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ПРОВАЛ СМІТТЄВОЇ
АВАНТЮРИ

ДЕМАРШ «БРОУСУ» 2

ЖОВТЕНЬ ДЛЯ ЯМПОЛЯ ОЗНАМЕНУВАВСЯ РОЗІРВАННЯМ 
СТОСУНКІВ З ШОСТКИНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БРОУС», ЯКЕ 
ПРОТЯГОМ 80 ДНІВ НАДАВАЛО МЕШКАНЦЯМ СЕЛИЩА ПОСЛУ-
ГИ З ВИВОЗУ СМІТТЯ

20 жовтня ПП «Броус» припинило надавати послуги з вивозу твердих побутових відходів 
в смт Ямпіль. Як повідомила Ямпільський селищний голова Ольга Губар, відповідний 
лист-відмова надійшов на адресу Ямпільської селищної ради. Щоб не залишити Ямпіль 
без вивозу сміття, селищна рада зібрала комісію з ТБНС і ухвалила рішення, що дозволяє 
здійснювати вивіз відходів комунальним трактором за кошти бюджету.

Іншими словами, спроба нової селищної влади завести на ямпільський ринок житлово-ко-
мунальних послуг шосткинське підприємство, завершилась провалом. Більше того, відмова 
ПП «Броусу» поставила Ямпільську селищну владу в глухий кут: після такого скандалу в 
Ямпіль не наважилось би зайти жодне підприємство з сусідніх населених пунктів, а всту-
пати в перемовини з ТОВ «Водолій БС» влада не готова навіть у такій ситуації. Тож єдиний 
вихід з ситуації – створення власного підприємства для вивозу сміття.

Комунальне підприємство «Ямпільське» було створене 27 жовтня і, на перший погляд, 
це виглядає досить слушним рішенням. Якби не одне «але», створення комунального 
підприємства вже обійшлось бюджету Ямпільської селищної ради, який і так має величезну 
діру, в 175 тисяч гривень і, скоріш за все, це лише початок.

На сесії Ямпільської селищної ради, яку 27 жовтня спеціально скликали для створення 
комунального підприємства, селищний голова Ольга Губар спочатку переконувала, що 
вже друга за рік зміна надавача послуг вивозу сміття проводиться планово.

-Все почалось з того, що надавач послуги Сахошко Віталій Володимирович відмовився, 
а тому, доки створювалось комунальне підприємство, ми оголосили конкурс, за яким за-
йшло підприємство тимчасово (ПП «Броус», -ред.) і зараз ми знову через конкурс будемо 
визначати надавача послуг і, сподіваємось, що це буде наше комунальне підприємство.

Щоправда, згодом Ольга Костянтинівна визнала, що відмова «Броусу» стала 
несподіванкою для селищної влади.

-У нас є лист-відмова від «Броусу». Після того, як це підприємство відмовилось, ми про-
вели засідання комісії ТБНС, найняли по договору тракториста і зараз послугу оплачує 
Ямпільська селищна рада.

Комунальне підприємство «Ямпільське», яке створила Ямпільська селищна рада, роз-
почне свою діяльність з вивозу твердих побутових відходів в смт Ямпіль, – про це за-
явив начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою, 
комунальної власності та земельних відносин Артем Скорозвон.  

Хто очолить КП «Ямпільське» наразі невідомо, директора підприємства своїм розпо-
рядженням призначить селищний голова Ольга Губар.

www.yampil.info



ПРОТЯГОМ ЖОВТНЯ НА ДОРОЗІ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ О191801 
«ЯМПІЛЬ – СВЕСА – МАРЧИХИНА БУДА – КНЯЖИЧІ» ПОКЛАЛИ 1,8 КМ 
НОВОГО АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ

Дорожники повністю завершили ремонт 
відрізка дороги, що проходить селом Орлівка, та 
поклали близько 290 метрів асфальту на самому 
початку цієї дороги в Ямполі (ділянка по вулиці 
75 Гвардійської дивізії). На листопад залишились 
лише роботи з влаштування узбіч та нанесення 
дорожньої розмітки на відремонтовані ділянки. 

Незважаючи на те, що ремонтні роботи проходи-
ли у жовтні, погода дозволила їх провести якісно 
– протягом двох тижнів на Ямпільщині було теп-
ло та, що особливо важливо, сухо. Роботи, що за-
лишились, не так залежні від погодних умов. 

ВПОРАЛИСЬ ЗА 21 ДЕНЬ  
Дорожні служби приступили до ремонту 10 жов-

тня. Саме цього дня підрядна організація поча-
ла знімати аварійний асфальт на ділянці по селу 
Орлівка. За кілька днів дорожники перейшли до 
влаштування насипу з щебенево-піщаної суміші, 
так званого, «тіла дороги». 

Перші метри нового асфальтного покриття в 
Орлівці з’явились 16 жовтня, а 29 жовтня розпо-
чався ремонт ділянки дороги, яка проходить ву-
лицею 75 Гвардійської дивізії в смт Ямпіль. 30 
жовтня там почали укладати вирівнюючий шар 
асфальту, а в останній день другого місяця осені 
над дорогою з’явився основний шар асфальту. 

ЧОМУ РЕМОНТ ВІДКЛАЛИ 
НА СЕРЕДИНУ ОСЕНІ
Кошти на середній поточний ремонт дороги 

О191801 «Ямпіль – Свеса – Марчихина Буда – 
Княжичі» були виділені ще у березні, але провести 
роботи вчасно не змогли через суто бюрократичні 
проблеми. 

Тендер з ремонту цієї дороги мав відбутись 
ще наприкінці травня, але його скасували че-
рез те, що обидва претенденти, які тоді зголоси-
лись взяти в ньому участь, ТОВ «Торговий дім 
«Дінастія» та ПП «Шляховик-Шостка» допусти-
ли технічну помилку. Зокрема, вони не завірили 
кваліфікованим електронним підписом. Тендер 
довелось оголошувати повторно, процедури по 
ньому тривали з 20 липня по 22 вересня. 

Звичайно, що такі пізні терміни завершен-
ня торгів викликали обґрунтовані сумніви, що 
дорожні служби встигнуть провести роботи до 
кінця року. Фактично б це означало, що кошти, 
що були виділені на ремонт дороги, повернуться 
до Державного бюджету. Але, на щастя, цього не 
трапилось. 

ЦІНА ПИТАННЯ 
У березні з Державного дорожнього фонду на 

ремонт трьох ділянок вищевказаної дороги було 
виділено 14 мільйонів 856 тисяч гривень, але 
остаточну вартість мали визначити за результа-
тами торгів. Як виявилось, система Прозоро на 
цій дорозі зекономила державі 446 тисяч 700 гри-
вень. Саме на таку суму знизив свою пропозицію 
переможець тендеру – ПП «Шляховик Шостка». 

Конкурентами цього підприємства на верес-
невому тендері виступили ТОВ «Торговий дім 
«Дінастія» та ТОВ «БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС», 
але їх пропозиції виявилися дорожчими. Якщо  
ТОВ «ТД «Дінастія» запропонувало виконати ро-
боти дорожче на більш ніж 269 тисяч гривень, 
то пропозиція ТОВ «БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС» 
відрізнялась лише на 1020 гривень.

В ЯМПОЛІ ТА ОРЛІВЦІ 
ПОКЛАЛИ 1,8 КМ НОВОЇ ДОРОГИ

ВСТИГЛИ ДО ДОЩІВ 3

Довжина: 290 метрів 
Вартість: 2 мільйони 289 тисяч грн

Дорога місцевого значення О191801 «Ямпіль – 
Свеса – Марчихина Буда – Княжичі»

Довжина: 1 кілометр 535 метрів 
Вартість: 12 мільйонів 119 тисяч грн

Факт з історії: дорозі Ямпіль-Свеса виповнилось 114 років. Саме 4 
жовтня 1897 року дорожня комісія Глухівського повітового земського 
зібрання вперше прийняла рішення про впорядкування цієї дороги 

Середній поточний ремонт цієї дороги за кошти державного дорожньо-
го фонду розпочався в 2017 році. З того часу на дорозі Ямпіль-Свеса що-
року ремонтували ділянки різної протяжності. 

www.yampil.info



ШКІЛЬНЕ ПИТАННЯ 4
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ 
І НЕ ТІЛЬКИ

НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ЯМПІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №2 З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МОЖУТЬ ВИДІЛИТИ ДО 37 
МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ  

Однією з найприємніших новин жовтня стала но-
вина про те, що Ямпільська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів №2 потрапила до програми «Ве-
лике будівництво» на 2022 рік.

За словами Ямпільського селищного голови Оль-
ги Губар, на ремонт школи може бути виділено 

35-37 мільйонів гривень з Державного бюдже-
ту. Проект реконструкції закладу передбачає 
міні-котельню на альтернативних видах палива, 
термомодернізацію всіх будівель, упорядкуван-
ня території (стадіону, доріжок, зон відпочинку), 
капітальний ремонт поверхів, заміну віконних та 
дверних блоків і заміну електропроводки.

ЗВОРОТНА СТОРОНА МЕДАЛІ
З одного боку, це означає, що Ямпільська грома-

да може отримати заклад освіти з сучасними умо-
вами навчання, який стане окрасою нашого насе-
леного пункту, а з іншого – включення закладу до 
програми «Велике будівництво» може означати, 
що селищна влада взяла на себе зобов’язання ско-
ротити всі інші заклади освіти вище початкової 
школи, щоб навчання проводилось в одній школі.

До речі, за інформацією Ямпільської селищної 
ради, в 6 загальноосвітніх закладах громади 
навчається 727 учнів. При цьому, 556 з них (або 
76,5%) – це учні двох шкіл Ямполя. Тож скорочен-
ня мережі закладів в умовах недофінансування 
виглядає найближчою перспективою.

ВИТРАТИ СЕЛИЩА
На виготовлення документації по цьому про-

екту Ямпільська селищна рада вже виділила 293 
тисячі гривень. За ці кошти проведуть коригуван-
ня проекту, його експертизу та оцінку впливу на 
довкілля. Ще 49,5 тисяч гривень  витратять на 
оплату дизайнерських послуг (виготовлення 3D 
презентації), але кошти на це виділили з бюджету 
Шосткинського району.

Крім того, якщо школа дійсно отримає 
фінансування з Державного бюджету, 
Ямпільській селищній раді доведеться виділити 
співфінансування на проведення робіт. 

Ямпільська селищна рада внесла зміни до переліку базової мережі закладів культури, виключивши 
з неї дві бібліотечні установи.

Відповідне рішення було прийняте депутатами 26 жовтня.
«Виключити з переліку базової мережі Ямпільську центральну дитячу бібліотеку та Білицьку 

сільську бібліотеку-філію», – зазначається у рішенні селищної ради.
Зазначимо, що обидва заклади фактично припинили роботу ще на початку року.

В Ямполі поменшало бібліотек 

23 жовтня Ямпіль, як і вся Сумська область, 
перейшов до «червоної зони» карантинних 
обмежень. В Ямполі це призвело до припинення 
роботи кафе, ряду непродуктових магазинів та 
навчальних закладів. Останні спочатку закрили 
на канікули, а потім було прийнято рішення про 
перехід на дистанційну форму навчання.

Карантинні обмеження вплинули і на 
міжрегіональні пасажирські перевезен-
ня. З 21 жовтня почали діяти нові правила 
поїздок з Ямполя до міста Києва, які перед-
бачають обов’язкову наявність документу, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19. Альтер-
нативний варіант – негативний результат тесту-
вання на COVID-19 методом ПЛР або експрес-
тест.

Червоний Ямпіль:
посилення карантину

www.yampil.info

учнів 
навчається 
в 6 школах 

Ямпільської 
громади

Рік вводу в експлуатацію - 1987
Проектна потужність  - 1165 місць
Кількість поверхів -  4
Кількість класних кімнат - 35
Кількість віконних блоків 268
В 2013 році збудовано шатровий дах

  Факти про школу



САД ЗАМІСТЬ СТАНЦІЇ 5
«НА ТУ КІЛЬКІСТЬ 
УЧНІВ, ЯКІ ЗАРАЗ 
Є В ЯМПІЛЬСЬКІЙ 
ГРОМАДІ, УТРИМУ-
ВАТИ ДВА ЗАКЛА-
ДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ– ЦЕ, 
МОЖЛИВО, 
РОЗКІШ»

ЯМПІЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МОЖЕ ВЖЕ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВТРАТИТИ СТАТУС 
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Нова селищна влада бачить цей заклад виключно ботанічним садом.
Про це під час сесії Ямпільської селищної ради повідомив начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Олег Проценко  
-Зараз ведуться консультації, щоб Ямпільську станцію юних натуралістів пе-

ревести у статус ботанічного саду, а тих працівників, які зараз є керівниками 
гуртків, об’єднати в один позашкільний заклад. На ту кількість учнів, які за-
раз є в Ямпільській громаді, утримувати два заклади освіти – це, можливо, 
розкіш.

В ЕПІЦЕНТРІ СКОРОЧЕНЬ 
Доки триває обговорення перспектив закладу, з нього масово звільняють 

працівників. Останнє скорочення відбулось 26 жовтня  за рішенням депутатів 
Ямпільської селищної ради, які затвердили зміни до структури ряду кому-
нальних установ. 

Колектив Ямпільської станції юних натуралістів постраждав найбільше, з 
нього звільнили відразу чотирьох працівників.

Як заявив начальник відділу культури, молоді та спорту Олег Проценко, з 
структури станції юннатів  виводяться 0,5 посади культорганізатора, 1 по-
сада працівника з комплексного обслуговування електроустаткування, 1 по-
сада садівника, 0,5 посади методиста, 2,25 посади керівника гуртків. З ура-
хуванням того, що окремі посади були вакантними, роботу втратять четверо 
працівників.

Майже вдвічі скоротиться і колектив Ямпільської центральної публічної 
бібліотеки, де звільнять трьох бібліотекарів.  

-По бібліотеках постраждає три людини, – заявив начальник відділу куль-
тури Олександр Рябуха. –По бібліотеках-філіях у нас йде тільки зменшення, 
всюди залишається по 0,5 ставки. А от в центральній публічній бібліотеці з 8 
працівників залишиться 5, але на всіх їх буде лише 4 ставки.

Рішення про скорочення працівників закладів культури та освіти місцева 
влада пояснює фінансовою неспроможністю Ямпільської громади. При цьо-
му, селищна рада має один з найбільших штатів державних службовців, де, 
зокрема, працевлаштована і більшість депутатів.

www.yampil.info

В ЯМПОЛІ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ
СТАНЦІЮ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

Олег Проценко, 
начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Ямпільської селищної ради
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РІК ТОМУ ЯМПІЛЬЧАНИ ОБРАЛИ МІСЦЕВУ ВЛАДУ

25 жовтня 2020 року на Ямпільщині відбулись місцеві вибори, за резуль-
татами яких були сформовані органи влади в Ямпільській, Свеській та 
Дружбівській громадах.

В усіх трьох громадах колишнього Ямпільського району вибори міських та 
селищних голів виграли висуванці партії «Наш край». Навколо голів громад 
була сформована і депутатська більшість.

ПЕРША  РІЧНИЦЯ  МІСЦЕВИХ  ВИБОРІВ

ХТО ПРЕДСТАВЛЯЄ ВАШ 
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ  В 
ЯМПІЛЬСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

 Округ №1 (Воздвиженське, Грем’ячка): Бой-
чунь Вадим Олександрович, Мураста Тетя-
на Іванівна.

Округ №2 (с. Паліївка та с. Усок): Гайво-
ронська Ніна Леонідівна, Проценко Олег 
Васильович

Округ №3 (частина смт Ямпіль: вулиця Спа-
со-Преображенська (будинки 26,28,32,34-42,52), 
Калинова, Вишнева, Бузкова, Сіверська, Ко-
цюбинського Михайла, Красняка, Глухівський 
шлях, Лугова, Нова, Неплюєва, Зелена, Ре-
чицька, Незалежна, провулків Спасо-Преобра-
женський, Зелений, Коцюбинського Михайла, 
Глухівський шлях, Неплюєва та Незалежний.): 
Бойко Віталій В’ячеславович, Гарбузен-
ко Любов Іванівна, Левченко Оксана 
Володимирівна, Соломко Олександр Олек-
сандрович.

Округ №4 (частина смт Ямпіль: бульвар 
Ювілейний, вулиці Спасо-Преображенська (бу-
динки 25, 27, 29-31а, 33, 43-51,53-78), Заводсь-
ка, Поліська, Ботанічна та провулку Поліський): 
Беспалий Святослав Михайлович, Доцен-
ко Ростислав Олегович, Ковальов Петро 
Васильович, Родінка Євген Олександро-
вич.

Округ №5 (частина смт Ямпіль: вулиця Спа-
со-Преображенська (будинки 4-16, Гагаріна, 
Єгорівська, Дачна, Кооперативна, Красний кут, 
Бондарівка, Лісна, Миру, Травнева, Садова, Вер-
бова, Шевченка, Шкільна, 75-ої Гвардійської 
дивізії, провулків Шевченка, Шкільний, село 
Івотка та селище Неплюєве):  Гарбузов 
Олександр Вікторович, Ісаєнко Тетяна 
Миколаївна, Рябуха Микола Михайлович, 
Терентьєва Олена Олександрівна.

Округ №6 (с. Імшана, Привокзальне, Пру-
дище, Ростов, Ольгине): Косенко Галина 
Василівна, Чудеса Світлана Анатоліївна.

Округ № 7 (с. Шатрищі, с.Антонівка): Ка-
ланчук Володимир Павлович, Ніконов 
Геннадій Олександрович.

Округ №8 (с. Степне, с. Білиця): Бояринова 
Катерина Єгорівна, Кириченко Андрій Фе-
дорович.

В Дружбі партія «Наш край» отримала абсолютну більшість у міській раді. В 
Ямполі партійцям «Нашого краю» достатньо було власних голосів для прийнят-
тя будь-яких рішень, згодом промерську більшість доповнили самовисуванці 
та представники партії «За майбутнє». В Свесі ж партія «Наш край» спочатку 
кількісної переваги не мала, але більшість була сформована в результаті пере-
мовин з представниками інших політичних сил.

В Шосткинську районну раду вдалось обратись лише 6 депутатам, що прожи-
вають на території колишнього Ямпільського району. В Сумській обласній раді 
лише двоє наших представників.

www.yampil.info
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НОВІ-СТАРІ СТАРОСТИ  
ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАТВЕРДИЛА СТАРОСТ ІМШАНСЬКОГО, ВОЗДВИЖЕНСЬКОГО, УСОЦЬКОГО, ША-
ТРИЩЕНСЬКОГО ТА СТЕПНЕНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ

Ямпільський селищний голова Ольга Гу-
бар прийняла рішення залишити на по-
садах старост укрупнених старостинських 
округів своїх представників, які працювали 
там з грудня минулого року. Збір підписів 
за запропоновані кандидатури не викликав 
труднощів, а депутати селищної ради 26 
жовтня затвердили нових-старих старост без 
жодного обговорення.

ХТО ЗАЙНЯВ ПОСАДУ 
Воздвиженський укрупнений старостинсь-

кий округ знову очолила  Горбачова Оксана 
Олегівна, Шатрищенський старостинський 
округ – Каланчук Галина Анатоліївна, Усоць-
кий старостинський округ – Сенченко Ва-
лентина Яківна, Степненський старостинсь-
кий округ – Помошнік Любов Іванівна, 
Імшанський старостинський округ – Демич 
Валентин Михайлович.    

Всі старости отримали одноголосну 
підтримку сесійної зали, окрім старости 
Шатрищенського старостинського округу 
Галини Каланчук. За її кандидатуру не про-
голосувало двоє депутатів – представників 
Шатрищ. Один з них – Володимир Каланчук 

утримався, бо запропонована кандидату-

ра на посаду старости є його дружиною і у 
разі голосування у нього виникав конфлікт 
інтересів. Ще один депутат з Шатрищ 
Геннадій Ніконов не голосував, бо до нього 
не прийшли люди, що збирали підписи на 
підтримку вищевказаної кандидатури.

ЧОМУ ДОВЕЛОСЬ ПЕРЕОБИРАТИ 
СТАРОСТ 

У вересні селищній раді на вимогу нового закону 
довелось проводити укрупнення старостинських 
округів, населення яких було меншим за 500 
мешканців. Тож старостинські округи з центрами 
в селах Білиця, Грем’ячка, Антонівка та Паліївка 
були ліквідовані, а їх територія відійшла до укруп-
нених округів з центрами в Степному, Воздви-
женському, Шатрищах та Уску. Імшанський старо-
стинський округ залишився без змін.

Ще 30 грудня 2020 року Ямпільська селищ-
на рада більшістю голосів ухвалила рішення 
про утворення на території ОТГ 9 старо-
стинських округів. Окрім населених пунктів, 
які до адміністративно-територіальної ре-
форми були центрами сільських рад, цен-
трами старостинських округів стали села 
Імшана та Грем’ячка. Цим же рішенням були 
затверджені кандидатури старост. Зокрема, 

старостою с. Воздвиженське стала Горбачова 
Оксана Олегівна, с. Білиця – Давидова Ла-
риса Віталіївна, c. Імшана – Демич Валентин 
Миколайович, с. Шатрище – Каланчук Га-
лина Анатоліївна, c. Грем’ячка – Кравченко 
Тетяна Миколаївна, с. Степне – Помощник 
Любов Іванівна, с. Антонівка – П’ятниця Во-
лодимир Миколайович, с. Усок – Сенченко 
Валентина Яківна, с. Паліївка – Тимошик 
Олександр Григорович.  

Проте вже у квітні Верховною Радою був 
прийнятий Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку інституту старост» (всту-
пив у дію в липні), який чітко встановлює, 
що «старостинський округ утворюється … 
у складі одного або декількох населених 
пунктів, на території якого (яких) прожива-
ють не менше 500 жителів». Виявилось, що 4 
з 9 створених Ямпільською селищною радою 
старостинських округів, не відповідають за-
значеному критерію.

Тож керівництво Ямпільської селищної 
ради було вимушене привести структуру ста-
ростинських округів громади у відповідність 
до закону.

СВЕСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДРУЖБІВСЬКА МІСЬКА РАДА

www.yampil.info
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За рішенням Сумської обласної ради, медичне обладнання 
дісталось закладу безкоштовно

-Це шістнадцять концентраторів, які передаються з області 
до нас і будуть використовуватись для лікування хворих на 
коронавірус, що потребують забезпечення киснем, – зазна-
чив головний лікар КНП «Ямпільська лікарня» Вадим Бой-
чунь. –Три кисневі концентратори будуть передані Свеській 
громаді, адже на момент ухвалення рішення Сумською 
обласною радою Свеська лікарня перебувала у складі КНП 
«Ямпільська лікарня».

Як пояснила селищний голова Ольга Губар, концентрато-
ри потрібні для того, щоб важких хворих живими доставити 
до лікарні в місті Шостка.

Подія сталась 29 жовтня близько восьмої години вечора
Як повідомили Ямпіль.INFO очевидці події, чоловік три-

валий час порушував правила дорожнього руху, ганяючи на 
великій швидкості центральними вулицями Ямполя.

Зупиняти порушника довелось самим ямпільчанам, які 
перекрили дорогу по вулиці Спасо-Преображенській і за-
блокували немісцеве авто. Пізніше на місце прибув патруль 
поліції, який затримав правопорушника і доставив його в 
лікарню для перевірки факту вживання алкоголю чи нарко-
тичних речовин.

На початку листопада в Ямполі темно вже близько 17 години, а вуличне освітлення в 
селищі вмикають не раніше 19:00. Аналогічна ситуація зранку, коли ліхтарі вимикають о 5 
годині ранку, а світанок наступає близько сьомої години ранку.

З переходом на «зимовий час», який відбувся в ніч з 30 на 31 жовтня, проблема стала ще 
більш гострою. При цьому світловий день в селищі буде ще скорочуватись.

Ямпільчани, які прямують до першого «сумського» автобуса, чи на ранкову електричку, 
вимушені робити це у суцільній темряві. Без жодного працюючого ліхтаря очікують жителі 
Ямполя і вечірній автобус Суми-Свеса.

Проблему піднімали ще на початку осені, тоді селищна влада відкоригувала графік робо-
ти вуличного освітлення, але з того часу світловий день в селищі скоротився на декілька 
годин.

Вмикають пізно, а вимикають рано

Ямпільська лікарня 
отримала 16 концентраторів

Вечірнім Ямполем розсікав 
неадекватний водій

ОФІЦІЙНО:

Після померлої Донік Анастасії 
Іванівни (20.03.1923р - 01.10.2014р.)
відкрилася спадщина.

З питань оформлення спадщини 
звертатися до приватного нотаріуса 
Полтавської обл, Кременчуцького р-н, 
м. Кременчук Сапко Ольги Борисівни 
39600 вул. 274 квартал 9. 

Тел: 050 305 79 55
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