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РАНО ВРАНЦІ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ 
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА АТАКУВАЛИ 
ПРИКОРДОННІ ПУНКТИ ПРОПУСКУ НА 
СУМЩИНІ. ОКУПАНТИ ВЗЯЛИ ПІД КОНТРОЛЬ 
ДІЛЯНКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-
МОСКВА ТА ПОСТАВИЛИ СВІЙ БЛОКПОСТ 
НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ СЕЙМ, ВІДРІЗАВШИ 
ТИМ САМИМ ПІВНІЧ ОБЛАСТІ ВІД СТОЛИЦІ 
ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ. БАГАТО ЛЮДЕЙ 
ВИЯВИЛИСЬ ВІДРІЗАНИМИ ВІД ДОМУ, А 
ТОМУ НАПРИКІНЦІ ЛЮТОГО МЕНЕ ВПЕР-
ШЕ ВІДПРАВИЛИ ЗА НИМИ, – РОЗПОВІДАЄ 
ВОДІЙ ШКІЛЬНОГО АВТОБУСА СВЕСЬКОЇ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 
«ЛІЦЕЙ» ВАЛЕРІЙ СТОЛЬНИКОВ

- Я налаштувався і о третій годині мав 
виїжджати. Я навіть ніч не спав, щоб 
не проспати. Рідні все розуміли, жінка 
розуміла, що треба їхати – перехрестила 
мне і я поїхав. Коли під’їжджав до Сейму, 
то попереду їхав танк і я їхав за ним. Люди, 
що сиділи в автобусі говорили: давай повер-
немось назад. Я відповів, що назад поверта-
тись не буду, що мене чекають діти.

Чоловік розповідає, що через ворожі блокпо-
сти їздив на Суми вісім разів, але найбільше йому 
запам’яталась перша поїздка і сумнозвісний 
російський блокпост у Чумаковому.

- Дві колони було з боків і два вертольо-
ти літали. Я десь годину простояв, а 
потім підійшов до росіянина. Спитав, куди 
рухається ця колона? Він відповів, що у сто-
рону Сум. Я сказав, що вони їдуть повільно 
і чи можна їх обігнати? Той відповів, що 
дивлячись на кого потраплю, що можу на-
зад і не повернутись. Через годину вони по-
вернули на Буринь і я поїхав за людьми.

Валерій розповідає, що автобус кожного разу по-
вертався переповненим. Росіяни не приховували 
свого ставлення до людей, але пропускали автобус 
з пасажирами.

- Сказали, що вони Суми ненавидять. З 
автобусів всіх вивели, вишикували у чер-

ЧЕРЕЗ ВОРОЖІ БЛОКПОСТИ
ЕВАКУЮВАВ ЛЮДЕЙ 

гу і перевірили, а потім ми сіли у автобус і 
поїхали.

Разом з водієм Валерієм поверталась вурідну Све-
су і студентка Євгенія. Дівчина розповідає, що війна 
її застала в Сумах і батьки дуже хотіли, щоб вона 
виїхала з міста, яке постійно обстрілювали росіяни.  

- Коли ми сиділи у підвалі, то були прильо-
ти, чули якісь вибухи – було дуже страш-
но. Ми найняли автомобіль знайомого і він 
мене довіз до автовокзалу, я залишилась з 
ним, бо мені було страшно самій. Коли ми 
вже доїжджали до Путивля, то водій ска-
зав, що тут стоять росіяни, а тому будь-
те обережні і нічого не кажіть. Відразу ж 

зник зв’язок і я не могла зателефонувати 
мамі. Коли нас зупинили, то зайшли до ав-
тобуса і спитали - куди ми їдемо. Коли ми 
відповіли, що додому, вони на нас так по-
дивились… Їх було 2-3 чоловіка, вони були з 
автоматами. Ми поїхали, далі було також 
багато блокпостів, ми доїхали додому і все 
було добре.

Транспортна блокада регіону тривала до початку 
квітня, коли відступаючі росіяни підірвали міст че-
рез річку Сейм в районі села Чумакове. Але вже 9 
квітня було налагоджено регулярне автобусне спо-
лучення між Сумами та північчю області.  

НЕВЕЛИКЕ СЕЛО БУДІВЕЛЬНЕ, ЩО ЗА 7 КІЛОМЕТРІВ ВІД ГЛУХОВА, РОЗ-
ТАШОВАНЕ ПОРУЧ З РОСІЙСЬКИМ КОРДОНОМ.

26 лютого село потрапило під мінометний обстріл. Окупанти пошкодили 
будівлю магазину та приватні житлові будинки, - розповідає місцевий житель 
Олександр.

-Росія? Та ось, як ви приїхали - на гору піднімаєтесь і ви її бачите. 
Місцями кордон з Росією проходить за 200-500 метрів від нас. Ре-
зультат ви бачите - вчора нас двічі обстріляли: в обід та ввечері. 
Не дивлячись на те, що було розбито пів приміщення магазину, 
продавчиня працювала, і під час обстрілу вона працювала.

Жителька Будівельного Світлана розповідає, що у неділю ворожі снаряди впа-
ли поруч з її будинком.   

-Ми всією сім’єю: я, чоловік, син та синова дружина ледь встигли 
спуститись у підвал, як все почалось. Літало, де далі, де ближче. 
Як потім з’ясувалося, прилетіло в магазин та двічі нам у город. 
Близько, дуже близько. Мою куму поранило, але я не знаю, де вона 
у той час була, я про це дізналась пізно, вже о двадцятій вечора.

Жінка розповідає, що наступного дня обстріл повторився.   
-Ми в такому місці знаходимося, що за рік і два дні чули все: над 

нами летіло все і , навіть, справжні ракети, але так, щоб по нам 
стріляли – це вперше. Це такий великий шок. Скажу за себе, ми 
не плануємо виїжджати, бо у чоловіка робота. Діти - студенти і 
вони виїхали в місто, ми їх відправили після обстрілу 26-го числа. 
Відправили до обіду, а після обіду знову був обстріл.

Олександр мешкає на іншому кінці Будівельного. Чоловік говорить, що у 
них обстріли проходять не так часто, як у сусідніх селах. А тому виїжджати не 

БУДІВЕЛЬНЕ
ОБСТРІЛЯЛИ  

планує, навпаки, заготовляє дрова для опалення.
-Ні, не часто, перший обстріл був 26 числа, а 27-го другий. Ніхто 

нікуди не виїжджає, всі вже звикли до цього.
За словами Олександра, в селі працюють продуктові магазини та налагоджене 

регулярне автобусне сполучення з центром громади.
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СЕЛО МАРЧИХИНА БУДА СВЕСЬКОЇ ГРОМАДИ РОЗТАШОВАНЕ 
МЕНШ НІЖ ЗА ТРИ КІЛОМЕТРИ ВІД КОРДОНУ З РОСІЄЮ

Пенсіонер Микола розповідає, що село межує з російською Хінеллю.  
- Кордон поряд у нас, якщо їхати у цю сторону, то кілометрів сім і вже 

їх село. Він проходить тут по колу. Буває, що вибухи йдуть, але їх чутно 
віддалено.

Ми зустріли Миколу Степановича коли він розчищав місцевий став від порослі. Чоловік 
говорить, що окрім корисної справи, ще й заготовляє дрова для опалення. Обіцяних дров 
від держави ще не отримав.  

- Черга ще не дійшла, але по селу возять. Ви ж їхали і бачили, що дрова 
лежать. Тож і мені привезуть. Живемо ми разом з жінкою, а діти по 
містах. Живемо ми по-простому, а як по-іншому у цей час – війна йде.

На сусідній вулиці жінки зібрались на ганку одного з будинків і обговорюють буденні 
справи. Жителька села Галина говорить, що вибухи у Марчихиній Буді чують дуже часто.

- Чутно, звичайно, аж земля трясеться і вікна ледь не випадають. Але 
саме село ще не обстрілювали і дай Бог, щоб і не обстрілювали.

Пенсіонерка Любов скаржиться, що в селі не показує українське телебачення.
- Коли у нас буде Україна показувати? Ми з ранку до вечора дивимося цю 

нещасну Росію і нікому справи немає… Ось антена стоїть Т2, ми її кру-
тили-крутили і так нічого не зробили. Не треба мені ні хліба, ні пирогів, 
нічого – зробіть нам Україну!

Житель села Володимир розповідає, що прикордонна Марчихина Буда не відрізана від 
громади та райцентру. В село регулярно ходить автобус.   

- У суботу не ходе, а у неділю та інші дні ходе. У мене племінниця в Ямполі 
у лікарні працює, так їздить. А влітку на «лісапеді» їздила 25 кілометрів. 
Відчергує – на «лісапеду» – і назад. А зараз автобус ходе.

МАРЧИХИНА БУДА
ЯК ЖИВЕ ПРИКОРДОННА 

СВЕСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ОТРИМАЛИ ДРУ-
ГИЙ СЛУЖБОВИЙ АВТОМОБІЛЬ В РАМКАХ 
ПРОГРАМИ «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРО-
МАДИ»

Свеська селищна рада долучилась до цього проекту 
однією з перших в області, – розповідає перший заступ-
ник Свеського селищного голови Роман Лукаш.

- Коли приймалось рішення про участь у 
програмі, то було досить тривожно: буде ре-
зультат, не буде результату. Треба було при-
ймати рішення і підписувати меморандум, за 
яким взяти на себе ряд зобов’язань: це і ремонт 
приміщення, і обладнання, і забезпечення цих 
автомобілів запчастинами та паливно-ма-
стильними матеріалами. Ми бачимо, що отри-
мали за кошти держбюджету два автомобілі. 
Більше того, ті громади, які вирішили зараз 
долучитись до проекту, вимушені купувати 
автомобілі за кошти власного бюджету, тоб-
то ми маємо десь 900 тисяч економії.

Навіть в умовах війни всього за рік правоохоронці от-
римали все, що потрібно для забезпечення громадського 
порядку на території прикордонної громади, – розповідає 
офіцер громади Іван Шульга.

- Нас забезпечили автомобілями, помповими 
рушницями, медичними наборами для надан-
ня першої домедичної допомоги, забезпечили 
приміщенням, у якому є оргтехніка та меблі. 
Тепер ми миттєво реагуємо і можемо швидко 
прибути на місце події.

Поліцейські і справді стали частіше відвідувати віддалені 
населені пункти, – розповідає староста села Микитівка 
Олена Ігнащенко.

- Коли з’явились автомобілі, то у наших 
поліцейських з’явилась можливість швидко реа-
гувати на звернення. Вони дуже часто бувають 
на нашій території, частіше приїжджають з 
профілактичною роботою, бо у нас проживає 
багато молоді та діток. Ну, і звичайно, бува-
ють у тих випадках, коли без поліції не можна 
обійтись.

ОТРИМАЛИ ДРУГИЙ АВТОМОБІЛЬ
СВЕСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ  

За словами офіцера громади Андрія Демешка, робота в 
сільській місцевості має свої особливості. За цей час їм до-
водилось гасити пожежі, діставати застряглі автомобілі, 
лізти на балкон третього поверху, щоб врятувати людину.

- Була виявлена людина на підлозі, у якої був 
серцевий напад. Ми викликали карету швидкої 
допомоги і зараз людина знаходиться вдома, у 
неї зі здоров’ям все більш-менш в порядку. Тобто, 
наша робота – це не стільки фіксація правопо-
рушень, а надання допомоги місцевим мешкан-
цям.

Поліцейські не покинули громаду і в перші місяці повно-

масштабного вторгнення. У цей час на них лягла особлива 
відповідальність, – розповідає Іван Шульга.  

- Ці два місяці, коли в громаді не було ні ЗСУ, ні 
прикордонників, ми несли службу, скажемо так, 
за всіх. Допомагали населенню, реагували на за-
яви та повідомлення, патрулювали населені 
пункти, щоб не було мародерства та порушень 
громадського порядку.

Зазначимо, що з трьох громад колишнього Ямпільського 
району, до програми «Поліцейський офіцер громади» до-
лучилась лише Свеська.

Забезпечені мешканці села і продуктами харчування. Нещодавно чоловік отримав і 
гуманітарну допомогу.

- Мука і олія. У минулу війну, що було основне? Це хліб і горстка камси, як 
хто де розживеться. А зараз по магазинах є все.

25 лютого Сумська обласна військова адміністрація сповістила про мінометний обстріл 
Свеської громади. Жителі Марчихиної Буди, які в цій громаді живуть найближче до кор-
дону, на щастя, не відчули на собі наслідків ворожої атаки.
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В СВЕСІ ЗБИРАЮТЬСЯ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ 
ТРИНАДЦЯТЬ ВУЛИЦЬ, ЯКІ В РАДЯНСЬКІ 
ЧАСИ НАЗВАЛИ НА ЧЕСТЬ ДІЯЧІВ 
РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ДЛЯ ОБРАННЯ НО-
ВИХ НАЗВ ПРИ СЕЛИЩНІЙ РАДІ СТВОРИЛИ 
РОБОЧУ ГРУПУ, ДО ЯКОЇ ЗАПРОСИЛИ АВТО-
РИТЕТНИХ КРАЄЗНАВЦІВ ТА ІСТОРИКІВ.

Краєзнавець Сергій Безуглий говорить, що в умо-
вах війни російські назви вулиць є неприпустими-
ми. Чоловік переконаний, що більшість мешканців 
Свеси підтримає перейменування.

НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ
В СВЕСІ ОБГОВОРЮЮТЬ  

- Ми ж від минулого відходимо. Радянське 
минуле повинне залишитись позаду, а ми 
своє українське повинні втілювати в жит-
тя. Люди в основному за, звичайно, хоча є 
ті, у кого ностальгія за минулим, хто бага-
то років прожив, у кого склалось своє бачен-
ня. Вони, можливо, не зовсім радіють, але всі 
розуміють, що це потрібно.

Вчитель-пенсіонер Микола Сурмило пропонує части-
ну вулиць назвати іменами українських гетьманів та 
полководців. Говорить, що вважає неправильним, що 
в селищі є вулиця Пушкіна, який зневажав Україну, 
і відсутня вулиця Івана Мазепи, який боровся за її 
незалежність. 

- Олександр Сергійович Пушкін, так, видат-
ний поет Росії, але ж якщо дослідити його 
творчість, то приходимо до висновку, що 
він займав антиукраїнську позицію, возвели-
чував Російську імперію. В поемі «Полтава» 
Пушкін віднісся негативно до нашого геть-
мана Івана Мазепи. Але ж ми знаємо, що він 
був за Україну, хотів звільнити Україну від 
Царської Росії за допомогою Швеції, створи-
ти Незалежну Українську державу. Ось як не 
назвати якусь з вулиць іменем такого видат-
ного гетьмана, як Іван Мазепа?  

Жителька Свеси Валентина розповідає, що більшість 
вулиць селища були перейменовані ще в 2015 році. 
Згадує, що до того їх вулиця називалась Орджонікідзе.

- Була Орджонікідзе – тепер Неплюєва, зараз 
всі вулиці потрібно зробити українськими. А 
мені б ще хотілось, щоб після перемоги вулиці 
були названі іменами наших військових, бо 
вони віддають за нас життя. Все має бути 

іншим, ми вже навіть думаємо по-іншому, 
якщо що, то ми вже мовчати не будемо.  

31 січня в селищі розпочалось громадське обгово-
рення нових назв місцевих вулиць, яке триватиме до 
4 квітня. Свесяни мають змогу обрати один з визначе-
них краєзнавцями варіантів, або ж запропонувати свій. 
Остаточне рішення прийматиме депутатський корпус 
місцевої селищної ради. 

СЕРГІЙ БЕЗУГЛИЙ

МИКОЛА СУРМИЛО

ВАЛЕНТИНА

У складі збірної команди Сумської області наша землячка 
тріумфувала на Чемпіонаті України з лижних гонок  

Розпочинала свою спортивну кар’єру 20-ти річна спор-
тсменка у відділенні лижних гонок Ямпільської районної 
дитячо-юнацької спортивної школи. Її першим тренером 
був Панченко Валентин Олексійович.

Зараз Анастасія Торкіна займається в Школі вищої 
спортивної майстерності.

АНАСТАСІЯ ТОРКІНА ЗІ СВЕСИ ВИКОНАЛА 
НОРМАТИВ МАЙСТРА СПОРТУ З ЛИЖНИХ 
ГОНОК
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ГЛУХІВ ЧАСТО НАЗИВАЮТЬ СТОЛИЦЕЮ 
ВІТЧИЗНЯНОГО КОНОПЛЯРСТВА. САМЕ В 
ЦЬОМУ МІСТІ ПЕРШИМ У СВІТІ БУВ ВИВЕ-
ДЕНИЙ СОРТ ТАК ЗВАНОЇ НЕНАРКОТИЧНОЇ 
КОНОПЛІ

Зробили це науковці місцевого Інституту луб’яних куль-
тур, – розповідає старший науковий співробітник устано-
ви Ірина Лайко.   

- Це був сорт ЮСО 31, він переданий в 1986 
році, тобто в 1976 році над ним розпочались 
роботи і через десять років у нас вже був вихід-
сорт. Цей сорт сьогодні вважається лідером у 
всьому світі, є міжнародним стандартом по 
швидкості дозрівання, по продуктивності, по 
ненаркотичності.

Досягнення місцевих науковців дозволили відродити 
в місті підприємства з переробки коноплі. Як згадує 
фінансовий директор компанії «Десна Ленд» Олена 
Демішева, цей процес в Глухові розпочався в 2007 році 
і був пов’язаний з ім’ям колишнього міського голови 
Мішеля Терещенка.

- Було відродження “Linen of Desna”, пенько-
заводу, як його звикли називати. На базі нашо-
го глухівського заводу, що був зруйнований. Це 
були руїни, коли ми вперше заходили на завод, то 
вхід був підпертий палицею і всі боялися туди 

заходити. А зараз там повністю реставроване 
виробництво, завезені іноземні лінії. Коли ми по-
ставили на ноги “Linen of Desna”, то Мішель Те-
рещенко вирішив продовжити розвивати заво-
ди і ми купили харчовий комбінат. Один з цехів, 
який раніше виготовляв сидр, ми переобладнали 
під завод олій.

Цей завод під час війни не зупинився, хоч і був змушений 
більш ніж втричі скоротити виробництво. Зараз тут наро-
щують випуск продукції.  

- Наше підприємство займається комплексною 
переробкою насіння коноплі, льону та гарбуза. 

З нього ми отримуємо олії холодного віджиму, 
протеїни, борошно та клітковину – це основна 
наша продукція, а з них ми виробляємо печиво, 
корисні хлібці, цукерки та батончики.

Не зупинилось виробництво і на підприємстві з перероб-
ки конопляних волокон. Директор “Linen of Desna” Сергій 
Кургалін розповідає, що попит на продукцію лише зріс.   

- Наше підприємство займається переробкою 
трести коноплі, з якої виробляється волокно, а 
вже з волокна – шпагат та мотузки. На жаль, 
ми працюємо лише сезонно, на скільки маємо 
сировини. На даний час сировина наша знахо-

диться на полях, збирати ми її будемо у березня 
– квітні, а у травні, сподіваюсь, ми повноцінно 
запрацюємо, виробимо волокно, а підприємство 
в Марчихиній Буді буде його переробляти на 
шпагат. У зв’язку з бойовими діями немає поста-
вок джгуту з-за кордону і багато покупців пере-
йшли на продукцію місцевих виробників.

Розвитку галузі на Глухівщині заважає те, що багато 
полів для вирощування ненаркотичної коноплі знаходять-
ся в зоні артилерійських обстрілів. Засіяти коноплею інші 
площі аграрії не можуть через законодавчі обмеження. 

Шпагатна фабрика в селі Марчихина Буда нале-
жить ТОВ «Лінен оф Десна». Сьогодні підприємство 
випускає шпагат з луб’яних культур та якісні мотузки, 
– розповідає генеральний директор «Лінен оф Десна» 
Сергій Кургалін.

- Йому, напевно, близько ста років, воно було 
створено одним з перших в радянські часи – в 
30-ті роки. Це єдине підприємство в Україні, 
яке залишилось діючим, його потужність 25-
30 тонн вже готової продукції. Раніше на ньо-
му працювало 200 співробітників, але зараз 
виробничі потужності дозволяють залучати 
для переробки десь 30 людей. Щоправда, фабри-
ка працює в одну зміну через нестачу сировини.

Фабрика забезпечує жителів села робочими місцями. 
В цьому році тут хотіли навіть розширити виробництво, 
запустивши ліню з виготовлення паливних брикетів, але 
через відключення електроенергії від планів довелось 
відмовитись.  

- Працюють виключно мешканці Марчихиної 
Буди, тобто це те село, яке вирощує своїх 
фахівців і дає державі чудову якість продукції. 
Тут виготовляють шпагат з луб’яних куль-
тур, а потім мотузки зі шпагату. Ми хотіли 
запустити лінію з виробництва брикетів з 
кастри, але у нас не вийшло, бо нам не дали 
лімітів – не дали можливості.

За словами Сергія Кургаліна, про перспективи фабри-
ки можна буде говорити  після завершення війни. Зараз 
компанія збирається зберегти виробництво в селі.

- Все залежить від того, яка буде буферна 
зона, бо ви самі розумієте, що вони знахо-
дяться за 4 кілометри від кордону. Залежить 
від того, яка буде логістика, бо з Глухова до 
Марчихиної Буди десь 60 кілометрів, дорога 

В ГЛУХОВІ ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ 
НЕНАРКОТИЧНУ КОНОПЛЮ

погана, а це займає час і вимагає витрат. Поки 
що в планах немає порушувати роботу цього 
підприємства, в планах є відновлювати, бо щось 
ламається, щоб приходить у непридатність. 
Тобто підтримувати його в робочому стані, а 
що буде у післявоєнний час – покаже час. Поки 

що не стоїть питання про закриття фабрики, 
а стоїть питання про те, щоб реконструюва-
ти і рухатись далі.

 Компанія «Лінен оф Десна» володіє двома переробними 
підприємствами. Крім шпагатної фабрики в Марчихиній 
Буді, це завод в місті Глухів. 
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23 ЛЮТОГО В ШОСТЦІ ПРОЩАЛИСЬ З 
УРОДЖЕНЦЕМ ЯМПОЛЯ РУСЛАНОМ ТАРА-
СЕНКОМ, ЯКИЙ 17 ЛЮТОГО ЗАГИНУВ НА 
ДОНЕЧЧИНІ

Заступник командира військової частини Мак-
сим Радюк розповідає, що Руслан потрапив під 
артилерійський обстріл разом з шосткинцем 
Андрієм Ревою. Прощання з двома загиблими 
військовими відбулось на центральній площі міста.

- Руслан Тарасенко та Андрій Рева прохо-
дили службу у нашій військовій частині. 
Руслан служив з першого дня заснуван-
ня військової частини, а Андрій Рева до-
лучився до нас з першого дня війни. Разом 
вони служили у одному підрозділі і разом 
прийняли бій в районі Бахмута. Загинули 
разом, захищаючи всіх нас, прикривши всю 
Україну. Вони  не відступили з позицій, хо-
робро виконали свій обов’язок.

Шосткинчанин Віктор говорить, що добре знав 
Руслана Тарасенка. До 2015 року чоловіки разом 
працювали на виробництві, а після підтримували 
дружні стосунки.

- З Русланом ми працювали разом на 
молококомбінаті, він завжди веселий був. 
Часто телефонували один одному, у гості 

ПІД БАХМУТОМ ЗАГИНУВ РУСЛАН ТАРАСЕНКО
заходили, сусідами були. Його цікавила 
воєнна справа, скажу так.

Прийшов попрощатись з колишнім колегою і Ми-
кола. Чоловік говорить, що у вільний час Руслан за-
ймався розкопками.   

- Нормальний був хлопець. З самого почат-
ку займався пошуком артефактів. Може, 
щось воєнне шукав по полях, копав.

Разом з Русланом шосткинці проводили у останню 
путь і Андрія Реву. Чоловік багато років пропрацю-
вав оператором телекомпанії «Телеком Сервіс», а 
рік тому приєднався до Територіальної оборони, – 
розповідає директор компанії Ольга Фірсик.

- Андрій пропрацював у нашій компанії 

майже 20 років. Прийшов оператором і 
по щаблю дійшов до заступника директо-
ра з технічних питань. Він був дуже та-
лановитим, дуже здібним, у нього були 
золоті руки і він міг полагодити будь-яке 
обладнання. Я говорила, що так як він міг 
з нічого набрати відеоряд і зробити це 
якісно, то я таких фахівців на своєму шля-
ху ще не зустрічала. Він зовні був ніби су-
ворим, але насправді добрячок-добрячок:  
завжди підтримає, пожартує. Для кожно-
го з нас він залишиться у серці, він для нас 
справжній герой.

Житель Шостки Михайло говорить, що добре знав 

Андрія Реву, який працював поруч з його будинком.
- Це була гарна доброзичлива людина, я 

ніколи не чув від нього жодного грубого сло-
ва і не бачив, щоб він був роздратований. 
Людина просто світилась добротою. Такі 
люди дуже рідко бувають.  

Прийшла попрощатись з Андрієм і Олена. Гово-
рить, що поважала чоловіка за його професійну ро-
боту.

- Дуже добра скромна людина. Посмішка у 
нього дуже добра, я сьогодні прийшла з ним 
попрощатись. Хочеться скоріше перемоги, 
щоб в Шостці було якнайбільше патріотів 
України.
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В СЕЛІ ПАПІРНЯ, ЯКЕ РОЗТАШОВАНЕ ЗА 
ШІСТЬ КІЛОМЕТРІВ ВІД ЯМПОЛЯ, ЗАЛИШИ-
ЛОСЬ ЛИШЕ ТРОЄ МЕШКАНЦІВ

Старі люди померли, а молодші виїхали, – 
розповідає Валентина Петрівна. Жінка говорить, 
що пам’ятає ті часи, коли в Папірні мешкало 
п’ятдесят людей.

- Тут хата стояла, тут хата, там, де 
берізка, хата, на тій стороні, потім на 
хуторі стояли хати. Хутір був невеликий, 
люди жили бідно, у бідності ми прожили.

Від багатьох будинків вже не залишилося і сліду, – 
розповідає Микола Іванович.  

- У порівнянні з тим, що зараз, то, звичай-
но, велике село було. І молодь була – в Білицю 
в школу ходили, а зараз руїни залишились. В 
Шатрищах в колгоспі, на пенькозаводі, і в 
Білиці люди працювали, і в лісництві, хто 
куди добирався, там і працював.

Папірня має велику історію, – розповідає 
краєзнавець Едуард Баранов. Ще 200 років тому тут 
працювала велика паперова фабрика.

- В 1830 році поміщик Неплюєв побудував 
тут мануфактуру, яка виробляла відомий 
на всю Сіверщину гербовий папір, а ще 
раніше тут були гетьманські млини, які 
належали Івану Мазепі, та невелике вироб-
ництво, як стверджують історичні дже-
рела.

Але про паперову фабрику, що дала назву селу, в 
Папірні знають мало.  

- Чомусь мої батьки ніколи не розповідали. 
В якийсь момент у нас в хуторі з’явились 
люди з якимись пристроями, я не знала, що 
то за пристрої, тільки чула, що вони пища-
ли. Від них ми і дізнались про це, десь вони 
вичитали, що тут була  паперова фабрика. 
Одні шукали монети, інші просто шматки 
металу, що залишились після війни.

Місцеві розповідають, що друге життя село ледь 
не отримало наприкінці 70-х років, коли поруч з 
Папірнею почали будувати дачне селище.

- Були дачі Ямпільського району, люди з 
Ямполя побудували собі будинки, сад поса-

ЯК ЖИВУТЬ ЛЮДИ В СЕЛІ
ЗНИКАЮЧА ПАПІРНЯ:

дили, приїжджали сюди. Виростили дерева, 
вже можна було збирати яблука, сливи та 
груші. Чому вони розпались? Тому що по-
чалось велике розкрадання. Тут неподалік 
Шатрище, інші села, молодь звідти шукала 
способи, щоб щось вкрасти.

До дачного селища побудували хорошу дорогу, яка 
більш-менш тримається і досі.

- Більше народу стало, більше спілкування і 
дорогу трохи підлатали. Більше цивілізації 
прийшло у хутір. Чого розпадались? Люди 
почали в Ямполі ділянки отримувати, горо-
ди садити, і воно так… Далекувато з Ямпо-
ля добиратись.

Зараз від декількох вулиць дачних будинків за-
лишились лише фундаменти, які важко побачити з 

дороги. Едуард Баранов розповідає, що ці будинки 
простояли тут до 2000-х років.

- Наприкінці 70-х – початку 80-х років це 
місце було обране ямпільським дачним ко-
оперативом для будівництва дач. І 10-15 
років вони функціонували. В 2004 році, пере-
буваючи на посаді дільничного інспектора, 
я приїздив сюди розслідувати справу про 
крадіжку. Вже тоді жителі навколишніх 
сіл розкрадали, більшість дач були покину-
тими і дачний кооператив прийшов у зане-
пад.

Сьогодні Папірня поступово помирає і має усі шан-
си за кілька років стати черговим селом-привидом, 
яких на Ямпільщині і без того десятки.

НА МАЛІЙ БАТЬКІВЩИНІ КОМПОЗИТОРІВ 
БОРТНЯНСЬКОГО ТА БЕРЕЗОВСЬКОГО 
ПРОДОВЖУЮТЬ ВИХОВУВАТИ НОВИХ 
МУЗИКАНТІВ, – РОЗПОВІДАЄ ДИРЕКТОР 
ГЛУХІВСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ 
МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО ГАННА МИРО-
НЕНКО. ЗА СЛОВАМИ ЖІНКИ, САМЕ В ЦЬО-
МУ МІСТІ БУЛА ЗАСНОВАНА НАЙСТАРІША В 
УКРАЇНІ СПІВОЧА ШКОЛА.

- Місто Глухів славне тим, що у нас народи-
лись два відомі композитори Бортнянський та 
Березовський, які були засновниками артисного 
концерту та першими ввели в музичну культу-
ру України фортепіанну та інструментальну 
сонату. Відомий факт, що на Глухівщині на по-
чатку вісімнадцятого століття була відкрита 
перша в Україні співацька школа. У ній навча-
лись такі хлопчики, як Бортнянський та Бере-
зовський та інші діти, які були зібрані зі  всієї 
Лівобережної України. Після того, як їх навчали 
співати та грати на музичних інструментах, 
їх направляли працювали в капелу Санкт-
Петербургу.

Глухівська школа мистецтв продовжує традиції та 
розвиває бренд Бортнянського та Березовського, – 
зазначає Ганна Мироненко.

- Зараз в школі мистецтв працює чотири 
відділи, в цьому році навчається 330 дітей, але 
було більше – через війну 100 дітей виїхало, нас 
було 430. Діти у нас грають на різних музичних 
інструментах, співають, співають в хорі, ма-
люють та танцюють.

До Дня пам’яті героїв Небесної сотні в закладі відбувся 
концерт, в якому взяли участь вихованці та педагоги шко-
ли мистецтв. Артистів прийшли підтримати батьки дітей.

Глухівчанка Ганна розповідає, що її донька вже вісім 
років відвідує школу мистецтв.  

- Ми вже дуже довго навчаємося в мистецькій 
школі і дуже раді, що сюди прийшли.  Тут дуже 

ШКОЛА В ГЛУХОВІ 
ЯК ПРАЦЮЄ МИСТЕЦЬКА 

творча атмосфера. Вчимося, ходимо на флей-
ту…

Донька Ганни Лаліта зазначає, що заклад відвідує багато 
дітей. Зокрема, двоє однокласників дівчини.

- У мене двоє однокласників сюди ходить. Яна –  
на флейту і ще один однокласник, який ходить 
на бандуру.

Глухівчанка Євгенія сьогодні підтримувала сина Арсенія. 
Говорить, що хлопець залюбки отримує музичну освіту.

- Арсеній вже шостий рік навчається по класу 
флейти, займається у Торбіної Ольги Юріївни. 
Син хворів і нам порадили займатися на духових 
інструментах, а потім ми побачили, що у дити-
ни виходить, тому нам подобається.

Концерти до Дня пам’яті героїв Небесної сотні в 
глухівській мистецькій школі проходять кожного року. 
Не стали порушувати традиції і під час повномасштабної 
війни. 
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ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА НЕ ПРИПИНИВ 
НАВЧАТИ СТУДЕНТІВ, ПОПРИ ТЕ, ЩО ЗНА-
ХОДИТЬСЯ ЗА ДЕСЯТЬ КІЛОМЕТРІВ ВІД 
КОРДОНУ З РОСІЄЮ

24 лютого минулого року бойові дії розпочались 
на околиці Глухова, – розповідає проректор закла-
ду Григорій Луценко. Тож про початок війни сту-
денти дізнались одними з перших.

- О четвертій ранку тривога підняла 
студентів, які були у гуртожитку, багато 
іноземних студентів, для яких це взагалі 
було страшним шоком. Життя розділилось 
навпіл: до і після. Сльози на очі навернулись, 
коли наші хлопці повернулись і зайшли у 
місто. З того моменту університет став 
осередком українськості. Ворог знаходить-
ся за 10-12 кілометрів від нас, щодня ми 
чуємо звуки вибухів у прикордонних селах.

Зараз навчання в університеті проходить 
дистанційно. Водночас, заклад має велику кількість 
укриттів, які дозволяють безпечно проводити зустрічі 
зі студентами. Додатковим захистом для них слугують 
і потужні стіни старовинних будівель університету.   

– У нас близько 2000 студентів, ми 148 
з половиною років готували вчителів і 
маємо надію, що ще як мінімум 150 років 
їх готуватимемо. Навчання відбувається 
в дистанційному форматі. Ми знаходи-
мося в 25-ти кілометровій зоні – в зоні 
артилерійському обстрілу, а тому лише 
дистанційна форма. Безумовно, ніхто 
не відмовляє студентам у необхідності 
спілкуватися вживу, ми завжди раді 
виділити аудиторію, де викладач попрацює 
індивідуально зі студентом, але безумовно, 
всі заходи безпеки виконуються.

Третьокурсник Арсен Конопля розповідає, що 
студенти з інших міст університет не відвідують, а 
студенти-глухівчани кілька разів на тиждень збира-
ються в стінах закладу. Цього разу вони з одногруп-
никами дивились фільм в університетському укритті.

– Спільно з виховним відділом організували 
фільм у сховищі для студентів-глухівчан. 

Дивимось фільми україномовні, не завжди 
розважальні, бо розуміємо, що триває війна. 
Знаходимо час, щоб поспілкуватися, обгово-
рити проблеми і про навчання, звичайно. Хо-
четься якнайшвидше повернутись до очного 
навчання, сумую за викладачами, своєю сту-
дентською компанією – студенти це круті 
люди, насправді.

А ще при університеті діє волонтерський осере-
док. Керівник виховного відділу Ольга Вишник 
розповідає, що запрацював він на четвертий день по-
вномасштабного вторгнення і об’єднав не лише ко-
лектив університету, а і багато небайдужих мешканців 
міста. Окрім збору продуктів для військових та виго-
товлення окопних свічок, тут плетуть багато видів 
маскувальних сіток. Особливо університет пишається 
сітками з ненаркотичної коноплі.

– Ми зрозуміли, що ця сітка не світиться 
і є універсальною для будь-якого сезону. 
Більше таку сітку потребують хлопці 
в районі Соледара, Бахмута, Херсона, 
бо що влітку, що весною такий колір 
їх місцевості, вона ідеально підходить 
і для лісистої місцевості. Тобто сітка 
настільки універсальна, що на неї величез-
на черга. В Глухові та районі вирощується 
така продукція, славиться Глухів коно-
плею, а тому доступ у нас є у повній мірі, 
матеріалів вистачає.

Глухівський університет був заснований в 1874 
році і сьогодні є найдавнішим педагогічним ВИ-
Шем України. Заклад носить ім’я свого видатного 
студента Олександра Довженка.  

ГРИГОРІЙ ЛУЦЕНКО

АРСЕН КОНОПЛЯ

ОЛЬГА ВИШНИК

НАВЧАТИ СТУДЕНТІВ  
НЕ ПРИПИНИЛИ 


