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Я зовсім не пам’ятаю 24 лютого 2022 
року. Від слова зовсім. Я добре пам’я-
таю 16 лютого, коли ми проводили май-
стер-клас у гімназії «Очаг» з вирощуван-
ня микрогріна. Я пам’ятаю ті добрі та 
позитивні емоції, які ми отримали від 
спілкування з тими чудовими дітьми. Я 
пам’ятаю плани про співпрацю з проєк-
том «Фузілі» щодо змін у міському хар-
чуванні. Я дуже добре пам’ятаю  тренінг 
з тактичної медицини 21 лютого, якій 
зібрав прогресивну спільноту Харкова. 
Ми спілкувались, раділи зустрічі. В той 
момент подумала, напевно, мені не дуже 
потрібна тактична медицина, але нехай 
лежить у моєму багажі знань. А ось 24 не 
пам’ятаю. Я не пам’ятаю, хто мені теле-
фонували, я не пам’ятаю, що я робила, я 
не пам’ятаю як я збирала речі і переїжд-
жала з виробництва. По 2014  року ми 
знаємо,  що перше куди перекидаеться 
війна це буде аеропорт. Але я пам’ятаю 
відчуття впевненості, що час X настав, і 
те, що я роблю, вірно. Відчуття, що, на-
чебто, довго готувалась до цього мо-
мента і ось тепер, коли він настав, чітко 
знаю, що треба робити. 

Безпека для себе та оточюючих, сгур-
тованість, і нема місця метушні. Це, на-
певно, як у хирурга в той момент, коли 
він бере скальпель. Його дії виверені, 
він чітко впевнений в тому, що робить. 
Потім момент прийняття рішення: ми 
залишаємось у Харкові і нікуди ні їде-
мо. Воно було усвідомлене  й виважене. 
Чим обумовлене? Ми живемо в більш-
менш безпечному районі, у нас тепли-
ця, можливо, ми зможемо щось робити 
в місті. Ми продовжували працювати, 
вранці виходили на роботу, зрізали свій 
мікрогрін. Дівчата-працівниці були дуже 

перелякані. Я їх заспокоювала, що це 
не до нас прильоти. Коли ми відванта-
жувати товар на магазини 26 лютого, то 
комірник сказав, що ми перші, хто при-
везли товар за останні дні. Ми знали що, 
по-перше, не можна втрачати роботу, 
по-друге, наш продукт потрібен людям, 
по-третє, в нас його багато, і з ним щось 
треба робити. Але попри все, наш товар 
заборонили до відвантаження, бо він не 
входить до соціального кошика (карто-
пля, цибуля, морква, буряк). 

В ТОЙ ЧАС, ПОКИ НАША 
СТАРША РОБІТНИЦЯ  
ПРАЦЮВАЛА, ЇЇ ЧОЛОВІК 
ВТІК З ДОМА  
В ВОЄНКОМАТ. 
І це про те, що харківці захіщають своє 
місто, будь за що. Дівчата відмовились 
працювати, і це їх право. В нас є імуні-
тет. Ні, в нас є страх, але він не затмарює 
здоровий глузд і відчуття безпеки. Ми 
виходили самі, зрізали зелень, і шукали 
кухні, які готують для цівільних і військо-
вих. Знайшли швидко, бо то були наші 
клієнти з довоєнних часів. І ми дуже цим 
пишаемось, бо впевнені що кліенти до-
бираються по схожих цінностях. І вза-
галі ми пишаемось, що в цей час опини-
лись у Харкові. Ми на свої очі бачили, як 
люди гуртуються, як відкриваються кух-
ні ресторанів, як приходять гуманітар-
ні грузи, як воні розвантажуються, хто 
допомогає, кому відвантажують, хто 
просить  допомоги, хто її отримує. Не-
хай вдавляться слиною наші вороги, 
бо своїх ми годуємо ресторанною їжею. 
Ми самі ставали до пліт на кухні і готува-
ли їжу, розвозили її по адресах, слухали 



разповіді про страхи й перемоги. Десь 
в середині березня сестра Тетяна прий-
має рішення виїхати з міста, задля за-
безпечення безпеки дітей і мами, нашої 
берегині. В неї нерви не витримують та-
кої напруги. А ми вирішуємо відкрити гу-
манітарний Хаб в Харкові. Все почалось 
з діток з інвалідностью (сіндром Дауна). 
Виявилось, що багато хто не виїхали з 
міста і потребують допомоги. Потім до-
дались декілько ОТГ, допомога яким 
вкрай необхідна, бо то зона бойових 
дій. Ї почалось: їжа, гігієна, простирадла, 
речі, генератори, сонячні батареї. По-
шук партнерів, постачальників, фондів, 
донорів. Листи, перемови, візити, звіти. 
Щоденна праця волонтерскої організа-
ції. Прохання про допомогу кожен день, 
і ти не взмозі зупинитись. Ліки, їжа, пам-
перси, коремати, спальніки, батарейки, 
пауєрбанки. Іноді, ти не розумієш, де це 
все взяти. Але телефонуеш, шукаеш і 
обов’язково знаходиш! 

А пальне? Його нема де брати, але якось 
складаються пазли і ти їдеш далі, до тих, 
хто потребує допомоги. Це продовжу-
ються і по цей час, бо необхідность є, 
потреба є. Ми пишемо заявки, шукаємо 
гранти та донорів. На початку травня 
постало питання, що робити з вироб-
ництвом? Бо аренду потрібно буде пла-
тити, податки, а грошей нема. Частину 
виробництва перенесли на Полтавщи-
ну і запускаємо виробництво. В Харкові 
відновили випуск продукції і відванта-
жили на Світову кухню 4.5.0. та трішки в 
супермаркети. Подивимось що з цього 
вийде. Валентина Денисенко,  

підприємиця,  
громадська активістка, 
Харків


