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ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, жінки Волинського земляцтва, звертаємось до усіх земляцтв у місті Києві 

долучитись до волонтерської допомоги воїнам, що зараз знаходяться в зоні 

проведення АТО. 

 

 
 

БОЙОВІ ШВАЧКИ 

 

На початку року була створена волонтерська група «Бойові швачки», до складу якої 

входять наші волинянки, киянки з різних областей країни, в тому числі і біженці з 

Луганська та Макіївки. Необхідність створення такої волонтерської групи 

обумовлена чисельними проханнями воїнів АТО, які відчувають дискомфорт від 

відсутності предметів особистої гігієни та білизни. 

 

З початку року групою було розкроєно та пошито біля 1500 виробів натільної 

білизни. З настанням тепла необхідність у ній зросла ще більше. Ми готові виконати 

всі замовлення, але при наявності тканини, дефіцит якої ми почали відчувати. 

Працюємо ми безкоштовно, у вільний від роботи час – після роботи та вночі.  

 

Тканину нам приносять не тільки кияни, а й надсилають з інших міст України і 

навіть із-за кордону. Працюємо ми у Головному військовому клінічному госпіталі 

Міністерства оборони України (м. Київ) та у приміщенні МГО «Волинське 

братство». 

 

Звертаємось до Ради земляцтв областей та регіонів України і кожного земляцтва 

окремо провести безтермінову акцію по збору тканини. 

 

Основною умовою є те, що тканина повинна бути натуральна: ситець, сатин, бязь і т. 

д., так як синтетична тканина плавиться і при опіках пристає до шкіряного покрову. 

Тканина може бути новою, а може і вживаною (чиста, бажано кольорова, постільна 

білизна та інші швейні вироби – кольори і малюнки значення не мають). У вас є 

можливість здійснити ревізію шаф та антресолей і позбутись покладів, які лежать 



роками, а викинути шкода. Ми їх використаємо раціонально та за призначенням. Це 

буде вашим невеликим, але вагомим внеском допомоги воїнам. 

 

Наша робота систематично висвітлюється на сторінці у Facebook 
https://www.facebook.com/groups/shvachky/ та на сайті МГО «Волинське братство» 

http://www.volyniany.org.ua/   

По переданим тканинам будуть звіти та подяка усім, хто долучиться. 

 

Репортаж про нашу діяльність на Першому Національному каналі 

https://www.youtube.com/watch?v=VMJbZ54rS88.  

 

Звертаємось про допомогу та надіємось на плідну співпрацю. 

 

Слава Україні! 

 

Контакти: 

admin@volyniany.org.ua 

096 3180751 Світлана Соколова  
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Світлана СОКОЛОВА, в.о. виконавчого директора МГО «Волинське братство» 

 


