
ЖИТТЯ РОЗДІЛИЛОСЯ НА 

«ДО» 
І  «ПІСЛЯ»…



Про те що почалася війна мені повідо-
мив син. Він подзвонив мені 24 люто-
го 2022 року,  десь о 5-й ранку і сказав: 
«Мам, ти тільки не хвилюйся…росія на-
пала на Україну. Війна». Я подумала, що 
навряд чи я  змогла б не хвилюватися — 
до мене вкрай рідко телефонують о 5-й 
ранку. Я сіла на край ліжка і відчула хо-
лодну підлогу під ногами. Це мене якось 
привело до тями і я відразу почала ду-
мати, що я маю робити, які мають бути 
мої дії. Я точно знала, що моя допомога 
буде потрібна, але ще не зовсім розуміла 
кому і у якому вигляді.

Моя подруга зателефонувала мені день 
біля 8-ї ранку: «Ми з чоловіком на війсь-
ккоматі. Я хотіла записатися до теробо-
рони, але поки нічого не зрозуміло, Рус-
лан пішов добровольцем у ЗСУ, поїде на 
фронт»…

«Я почала телефонувати і писати усім 
своїм знайомим, хто знаходився у Хар-
кові, Сумах, Києві  та інших містах… усім, 
про кого я думала, що їм може загро-
жувати небезпека. Я просила усіх, щоб 
приїздили до Тернополя, я допоможу 
знайти житло, допоможу усім, знайду все 
що потрібно. 

Моя працівниця, молода жінка, успішно 
лікується від онкозахворювання, сказа-
ла мені: «Наталя Василівна, у мене ве-
лика проблема. Я купила ліки закордо-
ном,  (ми усі збирали кошти  біля 1500 
доларів ), мені їх передали літаком через 
Гостомель. Гостомель бомблять. Я не 
знаю, що робити. В мене з попередньо-
го курсу залишилися таблетки лише на 
10 днів. Я дійсно не знаю, що робити.» 
Я подумала, що теж не знаю що робити, 
потрібно шукати вихід. Як?

Дзвінок : «Може допоможете, ми з Чер-
нігова, сидимо у підвалі, нас засипало 
завалами будинку зверху, але є елек-
троенергія. Через щілину передають 
воду, якусь їжу. Потрібні ліки від тиску і 
цукрового діабету, заспокійливі, а ще з 
нами дитина з астмою — дуже потрібен 
інгалятор, на фоні стресу напади астми 
почастішали.» Доправляли довго, на 
той час до Чернігова не часто їздили 
волонтери. Знайшли хлопців зі Львова. 
Повідомлення про отримання надійшло 
у соцмережі: «Дякуємо. Нам дуже потріб-
ні ці ліки. Нам важливо знати, що ми не 
самі».

Минали дні, а в моїй голові було 24 лю-
того… Все як один день. Не було відчут-
тя дня і ночі. Перші дні ми кожного разу 
спускалися у підвал, коли чули сирену 
повітряної тривоги. Були короткотермі-
нові тривоги 40—50 хв, а були такі, що 
доводилося сидіти у підвалі усю ніч. У 
мене на поверсі сусідки — самотні ба-
бусі. Вони боялися, просили, щоб я їм 
дзвонила у двері, боялися проґавити 
сигнал повітряної тривоги. У нашо-
му районі сигнал лунав не дуже гучно. 
Люди почали скаржитися — писати у 
соціальних мережах і телефонувати до 
міської ради. За кілька днів у мікрорайоні 
почала їздити машина, яка через гучно-
мовець сповіщала про початок повітря-
ної тривоги і відбій. А також дзвонили 
церковні дзвони. Це було жахливо. Але 
всі асоціації були з фільмами про другу 
світову війну. 

СПАТИ Я ЛЯГАЛА  
В ОДЯЗІ, ЩОБ МАТИ 
ЗМОГУ ШВИДКО ПРОРЕА-
ГУВАТИ У РАЗІ ПОТРЕБИ.



 Дехто з людей біг у церковний підвал. 
Там люди разом із священниками мо-
лилися. Був гарячий чай  і печиво. Мої 
старенькі сусідки не мали змоги бігти до 
церкви. 

Ми з чоловіком облаштували підвал — 
лавки і стільці, принести воду, печиво, 
консерви. Не відомо скільки часу дове-
лося б просидіти у підвалі. 

ДЕСЬ ЗА МІСЯЦЬ  
ДО СИРЕН ПОЧАЛИ  
ЗВИКАТИ І ВСЕ РІДШЕ 
БІГАТИ У ПІДВАЛ.
В Тернополі з’явилося дуже багато лю-
дей. Купа машин з інших областей Украї-
ни. Припарковані за правилами і без. На 
вулицях затори. Не знаю чи була вільна 
хоч одна квартира у місті, чи готельний 
номер у місті. Людей було стільки, щоб 
пройти центральними вулицями міста  
потрібно було маневрувати. Тернопо-
ляни приймали людей у власних квар-
тирах і будинках. Багато хто з людей 
погоджувалися спати навіть на матраці 
чи на карематі. В моїй квартирі разом з 
нами жили люди з Харкова, у квартирі 
сина (квартира однокімнатна) — хлоп-
ці з Северодонецька та з Києва, у моєї 
сестри, у двокімнатній квартирі також 
жили люди. Це були не знайомі нам 
люди, але вони були у біді і потребува-
ли даху над головою і горнятко тепло-
го чаю. Багато людей поїхали закордон. 
Багато вже зараз повернулися додому. 
Але багато людей живуть у Тернополі. 
Частина вимушено переміщених осіб 
влаштувалися на роботу. Хоча сьогодні 
не так легко це зробити. Якась частина 
підприємств  призупинила чи повністю 

згорнула свою діяльність, в основному, 
через відсутність логістики.

Одного разу мені зателефонував з Аме-
рики один чоловік (на той час мені теле-
фонували багато людей). Він попросив 
організувати евакуацію його батьків з 
Харкова до Тернополя і потім доправити 
їх до Варшави. Двоє стареньких їхали по-
тягом  до Тернополя. Шлях був не з лег-
ких. Їм пощастило, що вони мали місця 
у потязі. На той час у вагони були пере-
повнені, люди тікаючи з-під обстрілів їха-
ли навіть стоячи. Через загрозу обстрілу 
потяг у Хмельницькому змінив курс на 
Львів. Я зателефонувала своїй одногруп-
ниці і вона погодилася зустріти їх і забра-
ти до себе до дому. Бабуся потребувала 
медичної допомоги — стривожена бом-
бардуванням, вона не могла заспокоїти-
ся. Людям надали прихисток, гаряче хар-
чування, медичну допомогу. За пару днів, 
ми забрали людей до Варшави, коли їха-
ли по гуманітарну допомогу. 

Підприємці міста організувалися і по-
чали створювати тимчасові прихистки, 
безкоштовне гаряче харчування, на-
давали медичну та психологічну під-
тримку, заняття та ігри для дітей. Було 
організовано гаряче харчування для 
військкомату та тероборони. 

ЛЮДИ НЕСЛИ  
ПРОДУКТИ, ЗАСОБИ 
ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, 
ЛІКИ. 
Всього було стільки, що це перевищува-
ло потребу. За кілька днів були організо-
вані великі логістичні склади, де можна 
було зберігати все, що несли люди. До 



мене телефонували знайомі і незнай-
омі. Хто просив прийняти допомогу, 
хто пропонував гроші, хто допомогти 
в перевезеннях власним транспортом. 
Один телефонний дзвінок мене збен-
тежив : «Добрий день, я заколов сви-
ню. Хочу вам привезти.» Я розгубилася. 
Але разом — ми сильні і потужні. Знай-
шлися ті, хто зміг переробити м’ясо на 
консерви, ті хто забезпечив тару і все 
інше, що потрібно. За кілька днів кон-
серви були доставлені на передову. Я 
мала контакти з військовими на фронті. 
Вони давали запити. Я старалася ор-
ганізувати збір, закупку і доставку, щоб 
«закрити» запит. Ми доставляли продук-
ти, каремати, спальні мішки, інструмен-
ти, зарядні пристрої, ноутбуки, біноклі 
нічного бачення, дизельні генератори, 
медикаменти, перев’язувальні матеріа-
ли, турнікети, аптечки, маскувальні сіт-
ки, бронежилети, жилети-органайзери 
і т. п. Словом все, що потрібно. На той 
час була порушена логістика і доставка 
в основному відбувалася волонтерськи-
ми силами. Також привозили гуманітар-
ну допомогу з-за кордону. Я, переважно, 
підтримувала контакти з українцями, які 
працюють, або ведуть бізнес за межами 
України. 

Вони організовували гуманітарні ван-
тажі — моє завдання доправити і 
розподілити по потребі. Допомагали 
всі. Коли заборонили виїзд з України 
чоловіків до 60-ти років, за вантажами 
їздили жінки, які мали відповідну кате-
горію водійських прав для вантажних 
авто. 

ОДНОГО РАЗУ ПРИЙ-
ШОВ ЗАПИТ, ЯКИЙ ДЛЯ 
МЕНЕ БУВ ДУЖЕ ВАЖ-
КИМ. 

Я ДВА ДНІ НЕ МОГЛА 
ВІДВАЖИТИСЯ, ЩО ПОЧА-
ТИ ШУКАТИ, ДЕ МОЖНА 
ЦЕ ПРИДБАТИ. ЦЕ БУЛИ 
ПАКЕТИ ДЛЯ ТРУПІВ 
ДЛЯ БУЧІ. 
Запит прийшов за три дні, після того, як 
була оприлюднена інформація про звір-
ства, вчинені окупантами. Я і так була 
вражена від отриманої інформації. Але 
цей запит, буквально, вибив мене з колії. 
Серед моїх знайомих, хто жив у Бучі і Ір-
пені, всім пощастило евакуюватися. Але 
тепер усі свої. Знайомі і незнайомі. «За-
крити» запит вдалося за сприяння мера 
Кракова.

З кожною відправкою на передову, чи 
на окуповані території ми вкладаємо 
малюнки дітей, листи з віршами і сло-
вами підтримки, ангеликів — оберегів, 
які зробили дітки власними руками. Цей 
особливий зв’язок — це підтримка один 
одного, розуміння важливості для кож-
ного.

До Великодня ми організували випікан-
ня пасок і фарбування крашанок для від-
правки військовим і людям на звільнені 
території. Ми відправили більше  750 
пакунків.



Одна моя знайома на ім’я Майя, така собі 
на перший погляд звичайна, маленька, 
худенька дівчина організувала пошиття 
військової форми. Тканину, фурнітуру 
шукала не лише в Україні. Багато разів 
закупки були у Польщі  та  Італії.

Сьогодні, я ходжу на роботу. Україні по-
трібні працюючі підприємства. Працює-
мо не на повну потужність. Але вільний 
час витрачаю на збір, пакування, органі-
зацію доставки для тих, хто потребує. Це 
більшою мірою окуповані і звільнені 
території. Для армії майже все вже вирі-
шується на  рівні держави. Також пра-
цюю адресно. Приймаю активну участь 
у допомозі релокації для підприємств, які 
обрали наш регіон для ведення бізнесу. 
Твердо переконана, що ми переможе-
мо. Тримаймо стрій. Все буде Україна.

05.05.2022

Наталія Овсейко,  
власниця консалтингової компанії 
«Універсальний бізнес ресурс»,  
президентка ГО «ПАРТНЕРСТВО.», 
віце-президентка відокремленого 
підрозділу ГО «Українські ділові жінки»  
в Тернопільській області.


