
Місто героїв – 
Охтирка

Пам’ятна медаль

Охтирка завжди 
славилася своїми 
храмами, оскільки 
церква і духовність 
відігравали 
важливу роль 
у житті людей. 
Візитівкою міста 
є пам’ятка 
українського 
бароко – Покровський кафедральний 
собор, який складається з трьох 
різночасових пам’яток: Покровського 
собору, Введенської церкви-дзвіниці  
та церкви Різдва Христового. 

Місто зазнало значних руйнувань з перших 
днів повномасштабного вторгнення 
російських окупантів, але вистояло, 
вчинивши потужний та запеклий опір 
ворогові. Охтирка, як і багато інших міст 
України, буде відбудована, на вулицях 
знову лунатиме щирий сміх і привітне місто 
знову радісно зустрічатиме гостей!

Художник – Марина Куц.
Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

Місто Охтирка на Слобожанщині – 
духовний, культурний  
та історичний центр із цікавою 
багатовіковою історією.

Перша згадка про нього 
датується 1641 роком, коли на горі Ахтир 
українські козаки спорудили прикордонну 
фортецю Ахтирськ.

Пам’ять про славних козаків Охтирського 
слобідського козацького полку зберігається 
у вигляді адміністративно-територіального 
поділу міста на сотні, відродженої козацької 
криниці, збережених артефактів козацької 
доби в міському краєзнавчому музеї. 

Є кілька версій походження назви міста.  
У перекладі з тюркської "ахтир" – місце,  
де щось пускають вниз по течії, де влаштовують 
засідку; "ахінти" – протік між двома озерами, 
а річка Охтирка саме і протікає між двома 
озерами: Білим і Зеленим. 

Чудова охтирська земля дала світові чимало 
видатних особистостей: вчених, письменників, 
співаків, художників. Зокрема, Охтирка – мала 
батьківщина письменника Івана Багряного 
(справжнє ім’я Іван Лозов’ягін) – автора 
романів "Тигролови" ("Звіролови"),  
"Сад Гетсиманський", "Буйний вітер"  
та інших прозових і поетичних творів,  
який у 1963 році висувався на Нобелівську 
премію з літератури. 

Фото: Denis Vitchenko

Цікаво, що місто – один із центрів 
нафтогазовидобувної промисловості, 
але завжди славилося своїми садами, 
особливо вишневими та сливовими.



ПАМ’ЯТНА МЕДАЛЬ • 2023

Дата випуску Метал Діаметр Категорія якості карбування Гурт Тираж

28 лютого 2023 нейзильбер 35,0 мм спеціальний анциркулейтед гладкий до 100 000 шт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

МІСТО ГЕРОЇВ – ОХТИРКА

напис "Охтирка"

напис "сміливі" напис "завжди"

напис "щастя"
логотип Банкнотно-

монетного двору НБУ
напис "місто героїв" 

житловий будинок,  
за яким грається  

дитина

стилізоване сяюче 
сонце з блискавицями

напис "2023"

малий Державний  
Герб України

напис "Україна"

слід від ракети,  
що влучає в будівлю 

міської ради

птах як символ 
звільнення

сонце

напис "мають"

український 
захисник


