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і працювати в Україні»і працювати в Україні»

Російсько-українська війна для уродженця 
Донецька, шахтаря Андрія Лєвшина, розпоча-
лася не 24 лютого 2022 року, а ще у 2014-му. Са-
ме тоді його рідний Донецьк окупували російські 
терористи, місто постійно обстрілювали. Во-
ни з дружиною прийняли рішення переїхати 
у більш безпечну і підконтрольну українській 
владі Володимирівку Волноваського району 
Донецької області. З 2017 року жили і працю-
вали в Маріуполі. Мріяли про власне житло. У 
січні 2022-го нарешті придбали там квартиру. 
Та тішилися недовго – рівно місяць… А вже 5 
березня спішно, без нічого, прихопивши кота, 
двома сім’ями виривалися з міста, яке і вдень, і 
вночі безжально бомбили окупанти.

– Тікаючи від війни, ми не зовсім уявляли, 
де знайдемо прихисток, – ділиться спогадами Андрій Олександрович. – Знали тільки, що 
однозначно хочемо жити і працювати в Україні. Нас розвернули російські солдати – вони 
пропускали на підконтрольну Україні територію тільки жінок з дітьми. Чоловіків – ні. Ми не 
погодилися на роз’єднання сім’ї, тому змушені були повертатися назад.

Півтора тижня жили у Володарському Маріупольського району – без світла, води, їжі, 
мобільного зв’язку. Виживали, як могли. Коли на столі з’являвся хліб, за яким у магазині 
займали чергу о 6-й ранку, то було справжнє свято. З Володарського виїжджали 16 берез-
ня чотирма автівками. Сильно ризикували, але іншого виходу не було. Якось дісталися 
до Запоріжжя. А вже звідти «зеленим коридором» – на Кривий Ріг, де мені через «гарячу 
лінію» Метінвеста запропонували роботу.

Тепер працюю начальником бюро підготовки ремонтів ремонтно-інструментального це-
ху ТОВ «Метінвест – Криворізький ремонтно-механічний завод». Я вдячний компанії за 
те, що нас не залишили наодинці з проблемами. На заводі став на облік у профспілкову 
організацію ПМГУ. Завжди вважав за потрібне мати квиток члена Профспілки, бо хочу бути 
захищеним і соціально, і в плані трудових прав. (За словами голови первинки ПМГУ «Мет-
інвест – КРМЗ» Василя Фургала, зараз на підприємстві працевлаштовані майже 30 фа-
хівців зі східних і  південних областей України).

Кривий Ріг Андрію Лєвшину на перший погляд здався сірим. Можливо, причиною був йо-
го душевний стан через пережите… Спочатку жили вп’ятьох (двома сім’ями) в однокімнатній 
квартирі на Довгинцевому. Потроху роззнайомилися з людьми, знайшли більш комфортне 
житло в Металургійному районі. Сина відвели до школи, щоб закінчував третій клас.

– Тепер Кривбас бачу в інших кольорах. У першу чергу, завдяки його мешканцям. На 
нашому шляху зустрілися чуйні, не байдужі, духовно красиві криворіжці. На заводі мене 
прийняли доброзичливо та по-сімейному. Хазяйка квартири моєму синові дала велосипед. 
Директор школи №94 Сергій Миколайович Бородавка організував збір допомоги для нашої 
сім’ї. Відверто кажучи, це все по-хорошому здивувало і навіть вразило… Правду кажуть, 
війна «підсвічує» людей, – сказав Андрій Лєвшин.
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