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ШОСТОГО ЛИСТОПАДА У ПЕРШИЙ РЕЙС ВИ-
РУШИВ ПОТЯГ №769 ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ 
– ЖМЕРИНКА, ЯКИЙ ВПЕРШЕ З ПОЧАТКУ 
ВІЙНИ З’ЄДНАЄ ПРЯМИМ РЕЙСОМ ЗІ СТОЛИ-
ЦЕЮ ПІВНІЧ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДО СТОЛИЦІ
ПРЯМИЙ ПОТЯГ 

Жителька Дружби Валентина розповідає, що за-
вдяки новому потягу вони з онукою вже за п’ять го-
дин будуть у Києві, а раніше їм для цього доводилось 
робити дві пересадки.   

-Були на канікулах у бабусі, а тепер їдемо 
в Київ, бо завтра треба на навчання, а мені 
на роботу. Сьогодні такий чудовий потяг 
– прямий Хутір-Михайлівський – Київ, а 
тому дякуємо «Укрзалізниці», яка нам це 
організувала. Нам дуже зручно, адже ми 
сідаємо в Хуторі-Михайлівському і без пере-
садок їдемо до кінцевої. А ви самі розумієте, 
як це їхати з дитиною та з сумками. Ми 
виходимо по Дарниці о 21 годині 6 хвилин,  а 
тому до початку комендантської години 
ми встигаємо.

У той же час такий графік руху потягу підходить не 
всім. Дружбівчанка Ганна розповідає, що багатьом 
мешканцям регіону було б набагато зручніше, якби 
потяг вирушав на Київ зранку, як це було до 24 лю-
того.

-Звичайно, що добре, що дали потяг, але він 
нам не дуже зручний. Було б краще, якщо б 
він ходив зранку. Тому що щоб зробити свої 
справи в Києві, до лікаря там потрапили, 
то це потрібно робити зранку. Якби нам 
повернули електричку Київ – Зернове, хоча 
б Київ – Хутір Михайлівський, яка ходила 
зранку і була зручна. На Шостку багато 
дали електропотягів, а Хутір чомусь забу-
ли. Ми ж теж Україна і нам теж потрібно 
їздити.

Начальник потяга Михайло Назарчук розповідає, 
що потяги №769/770 курсуватимуть тричі на тиж-
день. Від Жмеринки до Хутора-Михайлівського він 
їхатиме майже десять годин.    

– Раніше потяг їздив на Кам’янець 
Подільський, а зараз їдемо на Хутір 
-Михайлівський. Основні великі станції 
Вінниця, Київ, Ніжин та Хутір – 

Михайлівський – кінцева. Основна схема 
десять вагонів, плюс два додаткові, які бу-
дуть чіплятись по мірі необхідності. З пер-
шого по шостий вагони – сидячі другого кла-
су підвищеної категорії. Сьомий, восьмий 
та дев’ятий – це купейні вагони, а десятий 
– плацкартний. Якщо буде пасажиропотік, 
то будуть чіплятись одинадцятий та два-
надцятий плацкартні вагони, але зараз їх 
ще немає.

Провідниця Галина Ткач розповідає, що у перші 
дні повномасштабного вторгнення їх потяг викори-
стовували для евакуації людей. Жінка добре пам’ятає 
ті складні дні, а тому з особливими емоціями їде в 
звільнені від ворога регіони.

– Жінка по станції Терещенська йде і гово-

рить: дякуємо, що вас до нас пустили. Так,  
мало людей ми привезли, але вважаю, що коли 
налагодяться рейси, налагодиться і зв’язок 
з людьми. Пасажири будуть знати про по-
тяг і будуть їхати. У нас заклеєні вікна, я 
не знаю, чи воно допоможе, але, можливо, 
осколки скла не так будуть розлітатись. 
Але ми сподіваємось на те, що все буде добре. 
Віримо в наші ЗСУ, ми віримо.

Новий потяг курсуватиме по середах, п’ятницях та 
неділях. В Хутір – Михайлівський він прибувати-
ме о 15:16 і вже за годину вирушатиме у напрямку 
Жмеринки. Це перший пасажирський потяг, який 
«Укрзалізниця» пустила до Хутора – Михайлівського, 
раніше до станції, яка знаходиться в зоні бойових дій, 
ходили лише приміські електрички.

Розклад руху потягів №769/770                                                          Вартість квитка

За даними офіційного сайту «Укрзалізниці»
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В ПЕРЕДДЕНЬ ЗИМИ В СВЕСІ САДИЛИ ТЮЛЬПАНИ. УЧНІ 
СВЕСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 
«ЛІЦЕЙ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ БЛАГОДІЙНІЙ 
АКЦІЇ І ОТРИМАЛИ ВІД НІДЕРЛАНДІВ ПІВТИСЯЧІ ЦИБУ-
ЛИН ЦИХ ЯСКРАВИХ КВІТІВ. НИМИ ВИРІШИЛИ ПРИКРА-
СИТИ ШКІЛЬНЕ ПОДВІР’Я.

На тому, щоб квіти були посаджені ще в цьому році, наполяг-
ли саме нідерландські партнери, – розповідає керівник гуртків 
еколого-натуралістичного напрямку Оксана Медянцева.

-Посаджено цибулини гіацинтів, три сорти тюльпанів 
та інші дрібноцибулеві рослини. Очікуємо, що вони всі 
разом розквітнуть навесні. Думаємо, що тут для них 
найкраще місце, адже тут їх побачить вся школа, лише 
б нам всім повернутись до навчального закладу.

Ця школа знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону, 
а тому місцеві учні вимушені навчатись лише дистанційно. Деся-
тикласниця Настя розповідає, що така акція стала чудовим при-
водом відвідати рідну школу.

-Вибухи ми чуємо не часто, в основному у нас тихо, але 
у ті моменти, коли починає гупати, дуже страшно. За-
раз дистанційне навчання, звичайно, хочеться в школу, 
але зараз війна і це дуже прикро для нас.

Разом з однокласниками до акції долучився і Артем. Хлопець 
розповідає, що із задоволенням провів час на свіжому повітрі.

-Я дуже рідко ходжу на вулицю, лише коли мене запро-

шують, не дуже полюбляю це. А тут мені сподобалось. По-перше, 
це спілкування, а по-друге – допомога школі. Така акція – це дуже 
приємно.

Директор навчального закладу Ірина Негрій розповідає, що до акції долучились 
у всіх філіях школи. Нідерландські квіти з’являться навіть на шкільному подвір’ї 
прикордонної Марчихиної Буди.

-Марчихинобудська філія також отримала цибулинки, сьогодні 

вони теж садять свою клумбу, свій проект і у них. І Орлівська філія, 
і школа №1, і, я сподіваюсь, всі школи України весною розквітнуть 
цими нідерландськими квітами. Це надихатиме, показуватиме, що 
у нас є ресурс, що веде нас до перемоги.

В рамках проекту “Flowers4School” відбудеться і конкурс на кращий шкільний 
квітник, його планують провести весною, коли розквітнуть подаровані тюльпани.

ВЕСНОЮ В СВЕСІ РОЗКВІТНУТЬ 
НІДЕРЛАНДСЬКІ ТЮЛЬПАНИ
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ЧОРНИЙ ЛИСТОПАД. ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ 
ОСЕНІ ПРИНІС ЯМПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ 
НАЙБІЛЬШІ ВТРАТИ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ. 
НА ПОЛІ БОЮ ГЕРОЇЧНО ЗАГИНУЛИ 
ВІДРАЗУ ТРОЄ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ. ЦЕ 
ЯМПІЛЬЧАНИ ЯРОСЛАВ ОДАРЧЕНКО ТА 
ІГОР ХАРЧЕНКО, А ТАКОЖ УРОДЖЕНЕЦЬ 
ШАТРИЩ ГЕННАДІЙ ДУРМАНОВ.  

Ярослав Одарченко на початку осені добро-
вольцем приєднався до Збройних Сил України, а 8 
листопада героїчно загинув на полі бою в Донецькій 
області.  

-Наш солдат Одарченко Ярослав 
Сергійович загинув при виконанні бойо-
вого завдання в районі Новомихайлівки 
Донецької області, – розповідає начальник 
другого відділу Шосткинського РЦТК та СП 
Олександр Яловенко. – Він віддано служив і 
боронив нашу землю, шана йому і честь.  

Ямпільський селищний голова Ольга Губар 
зазначає, що це вже шостий герой з Ямпільської 
громади, який поліг смертю хоробрих за Україну.

-Він ріс разом з нами у нашому Ямполі, 
був активним, любив спорт. Поруч з ним 
завжди були друзі і сьогодні на похован-
ня прийшло дуже багато людей. Сумно 
спостерігати, коли на очах у молодих людей 

сльози, бо це сльози горя. Він дійсно був сміливим і відважним, 
сам пішов захищати нас від орків. Після нього залишилась ма-
ленька донечка, коли вона виросте, буде пишатись своїм бать-
ком, бо він герой. Для всіх ямпільчан він був і буде героїчною 
людиною, яка стала на захист нашої України.

В останню путь Ярослава проводжали друзі, люди, які протягом багатьох 
років були з ним поруч, добре знали нашого захисника.

-Ярослав був світлою людиною, кращим другом, кращим 
кумом, – розповідає Сергій Ткаченко. – Завжди активний і 
життєрадісний, ми завжди його будемо пам’ятати.  Він сам 
пішов на фронт, добровільно пішов у військкомат, щоб захища-

ти нашу Україну. Ми часто переписувались, коли був зв’язок. Я 
давав йому поради, які сам знав по своїй службі. А потім Ярос-
лав потрапив на нуль і зв’язок з ним припинився.

-Ми поховали нашого друга, веселу та чуйну людину, – 
розповідає Аліна Кабанова. –Про Ярослава лише позитивні 
спогади, це людина, у якої мільйон друзів. Разом з ним і нашими 
друзями у нас пройшла юність і коли трапилась така біда, я 
переглядала наші фотографії і не знайшла жодної, де б Ярослав 
не посміхався.

Ярославу Одарченку було лише 33 роки. У нього залишились трирічна 
донька, дружина та батьки. Вічна пам’ять і слава герою!

ЯМПІЛЬ ПРОЩАВСЯ
З ГЕРОЯМИ – ЗАХИСНИКАМИ
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Ігор Харченко загинув на Херсонщині. Про-
щання з ним в Ямполі відбулось 23 листопада. За 
традицією ямпільчани проводжали загиблого героя 
на колінах.

Як розповідає начальник другого відділу Шост-
кинського Центру комплектування та соціальної 
підтримки Олександр Яловенко, Ігор був мужнім 
воїном з великим бойовим досвідом. Наш земляк 
воював за Україну ще з 2014 року, мав бойові наго-
роди.

-Сьогодні в останню путь ми проводжали 
Харченка Ігоря Петровича, який захищав 
нас на Херсонщині. Загинув 15 жовтня 2022 
року. Головний сержант Харченко Ігор 
Петрович був командиром танку танко-
вого батальйону. Загинув за свободу та 
незалежність нашої держави.

Проститись з Ігорем Харченком прийшло багато 
людей. Жителька Прудищ Тамара розповідає, що 
рідні довго шукали військового, який рахувався зни-
клим безвісти. Лише днями стало відомо, що Ігор 
загинув.

-Хороший був хлопець. Нікого не ображав, 
наскільки я знаю, вдома завжди допомагав. 
Хороше було дитя, спокійне. Ой довго його 
шукали, у мене невістка працює в школі зав-
учем, це її був перший клас. Як він ходив у 
школу, то вона була його класним керівником. Довго-довго його 
шукали.

Благочинний Кролевецького благочиння отець Ігор зазначає, що Ігор Хар-
ченко є справжнім героєм, адже віддав життя за ближніх.

-Сьогодні ми провели в останню дорогу воїна-захисника 

України, героя Ігоря. Провели рідні, друзі, знайомі, побрати-
ми, бо, як говорить Господь, немає більшої любові за того, хто 
життя віддасть за друзів своїх. Коли настала біда, він полишив 
домашній затишок, родину, пішов на фронт, щоб захистити 
нас, щоб це зло не ширилось.

Геннадій Дурманов загинув 3 листопада. Про-
щання з воїном, що народився в селі Шатрище 
Ямпільського району, відбулось 13 листопада в 
місті Шостка. 

Як інформує сайт Шосткинської міської ради, 
Геннадій Дурманов народився 9 вересня 1973 
року. Він був первістком у багатодітній родині, де 
потім з’явилися ще два брати та сестра. Відучився 
2 курси педуніверситету, потім два роки відслужив 
в армії та вступив до Сумського кооперативного 
технікуму.

У 24 роки одружився на Ірині, яка протягом всьо-
го життя була надійною підтримкою та натхнен-
ням. Згодом народився первісток, синочок Влад, 
а через 12 років – донечка Ліана. Родичі згадують 
Геннадія Миколайовича як відповідального бать-
ка, щиросердну, турботливу та люблячу людину. 
Мрії його були прості та добрі – побудувати вели-
кий і затишний будинок, де в мирі і злагоді жили 
б усі близькі: бабусі, дідусі, діти та обов’язково – 
майбутні онуки, яких він дуже хотів… Мріяв після 
Перемоги зустрітися з армійськими друзями та 
поїхати на рибалку.

У важкі хвилини Геннадій завжди був поруч з 
тими, хто цього потребував. Саме тому з початком 
війни його вибір був однозначним. Побратими по 
зброї називали його «Професор».

З початку повномасштабного вторгнення 
російських військ в Україну на війні загинуло вже 
семеро воїнів з Ямпільської громади.
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Колишній староста села Сергій Власов зараз служить 
в Збройних силах України. Чоловік розповідає, що на 
блокпосту познайомився з місцевими волонтерами, які 
погодились допомогти дорошівчанам.

-Ми познайомились з Василем на моїй службі, 
коли він привозив нам гуманітарку. Я його 
спитав за село і він погодився привезти в село 
допомогу, так і вийшло, що ми організували 
сьогодні видачу продуктових наборів. Населен-
ня у нас 249 людей прописаних, але проживає 
менше. Люди вже звикли до обстрілів, які у нас 
бувають і вночі, і вдень – коли окупантам за-
манеться. По самому селу, дякувати Богу, ще 
не влучали. Потреби у наших людей, як у всіх. 
Село є село, а тому картопля у нас є, а от ма-
карони, цукор, сіль – потрібні.

Житель Середино-Буди Василь Дворецький 
розповідає, що є пастором церкви «Надія» в Ямполі. З 
початку війни чоловік займається волонтерством. Разом 
з однодумцями він завіз і роздав людям вже десятки 
тонн найнеобхідніших продуктів, а от в Дорошівку вони 
приїхали вперше.

-Привезли набори на кожен двір, як і було 
замовлено. В наборах мука, олія, консер-
ви, вермішель. Я працюю по всьому нашому 

БІЛЬШЕ ВІСІМДЕСЯТИ НАБОРІВ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ОТРИМАЛИ 
МЕШКАНЦІ ДОРОШІВКИ

ДОПОМОГА ВІД ЦЕРКВИ
Шосткинському району: Середина Буда, Зноб-Новгородське, здійснюємо 
цей проект спільно з «Сумкою самаритянина». Ямпіль, скажемо так, 
повністю був забезпечений, більш ніж 2000 наборів було завезено тільки 
на Ямпіль, а зараз ми працюємо над тим, щоб завезти одяг, бо йде зима.

Жителька Дорошівки Юлія розповідає, що допомога жителям села необхідна. Ціни 
на продукти в магазинах злетіли, а більшість населення має мінімальні доходи.

-Представники нашого села повідомили, що приїде о 12 годині в 
Дорошівку гуманітарна допомога. Всі були задоволені, бо ви знаєте, з 

підняттям цін на все, вона не завадить. Тепер будемо оладки смажити, 
м’ясо їсти.

Дорошівчанка Ніна Костянтинівна розповідає, що жителі села вдячні волонтерам за 
увагу та допомогу. Жінка говорить, що найбільше в Дорошівці чекають не гуманітарку, 
а звістку про завершення війни.  

-Хочемо миру, щоб наші солдати були живі, здорові та повернулись до 
своїх батьків, бо у мене також є син. Я хочу, щоб все це найскоріше за-
вершилось.
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ЯМПІЛЬСЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТ-
СТВО РОЗПОЧИНАЄ СЕРІЮ МАТЕРІАЛІВ 
«ВІДРІЗАНІ», У ЯКІЙ МИ СПРОБУЄМО 
РОЗПОВІСТИ ПРО ВІЙНУ НА ПІВНОЧІ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.  ПЕРША НАША 
РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ, ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ 
– ПРО ТРИВОЖНИЙ РАНОК 24 ЛЮТОГО, 
НАСТУПНІ, ЗДАВАЛОСЬ, БЕЗКІНЕЧНІ ДНІ 
ТА ТИЖНІ.

І так, четвер, 24 лютого… Четверта година ран-
ку. На митному посту «Бачівськ», що неподалік 
Глухова, тиша, але прикордонники вже знають 
про обстріли інших пунктів пропуску, у тому 
числі на півдні Сумської області. Четверта година 
тридцять хвилин. Броньована техніка зі сторони 
Росії проривається на пункт митного контролю, 
розпочинається хаотична стрільба, колона з 20-30 
одиниць техніки проривається в сторону Глухова. 
Техніка, яка залишається у Бачівську, ще кілька 
годин обстрілює місцевість навколо.   

Цей пункт пропуску росіяни атакували не про-
сто так, адже він знаходиться на автомобільній 
дорозі Київ-Москва. Як з’ясувалось потім, саме 
столиця України була головною ціллю окупантів, 
а тому вони вирішили використати цей транспор-
тний коридор для швидкого перекидання техніки. 
Територія навколо траси їх особливо не цікавила, а 
тому мешканці багатьох населених пунктів Шост-
кинського району, що розташовані біля самого 
кордону, дізнались про початок війни на кілька 
годин пізніше.

Зокрема пані Людмила – мешканка села Уланове, 
що за 6 кілометрів від кордону та за 12 кілометрів 
від Бачівська, пригадує, що про війну дізналась з 
новин по телевізору.

-Відразу ж дізналися 24 лютого, по 
телевізору ж сказали. Люди бачили, що 
щось літає.  

А от люди, які живуть поруч з трасою прокину-
лись від вибухів. Зокрема, ніколи не забудуть того 
ранку мешканці села Береза. Житель села Володи-
мир розповідає, що чув три вибухи, два зі сторони 
Росії, і третій – звук вибуху АЗС, що працювала на 
узбіччі тієї дороги.    

-Ми всі прокинулись і почули вибухи, я 
мешкаю якраз біля траси.  Працюю я на 
заправці газовій, щоправда, не моя зміна 
була, працював напарник. Так він говорив, 
що російська колона навіть не зупинилась, 
мимо проїхала і все.

Мешканка Берези Валентина розповідає про бій 
неподалік села, вочевидь саме тут росіян вперше 
зустріли наші військові.

 -Почала корів годувати, а воно як бах-
не. Я до сусідів, а вони всі у підвалі вже 
сидять. Люди говорили, що там вже на 
трасі і танки горять, і солдати у танках. 
А сестра моя живе біля самої траси, так 
просиділа чотири дні у підвалі, ще б трохи 
і померла. Як раз біля неї танки стояли і 
стріляли.

Директорка Глухівської лікарні Валентина Ба-
рахович розповідає, що поранених військових у 
лікарню почали привозити біля шостої години 
ранку. Всього того дня їм доставили одинадцять 
військовослужбовців, крім того, їй відомо про за-
гиблого військового біля Берези.

-Привезли поранених з нашого КПП 
«Бачівськ», мені зателефонували з при-
ймального відділення, ми з чоловіком 
швидко зібрались і приїхали, це було тро-
хи раніше сьомої ранку. Спочатку нам до-
ставили шістьох прикордонників, потім 
протягом дня ще п’ятьох військових. У 
загальній кількості поступило одинад-
цять чоловік. Бригади зібралися, оперу-
вали травматологи, оперували хірурги. 
Ще до окупації відправили одного поране-
ного до міста Суми, бо людина потребу-
вала оперативного втручання – судинної 
хірургії. Всі постраждалі лікувались у нас, 
ніхто не помер на цей день. Був один випа-
док, що військовий загинув, але він загинув 
там на місці, не в лікарні. Це був наш герой 
України Михайло Несолений, він загинув 
на місці бою, це було по Березі.

Того дня переважаючим силам росіян, після важ-
ких боїв, вдалось взяти під контроль ділянку тра-

си Київ-Москва, а міст через річку Десна в районі 
Новгород-Сіверського довелось підірвати нашим 
військовим. Це означало, що більша частина Шост-
кинського району опинилась у повній блокаді між 
російським кордоном, річкою Десна та вищезга-
даною трасою. Безпечних шляхів до Сум та Києва 
просто не існувало, розпочались проблеми з про-
дуктами та паливом, - згадує мешканка Шостки 
Світлана.

- У магазинах не було продуктів, це викли-
кало паніку у людей, почались черги. Транс-
порт не ходив, мікроавтобуси не ходили. 
Були проблеми з бензином. На заправках 
були черги, видавали по 10 літрів, люди 
стояли за ними по пів дня.

Дефіцит палива був настільки великим, що у 
Шостці перестали виїжджати навіть карети швидкої 
допомоги, - пригадує мешканка міста Лілія.

- У перший день війни моя донька потра-
пила у лікарню з апендицитом. Заболів 
живіт, я зателефонувала на швидку, 
мені порадили звернутись до стаціонару, 
але своїм транспортом, бо швидка вже 
обмежує свої виїзди.

Великою проблемою для людей стало зростання 
цін, - розповідає свесянин Руслан. Якщо продукта-
ми першої необхідності люди ще були забезпечені, 
то побутова хімія була у великому дефіциті.

-Було важкувато перші тижні три, ціни 
були завищені, товарів багато не вистача-
ло, а особливо побутової хімії і всього та-
кого.

Ситуацію як могли рятували волонтери, які уму-
дрялись провозити крізь підконтрольну Росії 
територію гуманітарні вантажі. Їздили двічі на 
тиждень, - пригадує житель Середино-Буди Василь 
Дворецький.  

-Знаємо ми дороги, якими можна було 
на Полтаву виїхати і привезти з Полта-
ви гуманітарну допомогу. Було, що крізь 
російські танки проїжджали, умудрялись 
проскочити. Логістика була добре побудо-
вана, бачили, що вони з тієї сторони йдуть, 
але встигали проскочити. Була лише одна 
дорога, але не буду її називати, бо вона ще 
є.  

Цікаво, що у такій, здавалось би, критичній 
ситуації, жителі півночі області змогли годувати 
безхатьків, приймати переселенців та готувати для 
військових, що захищали блокований регіон.  

Жителька Свеси Наталія пригадує, що при 
місцевому Свято-Миколаївському храмі кожного 
дня годували 15 потребуючих.

- Багато чого люди приносили у церкву, 
якщо було щось вдома, то приносили готу-
вати. Якщо є можливість, то чого б не на-
годувати людину потребуючу.

А в невеликому селі Грем’ячка люди вирішили 
відремонтувати покинуті будинки, щоб прихисти-
ти переселенців. Евакуаційним автобусом до них 
приїхали дві родини з Сум, - розповідає Тетяна 
Кравченко.

-Ми розуміли, що вижити в селі було 
легше, а тому вирішили ремонтувати 
покинуті будинки. Зібрались, поділились 
на дві групи: чоловіки та жінки. У кожного 
були свої обов’язки: чоловіки завезли дрова, 
потрусили димоходи, жінки поприбирали.

В багатьох міста і селах підгодовували військових. 
В Свесі при церкві влаштували повноцінний волон-
терський центр, де готували вареники, пиріжки та 
пельмені і розвозили їх на блокпости, - згадує све-
сянка Наталія.

-Ми запропонували самі щось виробля-
ти, бо у нас було борошно   . Ми запросили 
людей допомагати і, ви знаєте, ніхто не 
відмовився.

Така ізоляція півночі області тривала до початку 
квітня, коли Сумщину звільнили наші військові. 
Тоді люди ще не знали, що невдовзі для них роз-
почнеться новий етап війни, який для багатьох 
коштуватиме осель, а для декого і життя. Про нього 
ми розповімо у наступному випуску подкасту.

А на завершення приведемо слова жительки 
Свеси Антоніни Ямаєвої, яка у серпні відзначила 
столітній ювілей. Жінка розповідає, що за своє до-
вге життя пережила кілька війн та голодоморів.

 - Скільки ж можна вже жити і пережи-
вати? Два голоди, в 33 році я пам’ятаю, 
як люди йшли з України і падали тут. 
Військові тут, полонені ходили. Носили їм 
їжу на Хутір-Михайлівський, самим їсти 
не було чого, але якусь картоплю, дирун їм 
носили. Надивились, настраждались.

Робимо висновок, що події 2022 року – це не 
випадковість, як декому досі здається, прикордон-
ня протягом десятиліть і століть є першою ціллю 
для російських окупантів. Всім нам потрібна лише 
перемога, щоб раз і назавжди припинити ці зну-
щання заради майбутніх поколінь.

ЯК РОЗПОЧИНАЛАСЬ ВІЙНА 
НА ПІВНОЧІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Реклама, оголошення Контактна інформація

СЕЛО ЧУЙКІВКА ДРУЖБІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 
РОЗТАШОВАНЕ ЗА 3 КІЛОМЕТРИ ВІД КОРДО-
НУ З РОСІЄЮ. ЩЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ ТОМУ ТУТ 
ПЛАНУВАЛИ ВІДКРИТИ ПУНКТ ПРОПУСКУ 
З РОСІЙСЬКИМ СЕЛОМ ПІДІВОТТЯ, А ЗАРАЗ 
ТАМ ЗНАХОДЯТЬСЯ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, 
ЯКІ ОБСТРІЛЮЮТЬ СУСІДНІ З ЧУЙКІВКОЮ 
СЕЛА.

По самій Чуйківці ворожі снаряди не влучали, але звуки 
вибухів чутно ледь не кожного дня, – розповідає місцева 
мешканка Євгенія.  

-Росія звідси за три кілометри, тож вибухи ми 
чуємо, але десь далеченько. У нас, дякувати Богу, 
тихо. Мешканців дуже мало, ось наша вулиця була 
повна людей, а зараз до середини вулиці нікого, аб-
солютно нікого немає, а решта всі похилого віку.  
Погано стало, що світло вимикають часто, які є 
прилади і ті пропадуть, бо година, друга і вимика-
ють, але тут не наша провина, не українців. Все 
нормально.

В 2014 році в Чуйківці згоріла старовинна церква, яка була 
побудована майже одночасно із заснуванням села. Храм 
відбудували, але, як розповідає місцева мешканка Любов, 
жителі Чуйківки досі сумують за старою церквою.

-Стара церква мені більше подобалась, їй було 
вже 360 років. Я не тут жила, прийшла сюди 
заміж, ходила до тієї церкви, вона була хороша, 

За три кілометри від кордону: 
прикордонна Чуйківка

хоч і старенька – її оздобили добре. А потім вона згоріла. Видно, так 
треба було. Нічого не зробиш.

Мешканець села Валерій обурюється, що його вулиця досі названа ім’ям героя 
радянської пропаганди Кості Яніна, хоча має гарну історичну назву Зарічна. Чоловік 
вважає неправильним, що могила піонера знаходиться на місцевому пляжі.

-Вулиця називалась Зарічна. Так робити взагалі не можна, не можна 
іменами померлих називати вулиці і міста. Це енергія чорна, енергія 

сатани. Для могил є кладовище, навіщо ховати біля річки, це ж місце 
відпочинку. Якщо ставити там могилки всім, хто потонув, то вийде 
друге кладовище.

Попри наближеність до кордону ситуація в Чуйківці досить спокійна. Місцеві 
розповідають, що вчасно отримують пенсії, а час від часу і гуманітарну допомогу. 
Селяни, які мають виключно пічне опалення, подали заяви на отримання дров від 
держави і сподіваються, що вони допоможуть їм перезимувати у теплі. 


