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НА ДЕСЯТЬ ДНІВ РАНІШЕ ЗА КРУТИ. В 
1918 РОЦІ ПЕРШИЙ БІЙ З РОСІЙСЬКИМИ 
БІЛЬШОВИЦЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ АРМІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ВСТУПИЛА НА СУМЩИНІ, НЕПОДАЛІК 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ХУТІР-
МИХАЙЛІВСЬКИЙ

Воєнний історик Сергій Коваленко розповідає, що 
цей бій відбувся 19 січня 1918 року. Кількісно росіяни 
переважали українців втричі, а тому після запеклого 
бою армії УНР довелось відступити до Кролевця.

-Від Брянська наступ вели загони Зна-
менського і Кудінського, що були складені з 
мешканців Замоскворіччя, Твері, Брянська, 
Вороніжа та Курська. Всього 1320 багнетів 
при 6 гарматах. З боку УНР оборону станції 
вів курінь з полку Петра Дорошенка і до 
нього приєднались рештки Текінського тур-
кменського  полку колишньої царської армії, 
які комуністичні ідеї також не сприймали. 
Після бою, який був досить тривалим і за-
пеклим, війська УНР та союзники відійшли 
до Кролевця.

Історик розповідає, що бій під Хутором 
Михайлівським мав стратегічне значення, адже 
більшовицька Росія прагнула захопити Київ до по-
чатку перемовин в Бресті і не допустити, щоб Ав-
стро-Угорщина та Німеччина визнали Українську 
Народну Республіку стороною переговорів.

-Це не була локальна битва, це був поча-
ток битви за те, хто на момент підписання 
Брестського договору володітиме Києвом. В 
результаті наші війська, хоч і залишили Київ, 
але залишили в той день, коли договір вже був 
підписаний. Фактично для нас це була пере-
мога, в стратегічному значенні це була пере-
мога. В результаті визнання УНР Німецькою 
імперією, Австро-Угорською імперією, 
Болгарією та Туреччиною. Чотири держави 
визнали Українську Народну Республіку як 
незалежну державу на міжнародному рівні. 
Кров, що була пролита в бою за Михайлів 
Хутір 19 січня 1918 року, була недаремною.

Краєзнавець Віталій Ситенко показує місцевість, де 
відбулась історична битва. Говорить, що стіни вокзалу 
станції Хутір-Михайлівський «пам’ятають» це проти-
стояння.

–Перший бій відбувся тут, на станції 
Хутір-Михайлівський 19 січня, коли окремі 
частини полку імені Дорошенка та части-
на козаків, які уходили на свою Батьківщину 
туркменів вступили у бій з переважаючими 
силами більшовицького загону Знаменського. 
Цей бій тривав недовго, але він був кровопро-
литним, з нашої сторони – дуже сміливим. 
Переважаючі, озброєні сили догнали українців 
до села Дорошівка і там відбувся останній 
бій. Потім жителі села зібрали останки і по-
ховали на своєму кладовищі. Після цього бої 
проходили на станції Конотоп, станції Бах-
мач і через 20 днів на станції Крути.

Віталій Миколайович зазначає, що в радянські часи 
росіяни використовували ті події у своїй пропаганді.

-Це і свята Дружби, і спільні зустрічі бро-
непотягу «Брянський комсомолець». Та і 
виникнення назви міста Дружба було в 1962 
році, коли відзначалось 40 років створення 
Радянського Союзу. Тоді було модно багато 

речей називати «Дружба», сирок «Друж-
ба», пила «Дружба» і 6 населених пунктів 
були названі Дружба, у тому числі і місто 
Дружба потрапило під цю кампанію.

Про події 1918 року нагадує експозиція в музеї 
імені Святослава Хороброго, що працює при 
Дружбівському НВК. Екскурсовод музею Катерина 
говорить, що сьогодні багато жителів міста знову 
захищають Україну від російської армії. Полеглих 
земляків тут шанують та пам’ятають.

-Наш музей присвячений подіям україно-
російської війни. Він був відкритий в 2021 
році, незадовго до початку російського 
вторгнення. У нас є стенд, який присвяче-
ний загиблим ще в 2014 році, але, на жаль, є 
люди, які загинули в 2022-2023 році. 

З липня минулого року Дружбівська громада 
має статус зони, де ведуться бойові дії. Росіяни 
періодично обстрілюють місто зі своєї території.

Олександр Соломко, Сергій Одарченко

ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ
БІЙ ЗА СТАНЦІЮ

СЕРГІЙ КОВАЛЕНКО

ВІТАЛІЙ СИТЕНКО

КАТЕРИНА  МІТРОХІНА
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НЕВЕЛИКЕ СЕЛО ОРЛІВКА З ПЕРШИХ ДНІВ ПОВНО-
МАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ ОРГАНІЗУВАЛОСЬ НА 
ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ, А ОСЕРЕДКОМ ВО-
ЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ СТАЛА МІСЦЕВА ШКОЛА

Вчитель навчального закладу Тетяна Мора згадує, як у лютому, попри 
небезпеку, збирались у шкільному приміщенні, як відстояли державний 
прапор над селом.  

-Нам, як і всім, було страшно, але ми йшли до школи, ми 
йшли в колектив. Думали, що разом щось зробимо, а що 
саме – ми ще не знали. Розмовляли між собою, радились, 
дізнавались, що чоловіки наші робили «коктейлі молото-
ва», ходили на чергування вулиць і ми також хотіли бути 
корисними для своєї країни. Коли нам одна людина запропо-
нувала зняти прапор, то всі однозначно сказали ні, прапор 
має висіти. Прапор не зняли ні на сільраді, ні на школі, у ба-
гатьох вчителів прапори висіли вдома на флагштоках.

Вчителі, техперсонал та небайдужі мешканці села почали в’язати шкар-
петки та теплі речі для військових, виготовляти окопні свічки, а головне 
– в’язати маскувальні сітки. Їх за цей час виготовили більше п’ятдесяти.

-Перші наші сітки ми передали територіальній обороні і 
коли їхали на Ямпіль, чи Шостку, то пишались, що на блок-
постах висіли саме наші витвори. Шість наших сіток є під 
Мар’їнкою, і ми щодня молимось, щоб вони захистили, за-
маскували наших хлопців. Є сітки і під Бахмутом, а останні 
взяли наші прикордонники.

Ірина Заболотна говорить, що сьогодні на виготовлення однієї великої 
маскувальної сітки їх колективу потрібна доба, але інша ситуація була у лютому, 
коли волонтерам доводилось освоювати це заняття.  

-Не знаєш, з чого розпочати, тож дивилися відео, як інші люди цією 
справою займалися, робили висновки для себе, переймали досвід. За-
раз наші сітки можна назвати шедеврами, порівняно з тими, які ми 
плели першими.  

За словами жінки, кошти на закупівлю матеріалів для сіток в Орлівці збирають 
всім селом. Люди добре розуміють необхідність допомоги військовим, бо село зна-
ходиться в зоні бойових дій і тут постійно чують вибухи.  

-Дуже часто чуємо зі сторони Есмані, зі сторони Середино-Буди. 
Ось нещодавно, може 2-3 дні тому, вночі дуже сильний вибух пролу-
нав. Дуже сильно на них реагують тварини, собаки так розривають-
ся, що відразу розумієш, що щось серйозне сталося.

Тетяна Воловик розповідає, що ще одним винаходом орлівських волонтерів є 
енергетичні батончики. Їх зокрема оцінив чоловік Тетяни Андрій та його бойові 
побратими, які зараз несуть службу під Мар’їнкою.  

- Кожному хочеться зробити внесок у перемогу, а тим паче, 
якщо там знаходяться твої рідні. Прийшла нам ідея виготовля-
ти енергетичні пакетики, в які входять горіхи, фініки та родзин-
ки. У сушених ягодах дуже багато вітамінів та мікроелементів, які 
необхідні у зимову пору року. Військові дуже задоволені, коли чоловік 
телефонує додому, то вони в трубку кричать: передай спасибі за те, 
що ви таке придумали і так нас підтримуєте.

За десять місяців війни орлівчани допомагали не лише військовим, а й цивільним. Зо-
крема, збирали кошти для відбудови житлових будинків на Чернігівщині. А одного разу 
всім колективом сходили на віртуальну екскурсію до Миколаївського зоопарку, щоб допо-
могти закладу придбати корм для тварин.

ЯК ЖИВЕ СЕЛО-ВОЛОНТЕР
ОРЛІВКА В СВЕСЬКІЙ ГРОМАДІ

ОДИН З ПРОВУЛКІВ СУМ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 
НА ЧЕСТЬ ЯМПІЛЬЧАНИНА. А ОТ В САМОМУ 
ЯМПОЛІ МАЛО ХТО НАВІТЬ ЗДОГАДУЄТЬСЯ 
ПРО ТЕ, ЩО В СЕЛИЩІ НАРОДИВСЯ ГЕНЕРАЛ 
– ХОРУНЖИЙ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ МИКОЛА ЯНЧЕВСЬКИЙ

Видатного військового діяча, що до останнього 
дня служив Українській державі, у рідному селищі 
забули. Натомість вулиці населеного пункту до 2015 
року носили імена тих, з ким Микола Миколайович 
та армія УНР боролися – Боженка, Щорса, Калініна 
та інших росіян.

За даними відкритих джерел, Микола Миколайо-
вич Янчевський народився 147 років тому, 4 грудня 
1875 року в Ямполі. Закінчив Чернігівську духовну 
семінарію і Чугуївське піхотне юнкерське учили-
ще. У складі 165-го піхотного Луцького полку взяв 
участь у Першій світовій війні, командував ротою, 
батальйоном. У 1917 році отримав чин полковника, 
командував 165-м піхотним Луцьким полком. Із 1 
травня 1918 року М.М. Янчевський – командир 1-го 
куреня 3-го Сердюцького полку Сердюцької дивізії 
Армії Української Держави. Після падіння Гетьма-
нату із 20 грудня 1918 року – помічник командира 
3-го полку Січових стрільців із господарчої части-
ни. У 1920 році М.М. Янчевський був начальником 
інспекторської частини штабу 6-ї Січової дивізії 
Армії УНР, булавним старшиною для доручень при 
інспекторі піхоти Армії УНР. У 1921 році – головою 
комісії зі збору реєстраційних карток та перевірки 
рангів старшин Армії УНР. На еміграції мешкав 
у Польщі, співпрацював із військово-науковим і 
літературним журналом “Табор”, заснованим С.В. 
Петлюрою. Помер у 1935 році.

З 22 грудня 2022 року провулок Руднєва в місті 
Суми перейменований на честь Миколи Миколайо-
вича Янчевського.

До речі, це фото Миколи Миколайовича Янчевсь-

кого було зроблено 9 травня 1920 року на Хреща-
тику. Ямпільчанин брав участь у параді перемо-
ги на честь звільнення Києва від росіян, що було 
здійснено силами польсько-українських військ.

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

НА ЧЕСТЬ ЯМПІЛЬЧАНИНА
ВУЛИЦЮ В СУМАХ НАЗВАЛИ
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ФОЛЬКЛОРНИЙ КОЛЕКТИВ «ГАРНІ 
МОЛОДИЦІ» З УСКА БЕРЕЖЕ СТАРОВИННІ 
ТРАДИЦІЇ СЕЛА. УЧАСНИЦІ КОЛЕКТИ-
ВУ ВИРІШИЛИ ПРИВІТАТИ ОДНОСЕЛЬ-
ЧАН ТРАДИЦІЙНИМИ КОЛЯДКАМИ, 
ЩЕДРІВКАМИ ТА ПІСНЯМИ, ТЕКСТИ ЯКИХ 
ВДАЛОСЬ ЗБЕРЕГТИ ПОПРИ ЗАБОРОНИ У 
РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

СТАРОВИННІ КОЛЯДКИ ЛУНАЛИ В УСКУ
тому частину з них учасницям колективу «Гарні молодиці» вдалось відтворити, 
- розповідає Тетяна Петрівна.

- Нас шість тоді було, одна померла, її донька в Київ забрала. 
Коли вона їхала з Уска, їй було 87 років, а тоді вже 93 було, на 94-
тий вона і померла. Вона старовинних пісень багато знала, ми всі 
старовинні пісні співали.

Мова йде про Ігнатенко Надію Степанівну, яка померла в минулому році. Про 
великий внесок цієї жінки згадує і  Ніна Олексіївна.

 - Вона дуже багато пісень знала фольклорних, що співались у нас у 
селі. Було як прийдемо на репетицію, одне слово згадаю, а вона вже 
пісню починає ту співати. Ми здорово багато записали тих пісень.

Усоцький фольклорний колектив багато років вважався одним з кращих не 
лише в Сумській області, а і в Україні. Жінки їздили виступати в Київ, а до них 
приїжджала експедиція з Америки, - пригадує Марія Василівна.    

- В 2013 році 13 березня ми їздили на телебачення. Вони коли 
приїжджали до нас, то відібрали дві пісні, які їм сподобались, дві 

пісні ми там співали, «Зоренька» співали.
  В 2018 році приїжджали до нас з Америки, також пісні записували, були і у 

нас, і в Паліївці.  
Зараз же колектив збирається рідко, - розповідає Олена Іванівна. Багато 

учасниць колективу вже не можуть відвідувати репетиції, серед них і Тетяна 
Петрівна, яку ми відвідали сьогодні.

- Колектив вже у поважному віці, дві жіночки вже не ходять. А 
інші ми потроху збираємося і співаємо.

Староста села Валентина Сенченко зазначає, що колектив «Гарні молодиці» 
- це справжнє надбання села, таких фольклорних колективів збереглось дуже 
мало в Україні.

- Фольклорний колектив у нас 10 років, вони у нас дійсно гарні 
молодиці. Займали перші місця не лише в районі, а і області, а коли 
їздили до Пекун, то там також зайняли перше місце. Ми дуже 
пишаємось нашим колективом.

Учасниця колективу Тетяна Петрівна пригадує, що у 
старі часи колядувати та щедрувати виходили не лише 
діти, а й дорослі. Це була традиція.

 - Ходили тоді не лише діти, а й дорослі, за-
щедрують, а тоді Новий рік зустрічають. 
Щедрівки були, одне покоління вчилось у 
іншого, якщо зараз це більш наукові щедрівки, 
які теж хороші, то тоді ми старовинними 
щедрували.

Ніна Олексіївна згадує, що у радянські часи людей 
лаяли за щедрівки, особливо потерпали учні школи. 
У той же час, традиція вітати один одного зі святами в 
Уску підтримувалась завжди.

 - У ті часи, коли  я ходила до школи, то тоді 
лаяли нас, звичайно. Запрягали коня, бричка 
була спеціальна, і їздили з дітками засівати.

Про духовне значення цих ритуалів згадали вже в 
90-х роках. За десятиліття гонінь було втрачено бага-
то традицій та текстів пісень. Щоправда, десять років 
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ЖИТЕЛІ ПАЛІЇВКИ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ШКАРПЕТКИ З НАТУРАЛЬНОЇ 
ШЕРСТІ. ДЛЯ ЦЬОГО ЖІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАРО-
ВИННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯДУТЬ ВОВНУ

Паліївчанка Галина Тарасівна розповідає, що цього ремесла її ба-
гато років тому навчила односельчанка. Справа ця нелегка і трива-
ла.  

- Виростити, постригти, поскубти, попрясти, а тоді 
сукати його, а тоді вже сукану готову нитку в’язати. 
Тобто робота є, є робота. Щоб було солдатам тепло, 
вони ж дуже теплі – шкарпетки з вовни.

На виготовлення пари шкарпеток потрібно дві доби, – розповідає 
Ірина Михайлівна. Жінка говорить, що військові цінують їх вироби 
за м’якість і теплоту.

- Як мені,  то вечір - один носок, на другий вечір – дру-
гий. А тоді їх випреш і вони становляться м’які, теплі 
та добрі. Натуральна шерсть, вона вологу поглинає. 
Взагалі, говорили наші солдати, коли передавали нам 
спасибі, що ноги у них відпочивають. От кажуть, що їм 
«термо» видають, так, видають, це добре, але це наше, 
зроблено для них, з любов’ю, щоб скоріш була перемога.

Окрім вовняних шкарпеток жителі села за місцевою технологією 
плетуть для військових килимки. Паліївчанка Катерина Іванівна 
розповідає, що вони також користуються попитом у наших 
захисників.  

- Плетемо такі килимочки для наших воїнів, які їм дуже потрібні 
у машинах, у танках, у БТРах. Вони їх зігрівають. Хлопців, яким 
ми передавали, говорили, що вони їм служать як подушки – вони 
їх складають і кладуть під голову. Це своя технологія, в Паліївці 
в’яжуть так, десь по-іншому, вони є різні. У кожного свій візерунок, 
свій узорчик.

Очолює місцевих волонтерів культпрацівник Ольга Тесленко. Жінка 
розповідає, що односельчанки збираються кожного дня, але багато людей 

в’яжуть шкарпетки по домівках, а вже потім приносять готові вироби.  
- Є вже двадцять кружків, хочемо їх віддати на Середино-Будсь-

кий напрямок хлопцям: кружечки та шкарпетки. Тепер у нас є за-
думи – хочемо наплести «равликів» – підголовників. У нас кожен 
на «тиловому фронті» займається своєю роботою.  

На сьогоднішній день в Паліївці проживає близько 250 людей. У минулому 
році село підпорядкували Усоцькому старостинському округу Ямпільської гро-
мади.

В ПАЛІЇВЦІ В’ЯЖУТЬ ШКАРПЕТКИ 
З НАТУРАЛЬНОЇ ВОВНИ
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24 СІЧНЯ ВІДБУЛОСЬ ПРОЩАННЯ З 
УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 
АНАТОЛІЄМ ЗАЯРНИМ. ЖИТТЯ НАШОГО ЗА-
ХИСНИКА ОБІРВАЛОСЬ НЕПОДАЛІК НАСЕ-
ЛЕНОГО ПУНКТУ ВОДЯНЕ НА ДОНЕЧЧИНІ

Знайомий Анатолія Володимир розповідає, що данину пам’яті військовому 
віддали на малій батьківщині в селі Усок, а вже звідти траурна процесія рушила 
до міста Глухів, де і відбулось поховання.

-В Усок привезли його о десятій годині. Від хати повезли в центр 
села, люди поставали на коліна та попрощалися з хлопцем. А потім 
ми поїхали в Глухів. Людей дуже багато, всі співчувають, адже, 
самі розумієте, хлопча молоде, ще жити і жити…

Бойовий товариш Анатолія Заярного Сергій розповідає, що у вересні наш за-
хисник врятував йому життя, витягнувши з-під ворожого обстрілу.  

-Він командир мого відділення, ми познайомились в Черкасах, далі 
було навчання та поїздка в Зайцеве. Це людина, яка врятувала 

моє життя. Він витягнув мене з-під обстрілу, коли я вже був 
контужений. Я цій людині вдячний, світла йому пам’ять, він, 
як ніхто, заслуговував на життя, дійсно, герой, світла йому 
пам’ять.

Лише теплими словами згадує Анатолія і Віталій. Чоловік розповідає, що 
вони разом їздили в Бахмут.

-18 вересня ми разом їздили в Бахмут, а вже коли звідти повер-
нулись, то наші дороги розійшлись: він поїхав в Піски, а ми, так 
би мовити, в інше місце. Красунчик, он хлопця врятував. Ми вже 
думали, що з ним все погано, а він сам пішов і його витягнув.

Поховали Анатолія Заярного на Веригинському кладовищі міста Глухів.

В ДЕНЬ СОБОРНОСТІ МІСТО ДРУЖБА ПРОЩАЛОСЬ З 
45-РІЧНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ІГОРЕМ БУЛІХОВИМ, 
ЯКИЙ ПОМЕР 14 СІЧНЯ ПІСЛЯ ВАЖКОГО ПОРАНЕННЯ

Дружбівчанин 
В о л о д и м и р 
розповідає, що 
знав Ігоря ще 
зі шкільних 
років, бо ви-
кладав у нього 
хімію. Пізніше 
чоловіки працю-
вали разом на 
залізниці.

- Він був чес-
ним хлопцем, 
мабуть, тому 
і пішов воюва-
ти, не чекаю-
чи, коли при-
звуть. Пішов 
за покликом 
серця. Він був 
вірним това-
ришем, на яко-
го можна було 
завжди покла-
стися.

А з Віктором Ігор Буліхов працював в одній зміні 15 років. Чоловіки 
були приймальниками потягів на станції «Хутір Михайлівський».

- Ігор родом з Дружби, народився тут, жив тут, а сьогодні 
ми його проводимо у останню путь. Він був міцною, надійною 
людиною, на яку можна покластися. Щоб там не було, а у 
житті у нас всяке буває, він ніколи не кидав і не кинув би. Коли 
на нашій землі трапилось таке лихо – він не сумніваючись 
пішов захищати Батьківщину.

Кума Ігоря Людмила розповідає, що у нього залишилась дружина та 
двоє дітей.

-Мій чоловік хрестив доньку Ігоря Поліну. У нього зали-
шилась дружина і двоє дітей: Вані вісім років, а Полінці – 
шістнадцять. Хто тепер буде піднімати їх на ноги? Скільки 
ще будуть гинути наші хлопці?

2 СІЧНЯ В ДРУЖБІ ПРОЩАЛИСЬ З ВІЙСЬКОВОЮ АЛІНОЮ 
ЛУК’ЯНОВОЮ, ЯКА 31 ГРУДНЯ ЗАГИНУЛА В АВТОМОБІЛЬНІЙ 
КАТАСТРОФІ

Тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника Другого 
відділу Шосткинського центру 
комплектування та соціальної 
підтримки Андрій Примаченко 
розповідає, що Аліна вже багато 
років служила за контрактом, мала 
статус учасника АТО.

- Коли розпочалась мас-
штабна агресія, вона вже 
була в лавах Збройних Сил 
України. Не один раз бува-
ла на Сході. А 31 грудня в 
автомобільній катастрофі 
трагічно обірвалось жит-
тя Аліни. Всього на всього 
захисниці було 23 роки.  

Родич Аліни Анатолій розповідає, 
що з 24 лютого дівчина пройшла 
багато гарячих точок. Постійно 
просилась на фронт.

- Як людина, вона доброю 
була, з малих років її знаю. 
Відслужила в «гарячих точ-
ках», Чернігів, Бахмут… На 

«гарячі точки рвалася», її не пускають, а вона до Серьоги сідає, вперед, тільки 
туди. Доля її така, значить.

Дружбівчанка Таїсія розповідає, що Аліна не забувала своє рідне місто, завжди підтримувала 
теплі стосунки з подругами.  

- Пішла служити щиро. Вона завжди поверталась на батьківщину, душею 
завжди тут була. Під Новий рік зателефонувала подрузі, сказала «вибач, що не 
приїхала на День народження, приїжджаю сьогодні і ми йдемо гуляти». Це були 
її останні слова.

Військовий капелан Степан Кузь був сусідом загиблої. Говорить, що завжди захоплювався її 
життєрадісністю

- Знаючи цю людину, прекрасну, життєрадісну, сьогодні довелось розділяти це 
горе з рідними. Розділене горе – це пів горя. Не забувайте, що сьогодні ми маємо 
бути добрими людьми, насичувати серце любов’ю, тією любов’ю, яку Аліна мала 
до України і своєї рідні.

ПРОЩАННЯ З ЗАХИСНИКАМИ
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21 СІЧНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ 
АРТИЛЕРІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКАХ СЕЛА СТУДЕНОК. ОДНА З МІН ПО-
ТРАПИЛА У ПОМЕШКАННЯ, ДЕ ЗНАХОДИЛИСЬ 
ЛЮДИ. ПОРАНЕННЯ ОТРИМАВ 17-РІЧНИЙ 
МЕШКАНЕЦЬ СЕЛА

Житель Студенка Микола розповідає, що того дня 
знаходився на вулиці і став свідком події.

- Знаю цього хлопця, вони жили метрів 
за 300 від мене. Був обстріл і потрапило у 
хату. Машиною довезли його до Заруцього, а 
звідти забрала «швидка».

Місцевий мешканець Олександр розповідає, що у 
момент обстрілу знаходився у тому будинку. Чоловік 
завітав у гості до свого кума.

- Прийшов до них у гості, пішли на кухню 
готувати чай і почався обстріл. Сашка кум 
побіг у кімнату і витягнув свого сина і ми 
всі побігли у підвал. Лежить зараз у лікарні 
у місті Глухові. Поки що все нормально, про-
вели операцію.

Одна з мін, що влучила у подвір’я, не розірвалась. 
Сьогодні її знешкодили піротехніки, – розповідає на-
чальник піротехнічного відділення Роман Загайко.  

- Ми провели вилучення боєприпасу міна 
120-го калібру, зараз перевеземо її на місце 
знищення. Вибух не відбувся, а значить її 
можна транспортувати і знищувати.

Місцеві розповідають, що Студенок та навколишні 
села росіяни обстрілюють кожного дня. Напередодні 

вони гатили по сусідньому селу Кучерівка, де вбили 
жінку та поранили трьох людей. У момент, коли наша 

знімальна група працювала в Студенку, росіяни про-
водили черговий обстріл Кучерівки.

РОСІЯНИ ОБСТРІЛЯЛИ 
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

НАЙХОЛОДНІШИМ ДНЕМ ЦІЄЇ ЗИМИ НА 
СУМЩИНІ ВИЯВИЛОСЬ ВОСЬМЕ СІЧНЯ, КОЛИ 
СТОВПЧИК ТЕРМОМЕТРУ ОПУСТИВСЯ ДО ПО-
ЗНАЧКИ -25 ГРАДУСІВ ЦЕЛЬСІЯ. ЗАФІКСУВАЛИ 
ЦЕЙ ПОКАЗНИК НА МЕТЕОСТАНЦІЇ «ДРУЖ-
БА», ЩО РОЗТАШОВАНА НА ПІВНОЧІ ОБЛАСТІ 
– В ДРУЖБІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

Начальник метеостанції Олена Євдокименко розповідає, 
що температурні рекорди тут фіксують досить часто, адже 
метеостанція «Дружба» розташована найпівнічніше, не 
лише в Сумській області, а й в усій лівобережній Україні.

-Метеостанції «Дружба» в цьому році 
виповнюється сто років з дня заснуван-
ня. Метеостанція була заснована 1 вересня 
1923 року. Це найпівнічніша метеостанція 
лівобережної України. Тут отримуються 
важливі дані, бо ми отримуємо багаторічні по-
казники, вони фіксуються і за кожен рік видно, 
як змінюється клімат.

Олена Анатоліївна розповідає, що зараз на метеостанції 
працює сім фахівців. Зібрані ними дані необхідні для 
складання прогнозів погоди.   

– Як і кожної метеостанції вони достовірні, 
важливі. Ми передаємо їх на Суми, Харків і Київ. 
Крім того, передаємо показники радіації.

Агрометеоролог Тетяна Веретеннікова розповідає, 
що на метеостанції «Дружба» показники темпера-
тури фіксуються з 1944 року. За час спостережень 
найхолоднішою була зима 1987 року.

-1987 року наймінімальніша температура 

була -35,1 градуси по метеостанції «Дружба», 
яка була зафіксована. А максимальна темпера-
тура у січні була 7,7 градуси тепла в 2005 році, у 
лютому 11,9 – в 2002 році, а в 2008 році у лютому 

було зафіксовано 13,2 градуси. Ще я можу сказа-
ти, що 2022 рік виявився дуже вологим, випала 
найбільша кількість опадів за весь час – 1010 мм, 
а раніше найбільше було 870 мм.

НАЙПІВНІЧНІША 
МЕТЕОСТАНЦІЯ

ПРОФЕСІЯ
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ТЕТЯНА КУНЕЦЬ ВЖЕ БАГАТО РОКІВ 
ПРОФЕСІЙНО ЗАЙМАЄТЬСЯ ФОТОГРАФІЄЮ. 
ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
ВОНА З РОДИНОЮ ПРОЖИВАЛА В ХАРКОВІ, 
ДЕ СПІВПРАЦЮВАЛА З ПРОВІДНИМИ 
СТУДІЯМИ МІСТА. АЛЕ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО БУЛА 
ВИМУШЕНА РЯТУВАТИСЬ ВІД ПОСТІЙНИХ 
ОБСТРІЛІВ ТА ПЕРЕЇХАТИ В СВЕСУ. ТУТ ЖІНКА 
ПРОДОВЖУЄ СВОЮ УЛЮБЛЕНУ СПРАВУ

- Я в усіх студіях працювала, всю цю сферу 
знала: візажисти, флористи, декоратори, з 
усіма працювала багато років. Напевно, пів 
міста познімала: весілля, сімейні фотосесії, 
діти… Повернулись сюди, бо, чесно кажучи, 
тут порівняно тихо. Зрозуміла, що потрібно 
щось починати. Спочатку зйомки проводила 
на вулиці літом та осінню, а потім вирішила 
організувати студію з підручних засобів.

До різдвяно-новорічних свят Тетяна організувала цілу 
серію тематичних фотосесій для дітей. Говорить, що зняла 
не менше ста маленьких свесян.  

- Зараз такий час, що потрібно якось 
відволікатись. Забагато інформації, яка дітям 
взагалі не потрібна. Вирішила, що буду працю-
вати в основному з дітьми. Діти прийшли, вони 
відволікаються, я відволікаюсь, батьки ніби 
теж трохи відволікаються, всім добре.

В невеликій Свесі фотостудія відкрилась вперше, – 
розповідає Вікторія. Тож для багатьох дітей це була перша 
професійна фотосесія.    

- У мого молодшого брата була фотосесія ра-
зом з класом. Мені також захотілось і я прийш-
ла. Раніше я не брала участь у фотосесіях і мені 
дуже сподобалось, це дуже цікаво, коли тебе 

фотографує професійний фотограф: професійна 
камера, студія, реквізити, декорації.

Діти у захваті від зйомок, – розповідає свесянка Ганна. 
Задоволені і батьки, які виставляють гарні фото у соціальні 
мережі. 

-У нас тут вже був святий Миколай, дітей з 
класу сюди приводили. Назбирали лайків, ще й ди-
плом із Сум отримали. Виставили фотографію 
в проект «Принци і принцеси» і 31 грудня нам 
прийшов диплом.  

ПЕРЕСЕЛЕНКА ВІДКРИЛА ФОТОСТУДІЮ  В СВЕСІ


