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Щоб ваша 
дитина 
не потрапила 
в зону ризику

Вистояли — 
переможемо
Благодійний захід під 
таким гаслом відбувся 
в Кегичівці

Маємо ким 
пишатися і на 
кого рівнятися
У медичному коледжі 
підтримують випускників,
що нині боронять 
Україну
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Готуються 
до весняного 
засіву
Àãðàð³¿ ïëàíóþòü íàâåñí³ çàñ³ÿòè  
ïëîù³, ÿê³ íå âäàëîñÿ çàéíÿòè 
âîñåíè îçèìèìè êóëüòóðàìè, 
çîêðåìà é ÷åðåç íåñïðèÿòëèâ³ 
ïîãîäí³ óìîâè. ² çíèæåííÿ ö³í 
íà ì³íäîáðèâà ìîæå ïîçèòèâíî 
âïëèíóòè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè 
òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè Òàðàñ 
Âèñîöüêèé, ³íôîðìóº ïðåññëóæáà 
Ì³íàãðîïîë³òèêè.

«Íàðàç³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî çíè-
æåííÿ ì³æíàðîäíèõ ö³í íà ì³íå-
ðàëüí³ äîáðèâà. Öå òîé ÷èííèê, 
ÿêèé ìàº äîïîìîãòè íàì âåñíîþ 
íàäîëóæèòè ïëîù³, ÿê³ íå áóëè 
çàñ³ÿí³ âîñåíè. Ìàºìî âèéòè ÿê 
ì³í³ìóì íà îáñÿãè 2022 ðîêó», — 
ñêàçàâ ïîñàäîâåöü.

Çàëèøàºòüñÿ ñêëàäíîþ ñèòóà-
ö³ÿ íà Õàðê³âùèí³ òà Õåðñîíùèí³. 
Òàì çàì³íîâàíî ïîíàä 1 ìëí ãà 
òåðèòîð³¿.

«¯¿ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâà 
òèïè. Ïåðøèé — òàì, äå áóëà ë³í³ÿ 
ôðîíòó, öå 80-90 â³äñîòê³â çàì³íî-
âàíèõ ïëîù. Äðóãèé — ó òèëó, òàì 
ìåíøèé â³äñîòîê. Ùîäî îñòàíí³õ, 
òî º ïëàí âñå æ âñòèãíóòè çàñ³ÿòè. 
À ò³ 200-300 òèñ. ãà, ÿê³ áóëè íà ë³í³¿ 
ç³òêíåííÿ, íà æàëü, öüîãî ðîêó ùå 
íå âäàñòüñÿ ââåñòè â îá³ã», — çà-
óâàæèâ Òàðàñ Âèñîöüêèé.

Êð³ì òîãî, ïåðøèé çàñòóïíèê 
Ì³í³ñòðà íàãîëîñèâ, ùî çàðàç 
îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ çàâäàíü Ì³í-
àãðîïîë³òèêè º â³äïðàöþâàííÿ 
ìåõàí³çìó áðîíþâàííÿ ïðàö³âíèê³â 
àãðîñåêòîðó. 

«Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ôàõîâ³ 
ïðàö³âíèêè àãðîñåêòîðó â á³ëüøî-
ñò³ âèïàäê³â òàêîæ äóæå ö³íí³ äëÿ 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Íàì ïîòð³á-
íî áóäå çíàéòè ñêëàäíèé, àëå âñå 
æ êîìïðîì³ñ, ì³æ ïðîäîâæåííÿì 
ä³ÿëüíîñò³ àãðàð³¿â òà ï³äòðèìêîþ 
ÇÑÓ», — ðåçþìóâàâ ïîñàäîâåöü.

Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-âèäàíü

— ß ïàì’ÿòàþ òîé ðàíîê, 
— çãàäóº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — 5:04. 
Çáèðàþñÿ íà ðîáîòó. Ðàïòîì 
ëóíàþòü ñòðàøí³ âèáóõè. 
Íåáî ñâ³òèòüñÿ ³ âñå íàâêðóãè 
ë³òàº. Îêðóæíà äîðîãà — ó 
çàãðàâàõ. 

Ñïî÷àòêó õîâàëèñÿ â ï³äâà-
ë³. Ïîò³ì ³ç ñóñ³äàìè ïåðåáðà-
ëèñÿ â òàìáóð. À êîëè ÷åðåç 
ê³ëüêà äí³â ïðèëåò³ëî çîâñ³ì 
ïîðó÷, âèð³øèëè íåãàéíî âè¿ç-
äèòè. Ó Êðàñíîãðàä çàïðîñèëà 
Àííà Ñâèðèäåíêî. Íà òîé ÷àñ 
âîíà ç ì³ñöåâèìè æ³íêàìè âæå 
îðãàí³çóâàëè øâåéíèé öåõ 
ïðè ÃÎ «Âîëîíòåðñüêà ë³ãà». Ç 
ïåðøèõ äí³â ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ 
öÿ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ó 
ñâî¿õ ëàâàõ îá’ºäíàëà ÷èìàëî 
æèòåë³â ì³ñòà òà âèìóøåíèõ 
ïåðåñåëåíö³â. Óñ³, õòî õîò³ëè 
áóòè êîðèñíèìè çàãàëüí³é 
ñïðàâ³ áîðîíèòè ñâîþ äåð-
æàâó â³ä âîðîãà, ùîäíÿ çáè-
ðàëèñÿ ó áóä³âë³ ïóáë³÷íî¿ á³á-
ë³îòåêè. Êîæåí çíàõîäèâ ñîá³ 
çàíÿòòÿ, íàïðèêëàä êðàâ÷èí³. 

Ì³ñòÿíêè ïðèõîäèëè ñàì³ ç³ 
ñâî¿ìè ìàøèíêàìè. Âëàñíèìè 
ñèëàìè â³äøèâàëè â³éñüêîâó 
àìóí³ö³þ òà îäÿã. 

Îëåêñàíäð ³ Íàòàë³ÿ â³ä-
ðàçó äîëó÷èëèñÿ äî ðîáîòè. 
Æ³íêà çàóâàæóº, ùî âçàãàë³ íå 
âì³ëà øèòè. Îäíàê áàæàííÿ 
äîïîìîãòè îäÿãíóòè á³éö³â 
ïåðåâàæèëî íåâì³ííÿ. Òîæ 
âîíà òåðïëÿ÷å âèêîíóâàëà 
âñå, ùî ¿é êàçàëè. ² öå íåçâà-
æàþ÷è íà âàæêó íåäóãó, êîòðó 
íåäàâíî ïîáîðîëà. Îïàíîâó-
âàòè øâåéíó ñïðàâó äðóæèí³ 
äîïîìàãàâ Îëåêñàíäð. Òåïåð 
Íàòàë³ÿ âæå ñàìîñò³éíî ïðà-
öþº çà ìàøèíêîþ. ² çàéìàòè-
ìåòüñÿ öèì äîòè, äîêè áóäå 
ïîòð³áíî.

Íà ïåðøèõ ïîðàõ áóâ âå-
ëèêèé äåô³öèò ìàòåð³àë³â, 
ïîÿñíþþòü âîëîíòåðè. Íå-
áàéäóæ³ êðàñíîãðàäö³ ïðèíî-
ñèëè äæèíñè, íàìåòè. Ìàéñ-
òðè óñå öå ïîðîëè, ðîáèëè 
ïîòð³áí³ âèêð³éêè é øèëè ç 
öüîãî íåîáõ³äí³ ðå÷³. Áàãà-

òî äîïîìàãàëè âèìóøåíèì 
ïåðåñåëåíöÿì. Âèãîòîâëÿëè 
äëÿ íèõ ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, 
íàï³ðíèêè äëÿ ïîäóøîê. Àáè 
ìàòè òêàíèíó, â³äøèâàëè 
åêîñóìêè, âèðó÷àëè êîøòè ³ 
çàêóïîâóâàëè ìàòåð³àë. Òàê 
³ ïðàöþâàëè. Ïåðø³ ì³ñÿö³ 
— áåç âèõ³äíèõ. Çäàâàëîñÿ, 
öå áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ. 
Äëÿ âîÿê³â âèãîòîâëÿëè òàê-

òè÷í³ ïîÿñè, ï³äñóìêè (ñóì-
êà íåâåëèêîãî ðîçì³ðó, ÿêó 
íîñÿòü íà ïîÿñíîìó ðåìåí³ 
àáî íà ðîçâàíòàæóâàëüíîìó 
ñïîðÿäæåíí³ — ïðèì. àâò.), 
íàøîëîìíèêè, ðîçâàíòàæåí-
íÿ òîùî. Ñïî÷àòêó ïîøèò³ 
âèðîáè ðàõóâàëè, à ïîò³ì 
çáèëèñÿ ç ë³êó. 

— Ìè çàáåçïå÷óºìî íåîá-
õ³äíèìè ðå÷àìè óñ³õ, õòî 
öüîãî ïîòðåáóº. Ó íàñ º êîîð-
äèíàòîð. Â³í ä³çíàºòüñÿ ïðî 
ïîòðåáè â³éñüêîâèõ ³ ôîðìóº 
çàìîâëåííÿ. Íåð³äêî çâåðòà-
þòüñÿ ³ ñàì³ õëîïö³. Áóâàº, ò³, 
ùî ïðèõîäÿòü ó êîðîòêîòðè-
âàëó â³äïóñòêó, àáî  ò³, ùî 
ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³, 

ðåìîíòóþòü ó íàñ â³éñüêîâèé 
îäÿã. Âîíè âæå äîáðå çíàþòü 
íàøó ðîáîòó ³ äîâ³ðÿþòü íàì, 
— ãîâîðèòü Îëåêñàíäð.  

Âîëîíòåðè äîñ³ çàäîâîëü-
íÿþòü ïîòðåáè çàõèñíèê³â íà 
ïåðåäîâ³é. Ùîïðàâäà, êàæóòü 
òåïåð ¿ì ïðîñò³øå, áî â³é-
ñüêîâ³ á³ëüø-ìåíø çàáåçïå-
÷åí³. Â³äíåäàâíà ó øâåéíèê³â 
íàâ³òü âèõ³äí³ ç’ÿâèëèñÿ. Ó 

ñóáîòó òà íåä³ëþ ïîäðóææÿ 
â³äïî÷èâàº. Îäíàê ïîâåðòàòè-
ñÿ äîäîìó ùå íå çáèðàþòüñÿ, 
áî òàì íåáåçïå÷íî. 

Òîæ ïîêè ùî Îëåêñàíäð 
âïðàâíî êðî¿òü ìàñêóâàëüíó 
òêàíèíó, à Íàòàë³ÿ íåâòîìíî 
øèº ðîçâàíòàæåííÿ. Ñïîñòå-
ð³ãàºø çà íèìè ³ ðîçóì³ºø, 
ùî íàñïðàâä³ í³÷îãî íåìîæ-
ëèâîãî íåìàº. ² íàâ÷èòèñÿ 
ìîæíà áóäü-÷îãî. Ò³ëüêè ïî-
òð³áíî â³ðèòè, ùî òâ³é âêëàä 
ó çàãàëüíó ïðàöþ ïðèíåñå 
êîìóñü äîáðî. Ãîëîâíå — ðî-
áèòè öå çà ïîêëèêîì ñåðöÿ, 
ÿê-îò Íàòàë³ÿ òà Îëåêñàíäð.

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

За покликом серця
Минув рік відтоді, як Олександр Середенко і Наталія Бабаєва 
виготовляють одяг та амуніцію для військових

До повномасштабного вторгнення росії в Украї-
ну подружжя мешкало на Північній Салтівці у 
Харкові. Наталя займалася нормуванням праці 
на приватному підприємстві. Тоді вона й гадки 
не мала, що колись стане кравчинею. А чоловік 
організував швейну справу й успішно займався 
власним бізнесом. У Сашка гарно шила матуся 
і хлопець допомагав їй ще зі школи. Згодом 
закінчив інститут моди і дизайну, опанував фах 
конструктора-модельєра одягу. Все було добре. 
Якби не 24 лютого...

Коментар Дар’ї Волобуєвої, 
керівниці «Волонтерської ліги»:
— Від початку агресії швейний цех виготовив понад 6 тисяч 
одиниць військового одягу та амуніції. Зокрема, розвантажен-
ня чотирьох видів, сумки скидання, чохли на шоломи, підсум-
ки для РПС, гранат, турнікетів, аптечок, а також балаклави, 
синьо-жовті стяги, пов’язки на рукави, постільну білизну. 


