непроханих гостей і вони забрались з мого подвір’я. 

Ніколи нам так не хотілося хліба, як в той період! І коли після деокупації, я вперше 
скуштувала свіжого батона, мій шлунок не витримав «такого свята». 

Найважчою була невідомість. Ми не знали, що відбувається навколо. Новини, які 
слухала по радіо, були невтішними. Страшно було за сина, що воював на Сході, за 
чоловіка, який пішов боронити Бородянку –  від них не було звісток. 



16 

 

Нашій родині пощастило: будинок вцілів і всі живі. І хоча син Владислав внаслідок 
контузії частково втратив зір та слух, він повернувся додому. І за це я щодня дякую 
Богу!!! 

Катерина Сидоренко, завідувачка відділу обслуговування 

Бородянської центральної бібліотеки. 
 

Все почалося 24 лютого вночі, о 5:00… 

(з досвіду працівниці КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради») 

Ми прокинулися з чоловіком рано від якогось гучного звуку, наче фура наїхала на 
люк, що на трасі за нашим будинком. Таких звуків ми чули чотири (це обстрілювали 
військові частини). Потім з вікна квартири бачили сусідів які поспіхом зносили речі в 
машини…. Колони машин їхали повз наш будинок. Подзвонила схвильована колега, зі 
словами ” почалася війна, цей виродок на нас напав, що робити… “ 

Я працюю в бібліотеці директором. Всіх працівників попередила, щоб на роботу не 
виходили, а сховалися в укриття. Але, як виявилося, пристосованих для людей 
укриттів в нашому місті майже не має. 

Мої сусіди збиралися і виносили сміття з підвалів кожного під’їзду нашого 
багатоквартирного будинку. Я згадала, що у нас в бібліотеці є коридор де немає вікон 
і є освітлення та опалення. Було прийнято рішення піти ночувати в бібліотеку. Я взяла 
свою сім’ю і запросила всіх працівників, друзів та сусідів. Так бібліотека стала 
прихистком для 18  чоловік. Також до нас переночувати та відпочити приходили 
працівники Вишгородської районної організації товариства Червоного хреста України 
(11 чоловік), які вели цілодобове чергування в Вишгородській ТГ. Ми жили дружно і 
згуртовано доти, доки було можливо. Коли почався сильний наступ на нашу ТГ , 
морально знаходитись в Вишгороді стало важко і страшно, люди почали виїзджати з 
міста. Я з сім’єю теж поїхала… 

Бібліотека стала домівкою для нас усіх. Хтось приходив тільки переночувати, хтось 
погрітися. Моя сім’я і сім’я моєї подруги знаходилися там майже постійно на протязі 
двух тижнів. Діти гралися, дорослі постійно читали новини і молилися за наших 
захисників. Я ходила додому, готувати військовим, які були в нашому місті, гарячі 
страви і напої.    

Через якийсь час в бібліотеці розташувалися два штаби гуманітарної 
допомоги: Вишгородської районної організації товариства Червоного хреста України 
та Благодійної організації «Благодійний фонд імені М.Василевського», які і на 
теперішній час знаходяться у приміщенні нашої бібліотеки у м. Вишгород.  

Слава Богу, наша бібліотека під час обстрілів Вишгородського району не 
постраждала. Після припинення військових дій в нашій громаді ми повернулися до 
роботи і перше, з  чого ми почали – це списання літератури країни агресора, створили 
Проєкт «З мовою в серці» для тимчасово переміщених осіб. В рамках Проєкту 
проходять курси з вивчення української мови та літератури, де наші гості можуть 
поспілкуватись, знайти друзів, та однодумців. 

Слава Україні! 

Калінкевич Лариса Вікторівна,  
директор Комунального закладу «Публічна бібліотека Вишгородської міської 

ради», Вишгородська територіальна громада. 
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Поле перемоги!  

(з досвіду працівників КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міської ради) 

Інформацію про волонтерську діяльність 
дружнього колективу КЗ «Публічна бібліотека» 
Богуславської міської ради важко вмістити на 
одному аркуші паперу, адже матеріалів 
вистачить на цілу книгу. 

Двері 20-ти бібліотек Богуславської громади 
під час війни були завжди відчинені для 
широкого кола читачів. Працівники КЗ «Публічна 
бібліотека» на чолі із директором Галиною 
Степанівною Добровольською із перших днів 
війни основну роботу поєднували із 
волонтерською діяльністю. 

Спочатку це була допомога в роботі 
гуманітарних складів. Згодом стали брати 
активну почергову участь у приготуванні та 
розвезенні сніданку, обіду та вечері для бійців 
територіальної оборони. Коли розпочалися 
масові приїзди людей, котрі залишали свої 

домівки та під ворожими обстрілами втікали до нашого затишного краю, нашими 
працівниками було організовано в закладі культури пункт прийому й обігріву, де 
внутрішньо переміщені особи мали змогу переночувати, зігрітись теплим чаєм, 
підібрати одяг та речі першої необхідності, які приносили місцеві жителі. 

Трішки вляглася ситуація із переселенцями, й наш дружній колектив включився в 
процес плетіння захисних сіток та «кікімор» (прим.: маскувальні костюми) для 
захисників на передові позиції; у виготовлення домашньої ковбаси, тушонки, рибної 
консерви для бійців (прим.: лише бібліотечна та клубна філії с. Розкопанці передали 
волонтерам біля 1 200 банок); у варіння смачного варення та випікання домашніх 
смаколиків, які відправляємо в «гарячі» точки. 

Протягом цього періоду також проводили благодійні заходи, зібрані кошти під час 
яких були направлені на збір посилок для земляків-бійців та закупівлю ниток для основ 
маскувальних сіток, які щодня плетуться у фойє Будинку культури. Також організована 
робота центрів психоемоційного розвантаження для внутрішньо переміщених осіб та 
розмовних клубів «Розгадаймо секрет паляниці!», які діють під гаслом «Говорімо 
українською мовою»… 

Роботи зроблено багато, проте детальніше хочемо розповісти про те, як 
креативно працівники культури села Чайок (бібліотекар Раїса Олексіївна Запорізька 
та завідуюча клубною філією Олена Олексіївна Шнуренко) приєдналися до 
всеукраїнської акції «Сади Перемоги». 

Коли наші невтомні працівниці дізналися про таку благодійну акцію, то вхопилися 
за неї, як за соломинку надії на пришвидшення Перемоги. В цей час у Раїси Олексіївни 
та Олени Олексіївни виникла цікава ідея: весною розорати за закладом культури 
пустуючий стадіон (а це — близько 40-ка соток землі) та посадити тут «Поле 
Перемоги», яке після закінчення війни переросте в ті ж самі всеукраїнські «Сади 
Перемоги». 

Наші працівниці-господині не зі слів знають, скільки потрібно овочів, особливо 
картоплі, аби нагодувати захисників смачненькими стравами, оскільки із перших днів 
війни щоднини готують обіди для 60 бійців. Добру справу відразу підхопили й 
односельці та жителі сусідньої Миронівської громади: одні допомагали робочими 
руками, транспортом, інші — посадковим матеріалом. Так наприкінці весни на 
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розораному стадіоні з’явились 
перші сходи картоплі. 
Зазеленіло «Поле Перемоги», 
звістка про яке облетіла всю 
Богуславську громаду. 

Не змогла стояти осторонь 
і районна ланка відділу 
культури, яка пообіцяла 
колегам із Чайок восени 
допомогти зібрати врожай. 
Пообіцяли — виконуємо! 
Сонячного жовтневого 
суботнього дня на «Полі 
Перемоги» було гамірно й 
людно: колективи відділу 
культури, молоді та спорту 

Богуславської міської ради та жителі Чайок копали картоплю. Робота була саме в 
розпалі, як із-за будинку культури поспіла ще допомога: захисники, для яких працівниці 
культури готують смачні сніданки, обіди та вечері, теж приєдналися до збору врожаю 
картоплі. За спілкуванням, знайомством та співанням патріотичних пісень і не 
помітили, як трактор викопав останній рядок посадженої картоплі. Врожай видався на 
славу — 100 сіток великої картоплі, 40 — посадкової. 

Як повідомили бібліотекар Раїса Олексіївна Запорізька та завідуюча клубною 
філією Олена Олексіївна Шнуренко, зібраний врожай піде на потреби захисників та 
гуманітарну підтримку жителів села Демидів Київської області, а посадкову картоплю 
всі разом садитимемо наступною весною. 

Ви думаєте на цьому завершилась волонтерська робота колективу КЗ «Публічна 
бібліотека» Богуславської міської ради? Ні! Адже нині готуються сухі інгредієнти для 
супів та борщів, кваситься капуста, закриваються консерви, фасуються різні вітамінно-
енергетичні смаколики та виготовляються окопні свічки, які зігріватимуть наших бійців 
у холодних окопах та бліндажах… Разом наблизимо Перемогу! 
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«Навіть під час війни книги залишаються людям вірними друзями 
та порадниками» 

(інтерв’ю завідувачки бібліотеки-філії с. Перемога Баришівської ЦБС 

Баришівської ТГ) 

Завідувачка бібліотекою-філіалом с. Перемога Баришівської ЦБС відділу культури 
та туризму  Баришівської селищної ради Світлана Миколаївна Мойсієнко проживає в 
селі Перемога Броварського району Київської області. Більше 48 років віддала 
бібліотечній справі. 

24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення російської 
федерації в Україну, населення села збільшилося вдвічі, родичі та знайомі приїхали з 
Броварів та Києва. До Світлани Миколаївни, яка проживає з дорослим сином, теж 
приїхав  брат з Києва 

Село знаходиться на трасі Прилуки-Київ, і вже 28 лютого в  Перемозі було багато 
російської техніки та окупантів. Вранці селом проїхала колона ворожої техніки, яка 
була спалена біля сусіднього села Русанів. А вже наступні колони заїзджали і 
розсіювалися по всьому селу, ховаючись за людськими хатами і обстрілюючи позиції 
українських захисників в Русанові.  

Розпочалася темна сторінка окупації. Від обстрілів ховалися у сусідів, там був 
зручніший погріб і потай інколи спостерігали за окупантами, які обживалися в хаті 
Світлани Миколаївни, копали окопи і ховали свої танки. 

На другий день до них прийшли: «Светлана Николаевна, Саша,  вилазите». Про 
них знали все, що Світлана працює в бібліотеці, співає в церковному хорі.  Пізніше 
вони дізнаються, що в селі був зрадник. 

Перевірили мобільні телефони, хоч мобільний зв’язок пропав з перших хвилин 
перебування окупантів. «Идите в дом».  Сиділи в коридорі, їсти не було чого, щоб 
набрати з криниці води, потрібно було пройти під наведеною рушницею. Так було до 
11 березня. 

11 березня був «зелений коридор», тихеньким стуком  у ворота повідомляли про 
приїзд автобуса. Де взялися ті сили, щоб добігти  десь 300 метрів і вскочити в автобус, 
маленька сумочка з документами і одяг, який був на собі – це все, що взяли з 
собою.  Проїзджаючи дорогою побачила відкриті двері бібліотеки, вибиті вікна та 
зруйновану танком праву частину будівлі. Заболіло серце… 

З  12 березня  до початку квітня проживала у Тернопільській області і з нетерпінням 
чекала повернення додому. 

І в перший же день приїзду навідалася в бібліотеку: картина була жахлива. 
Рашисти жили в бібліотеці, вони так ненавиділи все українське, що понівечили 
державну символіку і просто знищили книжковий фонд українською мовою, російські 
книги стояли рівненько, їх ніхто не чіпав. 

В бібліотеці спочатку засклили вікна, а потім разом з колегами з Баришівської ЦБС 
прибрали сліди перебування окупантів. Нові українські книги подарували співробітники 
Національного музею літератури України, працівники Баришівської селищної ради, 
відділу культури Броварської райдержадміністрації, відділу культури та туризму 
Баришівської селищної ради та інші небайдужі жителі Баришівської громади. 

Я ще раз переконалась, що навіть під час війни книги залишаються людям вірними 
друзями та порадниками. В бібліотеці збільшилась кількість читачів, які  цікавляться 
історією України та читають саме українську книгу. 

Спогади записала завідувач методично-бібліографічним відділом Баришівської 
ЦБС Наталія Лавріненко. 



20 

 

  

  

 

 

 

 

 



21 

 

Бібліотека і війна – дорівнює моє життя сьогодні! 

(з досвіду бібліотекарки КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради») 

Я зажди мріяла і була впевнена, що стану народною артисткою України, адже голос 
мій “від бога”, як завжди говорили. Так я собі співала, а потім перестала через втрату 
голосу після хвороби. Почала працювати на ниві культури – у методичному центрі, як 
художній керівник, інспектор з питань культури, як завідувач музеєм. Доречі, саме на 
цій посаді мені поталанило познайомитися з чудовим колективом, тепер вже моєї 
бібліотеки. І як працівникові культури, мені часто доводилося співпрацювати з 
бібліотекарями. 

Війну я не чекала, як і всі українці. Але – вона є. Повномасштабне вторгнення росії, 
її зрада, зрада близьких людей, що живуть там. Усі роздуми, переїзди Україною, у 
пошуках порятунку своїх дітей. Серце – просто на частини. І звісно – втрата роботи. 
Неспокійний психологічний стан моєї душі привів мене до Бібліотеки. Читаю я  давно, 
книги люблю (так багато хто думає), але й зі специфікою роботи я була знайома. 

Моє знайомство розпочалося зі знищення книг – списання саме ворожої літератури. 
І я була вражена – скільки книг переважно - російськомовні. За 30 років незалежності 
України ми продовжували підігравати на другому плані – бути малоросами… 

Саме нищення книг – виривання титульної сторінки рятувало мою душу. Я ж добра. 
Без прокльонів і всього іншого. Я змінювала фонд, перебираючи його та комплектуючи 
книги саме моєю рідною – українською мовою.  

І тільки у мене виникав сумнів – чи лишати, чи списати, як нас черговий раз 
бомбили, стріляли, страчували дітей. І все – сумнів зникав. Тільки списання. Це по-
своєму лікувало. А ще це давало надію на закупівлю нового україномовного контенту 
– сучасних українських авторів. 

І звісно спілкування з моїми читачами – юнаками та дівчатами. Коли приходять, 
вітаються, намагаються говорити українською – це дарує радість. Коли запитують 
художню літературу саме українською мовою – це радість. Коли ти з ними просто 
спілкуєшся і відчуваєш, що ти і твоя робота потрібна – це радість.  

А ще ми започаткували проєкт вивчення української мови «З мовою у серці», де я 
веду заняття з української мови. У рамках проєкту «Вивчаємо українську мову разом» 
ми читаємо наймолодшим читачам книги та знайомимо користувачів з новими 
українськими авторами. 

І, як не гірко визнавати, вчимо українців говорити українською мовою. 

Тож бібліотека веде свій фронт робіт і свою оборону у клятій війні. А бібліотекарі 
стали не просто «зберігачами фонду», а справжніми лікарями душі, психологами, адже 
багато наших читачів – внутрішньо переміщені українці. 

І головне – мені це подобається! Я не знала, чим ще я можу допомогти своїй коханій 
Україні? Волонтерство навіть не обговорюються, ми і так допомагаємо,  а тут  я знаю, 
що я на своєму місці – пазл складено. І коли приходить бабуся 76 років, і просить: 
“Тетяна Володимирівна, навчіть мене думати українською” – то це і є моя перемога, 
перемога нашої Бібліотеки! 

Павличенко Тетяна, 
бібліотекар КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради» 
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«Треба славу мужності додати, щоб воно могло багнетом стати»  

(з досвіду співробітника КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради») 

Повномасштабне вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року і досі 
викликає жах. Реальність поділилась на: «до війни», «під час війни» та мрію про 
Велику Перемогу, коли ми зможемо сказати жадане «після війни». Як ніколи стали 
актуальними слова нашого Кобзаря Т.Шевченка: «Борітеся – поборете! Вам Бог 
помагає! За вас правда, за вас слава і  воля  святая». 

Україна стала до боротьби з абсолютним злом. І це зло іде від фашистської росії, 
яка стала головним злочинцем світової історії. Завдяки «спеціальній операції» 
українці, як ніколи, об’єдналися, аби перемогти зло. 

Без перебільшення можна говорити, що саме ця війна відкрила багато фронтів – 
ми усі: дорослі і діти, цивільні і військові, – щодня беремо участь у масштабних 
баталіях. Хтось пішов добровольцем на фронт, хтось волонтерити, записувати 
навколишні події і виливати тугу у піснях та віршах. Хтось малювати чи вишивати. 

Мабуть не випадково хтось із мудрих зазначив “Сила нації і велич держави 
будується мистецтвом і війною!”. 

Коли після перерви, викликаної військовими атаками на Київщину, ми, бібліотекарі 
повернулися до роботи, то чітко постала необхідність звільнити  книжковий фонд від 
«російської літератури». Звільнитися від літератури, на якій у росії «виросло покоління 
вбивць, невігласів, неонацистів та агресорів». Сьогодні важливо не лише 
«освідчуватись у нелюбові до російської мови,  а  й посилювати україноцентричність у 
світі, гідно представляти нашу культуру та звичаї. Україна вибухнула культурним 
життям із всесильним бажанням бути і стверджуватися!  

Основна задача бібліотекаря – дати наснагу, підживити стійкість наших читачів та 
користувачів. Спостерігається нечуваний до цього інтерес саме до української книги: 
як класичних творів, так нових сучасних авторів. Бібліотека живе своїм повноправним 
життям. Культура, зокрема читання, стало потребою. Телевізійні новини спокою душі 
не приносять. Для нас, бібліотечних працівників, це не просто робота, а саме 
спілкування з читачами через книгу. Ми вкотре переконуємося, що книга – справжній 
друг  і порадник на усі часи.  

У бібліотеці проходять майстер – класи з виготовлення оберегів, ляльок, листівок, 
а зібрані кошти передаються на потреби ЗСУ. Тут організуються просвітницькі та 
культурні заходи. Бібліотека є пунктом збирання матерії на маскувальні сітки, і саме 
тут проходять заняття з вивчення української мови «З мовою в серці» у рамках проєкту 
«Вивчаємо українську мову разом». Також проходить читання літератури для 
наймолодших користувачів бібліотеки. А найголовніше, що в бібліотеці працюють 
самовіддані, закохані у свою справу, небайдужі люди, які вислухають, поспівчувають, 
порадять, нададуть необхідну інформацію.  

Закінчу своє бачення війни і моєї роботи висловом Андрія Кокотюхи: “Під час війни 
треба знаходити у собі сили, щоб читати. Це не просто допоможе жити, а й поверне 
нас до звичного існування, до його «нормальності», і навіть буде сприяти наближення 
нашої Перемоги”. 

Галина Парисівна Дмитренко, заввідділом  обслуговування  
КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради» 

(У назві використана цитата  М. Сингаївського) 
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«Це був просто жах!» 
(інтерв’ю завідувачки Обуховицької сільської бібліотеки-філії КЗ ІСР 

«Іванківська публічна бібліотека») 

Війна для громади села Обуховичі розпочалася 24 лютого. Було чутно вибухи, але 
паніки не було. Ніхто не вірив, що в ХХІ столітті ось так, просто, можна розпочати війну. 
А 25 лютого по центральній трасі вже їздили окупанти. Також 25 лютого недалеко від 
жилих будинків впала авіабомба. На щастя, обійшлося без людських жертв. 

25 – 27 лютого, під час боїв в центрі села, в приміщенні бібліотеки вибуховою 
хвилею й уламками повибивало вікна. Але в середину приміщення ніхто не заходив, 
поки що. Повністю російські війська окупували село 14 березня: розповзлися селом, 
наставили блокпостів. Не можна було пройти до центру села, на інші вулиці, не 
працювали магазини, не можна було дістати ліки. 

Потрапити в приміщення бібліотеки було неможливо, тому що там поселилися 
окупанти. Облаштували спальні місця, використовуючи експонати з Музею ткацтва. На 
унікальність та цінність експонатів, звісно, ніхто не зважав,   ̶  то були роботи родини 
Верес. Задля своєї безпеки закладали вікна книжками. В цей період з бібліотеки 
зникло близько 500 книжок, деякі з них знаходили потім по всьому селу. 

Живучи в бібліотеці, російські військові пошкодили декілька стелажів, весь 
книжковий фонд було розкидано –  потім його знайшли на підлозі. Зникло багато 
стільців, частково викрадено комп’ютерне обладнання з інтернет-центру, повиламані 
двері, пошкоджено систему опалення. Уламками дуже пошкоджено дах бібліотеки. До 
сих пір немає вікон. 

росіяні вийшли з села 30 березня. Першого квітня я, вперше від початку війни, 
потрапила до бібліотеки. Сказати що я була шокована  ̶  це нічого не сказати. Навіть в 
страшному сні не могла уявити, що в нашому столітті так можна так себе поводити. Це 
був просто жах! 

Але потроху ми стали наводити порядки: складати, прибирати скло, шукати речі, 
книжки. Музейні експонати знаходили в підвалах школи, будинків, де проживали 
окупанти. 

Частково обслуговувати читачів стали після того, як привели до ладу невелику 
частину книжкового фонду – десь за два тижні після звільнення. Запам’яталися слова 
однієї з читачок: «Мені в окупації дуже не вистачало книжок. Коли я читала, то ставала 
спокійнішою». 

Працівники бібліотеки впорядкували фонд і почали працювати з 1 липня, але без 
проведення масових заходів. 

Шумак Олена Григорівна,  

завідувачка Обуховицькою сільською бібліотекою-філією  

КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» 
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«Кожен на своєму маленькому фронті, крок за кроком, наближає 
нашу омріяну перемогу!» 

(інтерв’ю директора КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека») 

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. 
Київська область одна з перших зазнала російської навали. З 24.02 по 01.04. 
Іванківська селищна територіальна громада була тимчасово окупована рашистами. 
«руський мир», що прийшов на нашу землю, приніс нашим співвітчизникам багато 
страждань та розрухи. Не обійшла ця біда і нас, бібліотекарів… 

Окупанти завдали чималих збитків бібліотекам нашої громади. Із 43-х бібліотек 
територіальної громади   ̶ 22 зазнали пошкоджень різного ступеню: вибиті вікна, двері, 
ушкоджені фасади та дахи, тріщини в стінах, тощо. Одна бібліотека, Підганенська, 
знищена повністю унаслідок тимчасової окупації та інтенсивних артилерійських 
обстрілів у лютому-березні 2022р. Ці заклади утратили комп’ютерне та інше 
обладнання, значну частину книжкового фонду, що викрали та знищили окупанти. 

У період окупації бібліотеки не працювали, хоча дехто із сільських бібліотекарів 
видавали книги бажаючим односельчанам, адже книга для них була неабияким 
помічником у психологічному розвантаженні. 

Після деокупації бібліотеки поступово повернулися до звичайного режиму роботи. 
Бібліотечні працівники власними силами почали відновлювати пошкоджені 
приміщення. І, звичайно, виконувати свої професійні обов’язки, обслуговуючи 
користувачів. А користувачі, як ніколи, йдуть до бібліотеки не тільки за книгою, що має 
терапевтичний ефект, а й за психологічною підтримкою, порадами та спілкуванням. 

Як і більшість українців, ми, бібліотекарі, робимо все, щоб допомагати мешканцям 
громади, особливо дітям, пережити страхіття війни та вийти з цього стану сильнішими 
і кращими. 

Бібліотеки оперативно трансформувались у волонтерські центри допомоги фронту 
та тимчасовим переселенцям, односельчанам. Бібліотекарі активно долучаються до 
волонтерства, часто цілими сім’ями: плетуть маскувальні сітки, готують їжу для 
тероборонівців, збирають і розподіляють гуманітарну допомогу, тощо. Саме бібліотеки 
є тим місцем, де об’єднуються всі: бібліотекарі і завідуючи клубами, робітники і 
пенсіонери, дорослі і діти. Кожен на своєму місці, на своєму маленькому фронті, 
робить те, що може,  ̶  на що має ресурси і можливості, наближаючи крок за кроком 
нашу омріяну перемогу! 

Наталія Лугиня, 

директор КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» 
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«Нам потрібна повна перемога!»  

(з досвіду працівниці КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека») 

Війна росії проти України вмить і докорінно змінила життя кожного українця й 
українки, і моє життя теж. За декілька днів до початку війни нас чекала сімейна тривала 
подорож за кордон. Всі плани були закреслені о 5 годині 30 хвилин ранку 24 лютого 
2022 року, коли я почула вибухи й побачила заграву на небі. Десь за десяток хвилин 
ми з чоловіком вже мали телефонну розмову із знайомим, який підтвердив бій на 
кордоні з білоруссю та прорив русні на територію України. Вирішили відразу їхати 
кожен на свою роботу і там вже діяти по ситуації… 

Рюкзаки для мене і чоловіка вмить були спаковані, ми вирушили кожен до своїх 
колективів. Страху і розпачу не було, лише заціпеніння якесь. Страх прийшов, коли 
вже вночі відбувся бій на околиці селища. Про ці жахливі дві ночі я ніколи обіцяла собі 
не згадувати… 

На світанку 26 лютого ми покинули дім і вирушили на захід країни. Ми тоді ще не 
знали, що всі автомобілі з цивільними орки розстрілювали на дорозі. 

Але сталося, як сталося – ми виїхали на Західну Україну. Чоловік мобілізувався 
там, а я з донькою і чотиримісячною онукою вирушили за кордон. Додому я 
повернулася в останній декаді травня й відразу приступила до роботи, вкотре 
переконавшись у тому, наскільки важлива робота бібліотекаря, особливо у період 
великих випробувань. 

Наша бібліотека, на щастя, лише частково постраждала: прострелені вікна, 
декілька книг, в яких застрягли кулі та пошкоджений SMART-TV. 

Систематичне підвищення кваліфікації вже багато років вважаю своїм професійним 
обов’язком. Так, я стала учасницею та стипендіаткою проєкту «LIB: ПРОДОВЖЕННЯ», 
організованого Благодійним фондом “Бібліотечна країна” за підтримки програми Black 
Sea Trust фонду German Marshall Fund. 

В даний час, використовуючи свої знання, вміння, навички, я та мої колеги 
допомагаємо цивільному населенню в захисті інформаційного простору: боротьба з 
фейками, дезінформацією та кіберзагрозами. 

Майже повний робочий день, лише перериваючись на повітряну тривогу, я та мої 
колеги зайняті виготовленням маскувальних сіток для ЗСУ та ТрО ЗСУ. Адже 
згуртованість та об’єднаність – ключ до перемоги, бо саме це перетворює нас, 
бібліотекарів  ̶  у воїнів, які захищають свою землю від російської орди, працюючи 
кожен на своєму фронті! 

Чи страшно мені зараз? Звісно   ̶  страшно! Тому намагаюсь займатися роботою 
постійно, щоб не було часу на страх: робота, утримування будинку, садівництво, 
городництво. Значною та важливою частиною мого вкладу у ПЕРЕМОГУ є і мої постійні 
донати. 

Вірю у ЗСУ! Не чекаю швидкої перемоги. Нам потрібна ПОВНА ПЕРЕМОГА! 

 

Годун Світлана Миколаївна, 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» 

Іванківська ТГ Вишгородського району Київської області 
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«рашисти приходили до хат, били чоловіків, грабували…»  

(інтерв’ю завідувачки Розважівською сільською бібліотекою-філією, 

Вишгородського району, Іванківської ТГ) 

Село Розважів 
Вишгородського району 

Іванківської 
територіальної громади 
було під окупацією з 
16.03. по 01.04.2022р. 
24 лютого, як почалась 
війна, наша бібліотека 
припинила працювати з 
читачами. Майно 
бібліотеки, а 
саме  ̶  комп’ютери були 
перенесені в інше місце, 
література також 
частково була 
винесена. 

Населення в селі 
розуміло що нас чекає. 
Магазини все 

розпродували або записували людей, у яких не було грошей у списки. Староста села 
обходила двори, запитувала у кого не вистачає необхідного для життя, ділились 
дріжджами та хлібом. 

Іванків уже був окупований і туди не пускали «рашисти», так що привозу самого 
необхідного для життя не було. Пекли хліб самі. Запасів борошна у людей не було, 
староста із колгоспного зерносховища роздавала пшеницю за списком, мололи муку. 

Багато людей виїздили групами, як могли. Був випадок, що не доїхали, вже було 
заміновано й машина підірвалась. В цій машині були моя донька з дітьми та моя 
племінниця. Племінниця загинула на місці, їй всього було 32 роки. Інші травмувались. 

15 березня був обстріл нашого села “градами”. Було вбито двох дорослих людей 
та двох дітей, багато травмовано. 

16 березня наше село було окуповане «орками». На другий день окупації, вранці 
«рашисти» приходили до хат, били чоловіків, робили обшук, грабували, забирали 
гроші, телефони та інше. В той день вони прийшли і до моєї хати, це був жах. 

Життя в селі завмерло, жили в підвалах, бої тривали в селі Жерева, це 7 км від 
нас.  російські гелікоптери літали постійно, техніка йшла тільки вдень, вночі 
підіймались літаки з бомбами. Ми чули як вони їх скидали  ̶  земля здригалась. Це 
страхіття тривало 15 діб. 

Ввечері 30 березня “рашисти” підірвали в селі два мости. Від вибухової хвилі 
повибивало вікна та познімало дахи. 1 квітня “орки” рано вранці тихо покинули наше 
село. 

Під час окупації рашисти знищили 30% фонду бібліотеки, частково пошкодили 
краєзнавчу картотеку, формуляри, майно. Зламали двері, вибили вікна, пошкодили 
кафедру, краєзнавчий куточок, вкрали стільці, розбили системний блок комп’ютера, 
модем, бездротову точку доступу, накопичувач USB. 

Через деякий час в бібліотеці було наведено лад: зроблено переоблік літератури, 
відремонтовано всі пошкодження.  16 травня сільська бібліотека відновила свою 
роботу. 
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До Розважівського старостинського округу після окупації було завезено гуманітарну 
допомогу з різних волонтерський організацій. Волонтерська організація “Лікарі без 
кордонів” надавали психологічну допомогу населенню. “Червоний хрест” надавав 
населенню продуктову та грошову допомогу: тим, хто втратив житло, хто зазнав 
значних пошкоджень. На даний час надається волонтерська допомога від “Цетральної 
світової кухні”  ̶  людям, які втратили житло, самотнім, інвалідам, багатодітним сім’ям. 
Також зараз в Розважівській гімназії замінили всі вікна, криється дах. 

 Весь український народ дуже чекає на перемогу. Ми віримо що перемога буде за 
нами! Слава Україні! 

Шаботенко Валентина Іванівна, 
завідуюча Розважівською сільською бібліотекою-філією 

Вишгородського району Іванківської ТГ 
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«Ми бачили ракети над нашими головами» 

(інтерв’ю бібліотекарки Прибірської сільської бібліотеки-філії ІКЗ ІСР 

«Іванківська публічна бібліотека» Бакун О. Д.) 

Звістка про початок повномасштабної 
війни для мене пролунала зі дзвінком 
телефону 24 лютого, десь біля п’ятої години 
ранку. А в мене якраз запис до лікаря на 
8.30, напередодні був гіпертонічний криз… 
Їхати чи не їхати в районну лікарню? 

Іванків. Дев’ята година ранку. Біля 
лікарні купки лікарів. Заклад, звісно ж, не 
приймає хворих. У всіх розгубленість і 
паніка. Біля магазинів, аптек, заправок 
черги… Купивши ліки, повертаємось 
додому. 

Десь біля п’ятої вечора через наше село 
пішли колони ворожої техніки: сотні, 
ні  ̶  тисячі одиниць! Вся дорога в чотири 
ряди різного озброєння. Гул  ̶  страшний! 
Полетіла авіація, чути вибухи, постріли, 
запуски ракет. Ніхто не спав декілька ночей, 
адже ми зрозуміли, що ми в окупації.           

25 лютого, зранку пішли до бібліотеки, 
рятувати що можна було. В першу 

чергу  ̶  матеріали про наших атовців, цінну літературу, деякі технічні засоби. Цього ж 
дня пропало світло, вода, інтернет. Ми вирішили рахувати ворожу техніку і передавати 
дані у відповідні органи, а згодом почали фільмувати на відео рух колон. Тоді я ще не 
знала наскільки це важливо, просто подумала: «може згодиться колись». І згодилось. 

До 5 березня був зв’язок, а потім вже ні. 
Невідомість про рідних і близьких  ̶  це 
мабуть найстрашніше, що було тоді. Ми 
бачили ракети над головами, над нами 
літали винищувачі, було чути звуки градів. 
Колони різної техніки їздили то в одну то в 
іншу сторону через село, пострілюючи по 
сторонам траси. Всі сиділи по підвалах, в 
селі діяла комендантська година, на 
вулицю мало хто виходив.                  

Коли зникло світло, мій чоловік із 
сусідом запускали генератор, щоб 
заряджати телефони, ліхтарі, радіо. Тоді 
до нас приходило багато односельчан, так 
ми й дізнавались останні новини села. А 
слухаючи радіо, ми чекали хороших новин 
про перемоги наших ЗСУ. 

Для батьків постало питання чим 
відволікти та зайняти дітей, тоді і 
пролунало прохання якось тихо 
підібратися до бібліотеки, щоб щось взяти 
почитати. Домовилися про час зустрічі, і 
хто як міг  ̶  добиралися до приміщення 
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бібліотеки. Книжки обирали швидко, ми 
їх навіть не записували у формуляри, 
кожен читач робив це вдома на 
листочок, щоб не наражатись на 
небезпеку.         

Становище погіршилось з 21 
березня, коли в селі поставили 
блокпости і орки їздили селом та 
почали грабувати. До бібліотеки вони 
дісталися 27 березня, зламали замки 
та дещо викрали. Але добре, що 
загалом, під час окупації наша 
бібліотека не зазнала особливих 
руйнувань, залишилась цілою. Тому 2 
квітня, коли вже було відомо про наше 
звільнення, я відкрила двері нашої 
бібліотеки для користувачів.      

А вже 5 квітня в Прибірській 
сільській бібліотеці був створений 
Волонтерський штаб для координації 
гуманітарної допомоги своїм 
односельцям та мешканцям сусідніх 
сіл. Бібліотека протягом чотирьох 
місяців після звільнення села стала 

осередком гуманітарної допомоги. Співпрацювала з різними благодійними 
організаціями, фондами, волонтерами, допомагаючи людям продуктами харчування, 
предметами гігієни, їжею для тварин, ліками, одягом, дитячим харчуванням та ін. 
Паралельно ми допомагали і нашим військовим, проводячи в бібліотеці різні Акції з 
формування продуктових кошиків, збору теплих речей, предметів для облаштування 
побуту наших захисників. Цю роботу ми проводимо і зараз. Плетемо маскувальні сітки, 
збираємо продукти харчування, допомагаємо зі збором коштів на теплі речі, автомобілі 
та ін. 

Бакун О. Д. 
бібліотекар Прибірської сільської бібліотеки-філії 
ІКЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» 

 

«Кожен прожитий день був як останній» 

(інтерв’ю бібліотекарки Оранської сільської бібліотеки-філії,  

КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека», Іванківської ТГ) 

Дізнавшись про початок російського вторгнення на нашу землю, я почувалася 
вкрай наляканою та розгубленою. Паніка та брак часу не дали нам змоги вчасно 
виїхати в безпечне місце, адже десь під вечір, 24 лютого, через наше село вже 
посунули перші ворожі танки. 

Приблизно за тиждень після окупації зникли мобільний зв’язок та 
електропостачання, не стало води. Над головами постійно шугали ворожі винищувачі, 
гелікоптери, відбувалися запуски ракет. За селом російські військові охороняли 
переправу через річку Тетерів, по якій переміщалася ворожа техніка (здебільшого 
переправа слугувала для відступу з зони бойових дій). 

Через деякий час ворожі БТР вже їздили не тільки до переправи, а й селом. Було 
дуже страшно, бо ніхто не знав, коли це все закінчиться, і кожен прожитий день був як 
останній. Особливо лякала невідомість: що з нами буде коли закінчаться харчі, або що 
буде з селом, коли ворог відступатиме? 
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Через декілька днів від початку окупації я вирішила сходити до бібліотеки, щоб 
прибрати звідти альбоми з інформацією про місцевих воїнів АТО та іншу військово-
патріотичну літературу. Пам’ятаю, як мій чоловік стояв на вулиці на сторожі, а я 
швиденько прибирала з полиць всі патріотичні матеріали, боячись, що сюди в любий 
момент може зайти рашист зі зброєю. Також були заховані в надійне місце й 
бібліотечний комп’ютер та оргтехніка.               

У більш-менш спокійні дні, за попередньою домовленістю з читачами, я ненадовго 
відчиняла бібліотеку, щоб вони могли швиденько обрати собі літературу для читання, 
менш сміливим користувачам – розносила книги та журнали по хатах. Дітей взагалі не 
було видно на вулиці, тож я навідувалася до них додому. Особливою популярністю 
серед дітвори, крім казок, користувалися різноманітні енциклопедії, журнали з 
загадками та головоломками. Наймолодші читачі замовляли принести їм пазли, 
конструктори «Лего» та інші іграшки, яких є багато в нашій книгозбірні. Йдучи в 
бібліотеку, завжди брала з собою якісь продукти: консервацію, овочі, фрукти, цукерки 
та пригощала ними відвідувачів. 

Під час окупації я дуже переживала, щоб бібліотека залишилась неушкодженою, 
адже це не тільки місце моєї роботи, а я частина мого життя. На щастя, книгозбірня в 
нашому селі не постраждала від військових дій і вже за декілька днів після деокупації 
почала потроху відновлювати свою роботу. 

Зараз сільська бібліотека користується попитом і серед наших захисників, які, за 
можливості, навідуються сюди, щоб обрати цікаву книгу, скористатися інтернетом, 

підзарядити телефон 
або просто 

поспілкуватися, 
відволіктися від війни. 
Було дуже приємно 
почути від військового зі 
Львова, коли той, 
потрапивши до нас в 
село і побачивши 
бібліотеку, з 
піднесенням сказав: 
«Якщо в цьому селі є 
бібліотека, то значить, 
ще не все втрачено». 

Разом з директором 
сільського Будинку 
культури ми виготовили 
патріотичні браслети, які 
були освячені в церкві та 
подаровані нашим 
захисникам при від’їзді в 
зону бойових дій. 
Сподіваюся, що вони 
будуть не тільки 
надійними оберегами 
для бійців, а й 
нагадуваннями про 

знайомство з нашою бібліотекою. 

 

Сингаєвська Людмила Анатоліївна, 
бібліотекар Оранської сільської бібліотеки-філії 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» Іванківська ТГ. 
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«Вся робота спрямована на зберігання нашої історії та висвітлення 
правди ̶   як саме дістається українцям їхня воля і перемога над 

ворожим злом!» 

(з досвіду бібліотекарки Запрудської сільської бібліотеки ̶ філії, Іванківська ТГ) 

Діти України – наше майбутнє. 
Благають про життя без війни. 

Боже наш змилуйся над дітьми! 
Дай мирно жити на рідній землі 

 О.Приходько 
 

Ніч була неспокійна, з 5:00 ранку в кімнаті доньки вже горіло світло. Я гадала, що 
вона готувала татові сюрприз, адже в нього був день народження. Коли донька вийшла 
з кімнати відразу промовила: «Тату, вітаю тебе з днем народження, але у нас 
розпочалася війна…» 

Вже з перших днів наше село Запрудка було в окупації ворога. Незважаючи на 
постійні обстріли, я заїхала на роботу до бібліотеки, щоб забрати ноутбук, документи, 
книги для читання, і деякі речі. За декілька хвилин після мого від’їзду пролунав вибух. 
Вже згодом я дізнаюся, що ударною хвилею в бібліотеці повилітали шибки в трьох 
вікнах та пошкоджено вхідні двері. 

В окупації зі своєю родиною ми пробули до 24 березня. Потім, дякуючи ЗСУ, ми з 
сім’єю, рідними, друзями та малими дітками виходили вночі через ліс з окупованої 
території, подолавши відстань у 10 кілометрів. Прибувши на позицію українських 
захисників ми потрапили під ворожий мінометний обстріл тривалістю в 7 годин. Весь 
цей час ми провели в окопах, де при кожному вибуху, який був за 2-3 метри від нас, 
діти вищали, плакали, а жінки просто молилися. Ми побачили і відчули на собі, як 
доводиться нашим мужнім українським чоловікам захищати нас, нашу країну, і що таке 
війна! 

Дякуючи нашим воїнам ми змогли виїхати з окупованої території. Шлях був не 
легким. Через міста Малин, Житомир і нарешті  ̶  Львівщина, де ми проживали в 
закладі для біженців. Перебуваючи там, ми фізично та духовно підтримували інших 
переселенців, допомагали волонтерам. Завжди відвідували Українську православну 
церкву та щоденно молились за Україну та її захисників. 

Після звільнення нашої Іванківської громади від окупантів, бібліотечні заклади з 2 
квітня повернулися до роботи. 

Я з родиною повернулася додому 28 квітня і відразу ж вийшла на роботу. Коли 
зайшла до своєї бібліотеки  ̶  зраділа, що крім вікон та дверей все збереглося, навіть 
квіти не загинули, лише трішки зів’яли. Знаю, що окупанти зламавши замок на дверях 
заходили до бібліотеки, але майже нічому не нашкодили, навіть український прапор 
залишили. Тільки зробили невеликий безлад та розкидали патріотичну книжкову 
виставку: «Невмируще світло великого подвигу», яку я напередодні вторгнення 
підготувала до Дня вшанування Героїв Небесної сотні. 
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Як бібліотекар, я спілкувалася, 
й досі спілкуюся і підтримую 
зв’язки з захисниками-
односельцями. В альбомі «Новий 
час! Нові Герої» при бібліотеці 
зберігаються біографічні розповіді 
про наших захисників. 

На даний час я і моя родина 
підтримуємо ЗСУ не лише 
фінансуванням, але й продуктами 
харчування, приготуванням їжі. 
Працюю також в інформаційному 
напрямку: написанням віршів, 
розповідей в соціальних мережах 
та на особистих сторінках. В 
приміщенні бібліотеки висвітлюю 
подвиги та історію нашої країни її 
героїв – захисників в книжкових 
викладках та на тематичних 
полицях. Вся робота спрямована 

на зберігання нашої історії та висвітлення правди  ̶  як саме дістається українцям їхня 
воля і перемога над ворожим злом! 

 

 Бібліотекар – Приходько Олена Михайлівна, 
Іванківська ТГ, Запрудська сільська бібліотека-філія 

КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека». 
 
 

«Ми жили на лінії вогню» 

(інтерв’ю бібліотекарки Кропивнянської сільської бібліотеки-філії,  

КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека», Іванківської ТГ) 

24 лютого 2022 року, вночі почалося повномасштабне вторгнення в Україну 
російських військ. Першими на себе приймали удар жителі Поліської та Іванківської 
громад. Ми прокинулися від потужних вибухів зі сторони Білорусі. Війська окупантів 
просувалися швидко, стояв постійний шум, двиготіла земля. Всі були розгублені, не 
знали що відбувається навколо. Хто біг до магазину, хто до аптеки, хто складав 
тривожні валізки.      

На другий день війни в село в’їхала ворожа військова техніка. Вона просувалася в 
бік Кухарів. Коли підірвали міст, частина залишилась в Кухарях будувати понтонну 
переправу, а частина техніки вночі поверталась назад. На наступний день знову 
поїхали до Кухарів. 

Дякуючи ЗСУ, колону техніки частково було знищено. Зрозумівши, що вони не 
дійдуть до Києва, орки стали окопуватись на окраїнах сіл. В перший же день обікрали 
два магазини. 

Велися бої. Світло та зв’язок зникли. Ворожі гелікоптери літали дуже низько, ніби 
чіпляли дах. Ми жили в постійному страху, в одному селі із ворогом, який прицільно 
обстрілював сусідні села, де розташовувались позиції української армії. Ми жили на 
лінії вогню. У перші дні війни майже всі жителі села зійшли у підвал 8 квартирного 
будинку. Погребів у селі не має. Зрозумівши що небезпека серйозна, люди почали 
тікати з села, хто як міг. 

Воїни ЗСУ активно обстрілювали рашистів на околицях села й ворог вирішив 
переселитися до центру. Зайняли школу, клуб, бібліотеку. Техніку розмістили за 
церквою. 
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Великою проблемою кілька днів були пожежі в лісах та полях   ̶ горіла суха трава і 
підходи до будинків. Одна жінка гасила вогонь та підірвалася на ворожій міні. На 
щастя   ̶ вона вижила. 

 В результаті боїв було пошкоджено школу, житлові будинки, бібліотеку (пряме 
влучання). Дякувати богу, загиблих та закатованих у селі не має. 

Отак і жили, відірвані від світу. Підтримували один одного продуктами, ліками. Моя 
сім’я ділилася з сусідами молоком, картоплею. Пекли свій хліб пригощали дітей. Війна 
зблизила та згуртувала людей. Ми щодня дивилися смерті у вічі. Навкруги стріляли 
без перестану, вдень та вночі. Ворожа авіація прилітала як за графіком, та скидала 
бомби на сусідні села. 

Будинки господарів які виїхали, рашисти 
обкрадали, а в деяких і проживали. Все 
награбоване зносили до бібліотеки, школи, 
клубу, частину вивозили у ліс де окопувались 
під Руднею-Сидорівською. 

Цілий місяць, я не могла потрапити на 
робоче місце у бібліотеку. Коли 31 квітня 
рашисти покинули село, я першим ділом 
побігла до бібліотеки. Заболіло серце: 
вВибиті вікна, немає частини даху, все 
перевернуто, стелажі на вулиці, купи сміття. 
Всюди ковдри, подушки, брудний одяг. 
Експонати у музейній кімнаті  ̶  знищені. Білі 
вишиті рушники використовували на пов’язки. 
Понівечили державну символіку, дитячі 
малюнки, знищили літературу про Атовців. 

Зараз бібліотека потроху оговтується та приходить до ладу. 

  

 

Пастушенко Тетяна Михайлівна, 
бібліотекар Кропивнянської сільської бібліотеки-філії 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» Іванківська ТГ 
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«…у бібліотеку рашисти не завітали. Мабуть не знали  ̶  що воно 
таке»  

(інтерв’ю бібліотекарки Мусійківської сільської бібліотеки-філії КЗ ІСР 

«Іванківська публічна бібліотека») 

Новини про початок російської «спецоперації» 24.02.2022 року  ̶  ніби грім серед 
ясного неба пронизали серце! Відразу постали питання: що робити? З чого почати? Як 
таке сталося? Звичайно, слід себе опанувати, все зважити, сприйняти реальність 
такою, як вона є… 

День, як і всі, слухала новини. А в голові ятрила думка: «Як можна?  Адже ми жили 
в мирі. «Нас виховували, що росія – сестра України, а росіяни наші брати. І ось ці брати 
розпочали війну, їхня техніка їде нашими дорогами, полями, їхня зброя без жалю 
знищує наше населення”. 

У цей день я зателефонувала до директора Лугині Н. Д. Тоді я не знала,що це була 
моя остання розмова на довгий час,  так як на другий день уже зв’язку з Іванковом не 
було. Тому я, перш за все, заховала на зберігання весь краєзнавчий фонд, краєзнавчі 
матеріали, документацію, ноутбук. 

2 березня по трасі Малин-Чорнобиль вже йшли колони ворожої техніки у напрямку 
Чорнобиля. Частина ворога залишилася у лісі Гразивець біля с. Поталіївка. Почались 
постійні обстріли з градів через село. 

3 березня о 14 год. пропало світло. Всі зрозуміли, що ми в окупації. 5 березня 
пропав мобільний зв’язок «Водафон». Світло відновили 6 березня, але не на довго, 9 
березня воно пропало вже на довгий час. Залишилися без інформації про стан справ, 
хто що скаже, перекаже. Найбільше ятрило те, що не знаєш як правильно себе вести, 
що робити. 

20 березня у село завітали рашисти і почали «господарювати». Ходили по хатах, 
шукали зброю, диверсантів, Бандеру. Виламали танком двері в магазин 
«Продтовари», в «Закусочну», забрали товари. Завітали в господарство Боярчукова 
С.Г. де і «паслися» цілий тиждень, з ранку і до вечора. 

Дякувати Богу, що у бібліотеку рашисти не завітали. Мабуть не знали  ̶   що воно 
таке. Ми дуже хвилювалася, коли ворог проїздив повз приміщення. Я не знаю, яка сила 
захистила наше село, адже великої матеріальної шкоди вони нам не завдали, а ось 
моральної – так. 

Я під час окупації допомагала односельчанам чим могла: кому продуктами, а кому 
– словом. Допомагала сільському старості роздавати гуманітарну допомогу. 

Рашисти дивувалися, що наші люди на велосипеді їздять, йдуть пішки у Іванків за 
медикаментами, хлібом. А ми до сих пір дивуємося їхній закомплексованості. 
Довелося поспілкуватися. Вийшла ось така розмова: 

-        Чому ви до нас прийшли, ми ж вас не кликали? 

-        Ми пришли вас «асвабадіть» 

-        Від кого? 

-        ( У відповідь тупий погляд і мовчання)… Ви на нас «напали»! 

-        Як? Ми до вас прийшли, чи ви? 

-        Нет, ми… 

1 квітня в село прийшла звістка, що ворог покинув наш край. Почався новий період. 

3 квітня у село привезли першу велику гуманітарну допомогу з Києва ( Василенко 
М.Л. та Гордієнко С.І), а разом з нею сумну звістку про загибель Коритько Анатолія 
Сергійовича, який загинув захищаючи м. Бучу на початку березня. 
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4 квітня знову замайорів наш прапор на адмінбудинку, який рашисти зірвали 29 
березня. Прапор встановили Ярмоленко Микола Михайлович та Григорчук Віталій 
Костянтинович. Ось так почалося наше життя «після»… Свою роботу по 
обслуговуванню населення бібліотека відновила 3 травня 2022 року. 

Хочеться всім, хто підтримував, допомагав сказати велике ДЯКУЮ: старості 
Резановій В.А., яка весь час була поряд з нами, ділила з нами спільну біду; Клочко 
О.А., який забезпечував молоком всіх жителів села із власної ферми безкоштовно; 
Репі О.В. – директору ТОВ «Заруддя АГРО», Гребєніковій Н.В,  ̶   ̶ всім, хто об’єднався 
у волонтерську групу (молодь нашого села, яка проживає у місті),. та багатьом іншим. 

Ярмоленко Ніна Миколаївна, 
бібліотекар Мусійківської сільської бібліотеки-філії 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека». 
 

 

Ранковий дзвінок  

(інтерв’ю працівника КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва») 

Як у більшості людей та ж сама ситуація – ранковий дзвінок, у мене він був від сина: 
«Мамо, прокидайся! Атакували Київ, Харків, Одесу! Вдягайся і біжи до метро». Метро 
«Виставковий центр», по дорозі телефоную усім, хто у набраних. Біля метро вже купка 
людей, усі стривожені, розгублені, вдалині чути вибухи. Поряд дорога на місто 
Васильків, і вона здається рікою,   ̶  рікою машин, що залишають Київ. Потім був 
продуктовий магазин, де продавчині відмовляються обслуговувати через вибухи. У 
пам’яті жінка, що купила хліб «Український», і крупу… 

Нарешті дім, де почалися безкінечні розмови про… 

Довгі дні обстрілів улюбленого міста, від’їзд друзів, переживання за сина, відчай, 
холод, пусті вулиці з «їжаками» і блокпостами, «Марафон новин» (щоб нічого не 
пропустити), бомбосховища. 

А тоді у Києві з’явилися ДРГ (диверсійно розвідувальні групи), їх боялася найдужче. 
То був липкий страх безсилля, бо ворог міг з’явитися будь-де і будь-коли, зайти в 
квартиру, у бібліотеку, де ми були з колегами. 

А тоді сталася Буча, Гостомель за ним Маріуполь і Азовсталь. То був страшний 
удар по свідомості. Фото закатованих, згвалтованих, убитих людей, дітей. І це сталося 
у вік цифрових технологій, штучного інтелекту, польотів у космос, вік «зеленої 
енергетики», розвитку глобальних цілей сталого розвитку. І у той же час інша частина 
людства розпочала криваву війну, «війну світів», війну Добра зі Злом. 

Тетяна Василькевич,  

заступник директора з науково ̶ методичної роботи  

КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 
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«Ми всі так чекали не весну…» 

(інтерв’ю бібліотекарки Кухарської сільської бібліотеки-філії, Іванківської ТГ) 

Ми чекали приходу весни. В школі діти готувалися до свята мам. Вони щодня 
прибігали до бібліотеки, шукаючи вірші, пісні, поробки. А дорослі розучували нові пісні 
та сценівки. Скоро весна, жіноче свято 8 Березня. Ми всі так чекали на весну… 

Та мріям нашим не судилося здійснитись. Наше мирне життя було зруйновано на 
світанку 24 лютого. Хижий ворог вдерся в наші сни, зруйнував мрії, поділив наше життя 
на «до» і «після». 

Страшний сон, який триває вже 237 днів. Все, що відбувалося і відбувається зараз, 
я буду пам’ятати все життя. Біля 5 години ранку ми прокинулися від вибухів, які лунали 
десь там, з боку Києва. Включивши телевізор, зрозуміли, що відбувається 
повномасштабне вторгнення на територію України. Вибухи в Борисполі, Вінниці, 
Гостомелі… 

Війна… Яке страшне слово! Як її не називай  ̶  скільки болю, гіркоти, самотності і 
смерті несе вона в собі. 

Вже другого дня, надвечір ворожі танки заїхали в село Кухарі. Перші відчуття: 
страх, біль, тривога за дітей і рідних. І злість, страшна злість на ворога. А ще питання, 
яке  виїдало мозок: як таке може бути в 21 столітті? 

Недовго орки господарювали в нашому селі. Вже через 10 днів ЗСУ пішли в наступ 
і вигнали звіра з Кухарської землі. Але далі почалося найстрашніше. Ворог почав 
обстрілювати село з різних видів озброєння: артилерія, танки, авіація. Жахіття, яке 
страшно згадувати. Село палало і вдень, і вночі. 500 кілограмові бомби залишали 
страшні вирви і  руйнували будівлі. Люди залишали свої будівлі і тікали в невідомість. 
Є жертви. Загинув брат мого чоловіка. Його будинок розстріляли з гелікоптера… 

Але Кухарі вистояли! Початок квітня приніс радісні новини: орки відійшли. 
Наступного дня, після зачистки села нашими військовими, ми повернулися додому. 
Перед очима була страшна картина:  жодного уцілілого будинку, 70% зруйновано 
повністю. Зруйновано школу, пошкоджено амбулаторію, будинок культури, магазини. 

Коли я вперше прийшла разом із старостою до нашого БК, щоб оцінити рівень 
руйнувань, то  там нас зустріли наші воїни. Їхні очі світилися радістю, коли вони 
сказали: «Бібліотеку збережено!» І дійсно, книжковий фонд було збережено, а от 
приміщення зазнало значних руйнувань. Більше місяця після звільнення села, 
військові знаходилися в приміщенні Будинку культури, розміновуючи територію, 
допомагаючи людям. 

Я розуміла, що повинна також допомогти односельцям освоїтися після страшних 
потрясінь. Разом з командою, ми обійшли всі будинки, описуючи стан руйнувань. 
Допомагали  волонтерам, які привозили гуманітарну допомогу. А ще стали 
психологами, особливо  для людей старшого віку, яким потрібна була моральна 
підтримка. Десятки історій вислуховували ми щодня. В них біль і горе людей, яким 
довелося залишати свої будинки. 

А потім  почалася відбудова. Бібліотеку на даний час частково відремонтовано і 
вона працює. Приходять кухарці поспілкуватися, відпочити, почитати гарну книжку. 

Віримо, що буде добре. Дякуємо Богу і  ЗСУ за кожен новий день. Слава Україні! 

 
Секрієру Ольга Василівна, 
бібліотекар Кухарської сільської бібліотеки-філії  
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» Іванківська ТГ. 
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«24 лютого 2022 назавжди закарбується у душі кожного українця»  

(інтерв’ю бібліотекарки Димарської сільської бібліотеки-філії, Іванківської ТГ) 

24 лютого 2022 року – ця дата назавжди закарбується у душі кожного українця. 
Ніхто не міг подумати, що колись братній народ, якими ми їх вважали, стане для нас, 
українців заклятим ворогом. 

Мені  запам’ятається назавжди той зловісний ранок, коли син зателефонував і 
сказав: «Мамо, на нас напала росія. Збери все необхідне: речі, продукти, 
медикаменти».  Від відчаю не знали  що робити. Вже після обіду почули вибухи, коли 
рашисти наближались до смт. Іванків з боку Чорнобиля. 

Перші дні переховувались в підвалі пустої двохповерхівки. Літаки-штурмовики, 
крилаті ракети, гелікоптери  летіли майже торкаючись дахів будинків: можна було 
побачити пілота за штурвалом. Дорожні знаки з назвами населених пунктів староста 
познімала. Одного дня до нас в село завітали дві колони рашистів із 15 та 20 танків. 
Староста Ольга Вікторівна Поповська забігла до підвалу і сказала, що то вони 
заблукали, бо немає знаків. Тим самим вона заспокоювала нас. Поблукавши по селу, 
рашисти поїхали. В перші дні окупації орки поставили свій блокпост за 5 км від села 
Димарка в с. Поталіївка. 

Два місяці населення залишалось без будь-якого зв’язку: ні мобільного, ні 
інтернету. В магазинах люди розібрали все, що було. Місцеві жителі давали пшеницю, 
в кого була, до Красятицької хлібопекарні. Працівники випікали хліб і роздавали 
безкоштовно населенню. Також, жителі села Димарка ділились запасами сіна для 
ферми в сусіднє село Володарка, колишнього Поліського району. А ті, на заміну 
давали молоко, яке потім ділили між людьми. В кого були запаси: консервація, овочі, 
інші продукти харчування,  ̶  ділилися з сусідами. З Божою допомогою та небайдужими 
людьми, сім’ям з дітками вдалося виїхати. 

29 березня рашисти на танках та БТРах знов заїхали в село. Зразу почулися 
автоматні постріли. В будинках, де не було людей, прострілювали вікна, двері. 
Заходили до кожного будинку, робили огляди, шукали зброю, військових. В хатах все 
поперекидали. Були випадки побиття місцевих мешканців. Забирали консервацію, 
побутову техніку  ̶  все що їм подобалось. 

На другий день почалось відбуватись щось  незрозуміле. Певний час чулося, як 
рухаються колони. А 1 квітня нам повідомили, що рашисти відійшли, познімавши свої 
блокпости. 

Бібліотека під час окупації не працювала і не була пошкоджена. Лише в холі 
Будинку культури, де бібліотека знаходиться, було прострілене вікно, зламаний замок 
у вхідних дверях. Вже 4 квітня бібліотека відновила свою роботу. 

 

Поповська Марія Петрівна, 
бібліотекар Димарської сільської  бібліотеки-філії 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» Іванківська ТГ 
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«Маленька країна із великим українським серцем не втрачає віри і 
надії на Перемогу!» 

(інтерв’ю бібліотекарки Шпилівської бібліотеки-філії, Іванківської ТГ) 

Із 24 лютого по 1 квітня 2022 року громада села Шпилі Іванківської ТГ 
Вишгородського району знаходилася в окупації. У саме село російські солдати не 
заходили. Тільки одного разу ворожий танк заїхав на початок села, вистрілив у перший 
будинок і поїхав назад. Та це не применшує той страх і жах, що пережили люди. Село 
знаходиться за кілометр від центральної траси, по якій рухалась вдень і вночі ворожа 
техніка із Білорусі у Київ. Село і дорогу розділяє ліс. Деякі вулиці села розташовані, 
навіть, за 500 метрів від дороги. 

Те що у село не зайшли російські окупанти, ми вважаємо великим везінням. Через 
річку Тетерів та луг знаходиться центр нашої  ТГ – селище   Іванків. Тож все, що 
відбувалося навколо, ми чули і бачили. Над головами кружляла ворожа авіація: 
бомбардувальники, гелікоптери, які супроводжували техніку. Зі сторони Білорусі 
прилітали літаки і запускали ракети у сторону Києва. Небо було у суцільних зиґзаґах 
від слідів ракет і літаків. Було почуття страху, болю, невизначеності, переживання за 
рідних, адже, не було зв’язку, світла. 

У центрі села кожного ранку збиралися люди. Вони йшли, щоб дізнатися якусь 
інформацію про рідних, про те, що відбувається у навколишніх селах. Кожного ранку 
до них виходила наша староста. Разом з активними членами нашої громади 
вирішувалися всі питання життєдіяльності села: постачання ліків, хліба, риби, м’яса із 
мисливського господарства, що знаходиться на території громади. Були сміливці, які 
на човнах або вбрід переправлялися через річку Тетерів до Іванкова. Звідти привозили 
ліки і хліб. З ними староста тримала постійний зв’язок. 

Під час окупації бібліотека видавала книги, за вимогою читачів. Адже, люди читали, 
навіть більше ніж зазвичай. Потрібно було відволікатися від постійного жаху. 

На початку окупації було зрозуміло, що наступає «навала нелюдів». Адже, люди 
один по одному передавали, яке горе несе окупант. Тому я сховала формуляри, 
матеріали про атовців, цінні книги, оргтехніку у надійне місце. 

Ми знаходилися в окупації порівняно недовго, але те, що кожен пережив залишило 
страшний слід у наших душах. Тож, коли 1 квітня в селі ми побачили українських 
військових, ми плакали від радості. «Душа летіла до небес і раділа». Було відчуття 
легкості, свободи, радості. Оговтавшись від окупації, громада нашого села із 
розумінням поставилася до реалій сьогодення. 

Бібліотекар бере участь у благоустрої села: прибираємо біля пам’ятників, зупинок, 
кладовище, біля закладу культури. Разом закупили матеріал з якого виготовляємо 
маскувальні сітки для військових. Працівники культури організували збір матеріалу 
для в’язання носків. Залучаємо дітей до конкурсів малюнків для воїнів. У виготовлені 
сітки вкладаємо дитячі малюнки, щоб вони «зігрівали» серця наших бійців. 
Культпрацівники допомагали старості села роздавати гуманітарну допомогу 
односельцям, збирати теплі речі, продукти для воїнів. 

Наша бібліотека від рук окупантів не постраждала. За що я дякую Богу і охоронцю 
села Архистратигу Михаїлу. Бібліотеки нашої громади відкрили двері відвідувачам 2 
травня 2022 року. 

Війна триває… Війна, яка приносить смерті, руїну, біль, страждання моєму 
народові. Як же ж хочеться миру і щасливого життя Україні! Маленька країна із 
великим українським серцем не втрачає віри і надії у ПЕРЕМОГУ! 

 

 Кононенко Наталія Григорівна, 
завідувачка Шпилівської бібліотеки-філії 
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека», Іванківська ТГ 
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«… як фашисти в 1941 році» 

(інтерв’ю бібліотекарки Русаківської сільської бібліотеки-філії, Іванківської ТГ) 

З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну село 
Русаки було в окупації. Під селом перебували танки з рашистами, а згодом російські 
війська зайшли до нас в село. На це було страшно дивитися – вони йшли з автоматами 
попереду, а за ними танки, як фашисти в 1941 році. Вони ходили будинками, 
перевіряли документи, переглядали телефони та шукали зброю. 

В селі люди гуртувались сім’ями, ховались в погреби вдень та вночі. З Русаків ми 
не мали змоги ні виїхати, ні вийти, стріляли по автомобілях та цивільних. 

Російськими військовими було окуповано будинки, бібліотеку та клуб. Там вони й 
проживали. Тікаючи, залишили після себе розруху та страшний слід. 

Над домівками день і ніч літали гелікоптери та літаки, постійно було чути вибухи. 
На кожній вулиці були закопані танки, ще близько п’яти   ̶ поблизу бібліотеки та клубу. 
В селі не було світла, зв’язку, газу та води. По воду ходили до сусідів, в кого були 
колодязі. 

Під час окупації в бібліотеці було пошкоджені двері, груба й стелажі, знищено та 
викрадено частину книг. До роботи бібліотекар приступила з квітня місяця. Перше, що 
було зроблено, це – переоблік та впорядкування книжкового фонду. Потім власноруч 
– косметичний ремонт, прибирання території та приведення її до належного стану. 

 Юрченко Наталія Володимирівна, 
бібліотекар Русаківської сільської бібліотеки-філії   
КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека» Іванківська ТГ 
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