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Слово редактора

Щоб розгорнулися крила…

Війна. У нас. В XXI столітті. У центрі Європи.

Поєднання цих слів настільки гостре, що воно не може вкластися в голові. Своїм звучанням воно завдає 
нестерпного болю і ступору.

Ми плачемо, ми ненавидимо ворога, ми здригаємось від його звіриної жорстокості.       
Ми залежимо від новин і не спимо ночами.

Але життя йде. Наші галузі – тваринництво, птахівництво, кормовиробництво – «зав’язані» на живих істот, 
які мають бути здорові та ситі, щоб дати людям їжу. Тому потрібно працювати, сформувати алгоритм роботи  
в нових умовах і в них жити. Керівництво нашої країни сказало нам: «Всі, хто може працювати, має працювати. 
Потрібно підтримати економіку, адже від неї залежить соціальна сфера і вся життєдіяльність суспільства».

Наша справа – підтримувати сільське господарство інформаційно. Ми працюємо, навіть у тих умовах,   
в яких опинилися при «внутрішньому переселенні». Ми в Україні. Ми з України.

Наші журнали на період війни будуть випускатися спочатку в електронному вигляді та викладатися на всі наші 
ресурси та сайти для безкоштовного читання, а потім при першій же нагоді друкуватися та розсилатися. Усіх 
наших передплатників прошу написати на нашу пошту info@agro.press.

Мій колега, журналіст з великої літери, головний редактор журналу «Зерно» Юрій Гончаренко у своєму 
фейсбуці написав: «Треба писати військові щоденники, треба писати аграрну аналітику, огляди світових ринків, 
але писати неможливо.
Зараз неможливо писати.
Слова бліді і невиразні, думки недолугі і безглузді.
Мій народ огорнуло невимовне, неосяжне горе.
Вони (ред.: вороги) роблять це, щоб у нас опустилися руки. А ми стискаємо кулаки.
Ми суцільна лють і щільна смерть. Це – не на якийсь час і не надовго. Це назавжди. . .
Ніхто не знав, що таке нам випаде, і кожен молився, щоб нас оминуло це.
Але нам на плечі ліг цей хрест, і тепер його можна лише поправити так,       
щоб могли розгорнутися крила».

Я згодна з колегою на 100%, тому й процитувала в своєму виданні його сильні слова.     
Бо зараз немає конкурентів, є ми, всі разом, ми – Україна.

Слава Україні! Героям Слава!

З повагою,
головний редактор 
журнала «Корми і Факти» 
Олена Єфімова


