
ПЕРШЕ СВЯТО 

МИСТЕЦТВО ЗАМІСТЬ 
СІРИХ СТІН

КОЖЕН НАБЛИЖАЄ 
ПЕРЕМОГУ, ЯК МОЖЕ

ОРЛІВКА ПРОЩАЛАСЬ 
ЗІ СВОЇМ ГЕРОЄМ

№2
червень 

2022 

2 стор.

4 стор.

8 стор. 9 стор.

В УМОВАХ ВІЙНИ 

РОСІЯНИ ОБСТРІЛЮЮТЬ 
СУСІДНІ ГРОМАДИ 

5 стор.



ЖИТТЯ 2
НА ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ 

В ЯМПОЛІ     ЗБИРА-
ЛИ ДИТЯЧІ МАЛЮН-
КИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. 
МІСЦЕВИХ ДІТЛАХІВ ЗА-
ПРОСИЛИ ПРИНЕСТИ СВОЇ 
ПАТРІОТИЧНІ МАЛЮНКИ 
ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАР-
КУ, ДЕ ЇХ ОБМІНЮВАЛИ НА 
СОЛОДОЩІ. 

–Як тільки ми дізнались про акцію, 
син одразу захотів малювати, бо це 
його мрія: він хоче бути військовим, 
– розповідає ямпільчанка Марія. – А 
зараз, поки ще маленький, він хоче 
допомагати армії. Своїм малюнком 
підняти настрій людям, які нас захи-
щають. Я трохи підказувала, але він 
сказав «Мамо, я буду сам малювати», 
навіть трохи засмутився, що мама 
намагається допомогти.

–Я малював сердечко з прапо-
ром України на ньому, – розповідає 
шестирічний Тимур. - Я спочатку об-
водив олівцем, потім трохи стер, щоб 
не було видно. Потім обводив синім, 
намалював лінію синю, потім дома-
лював ще жовтий куточок, а потім 
намалював, дивлячись на плакат, 
правильно букви. Підписав: «Слава 
Україні – Героям Слава!».

- Відразу ж, коли дізнались про 
цю акцію, зраділи і вирішили 
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разом зі своїми дітьми намалювати на-
шим героям невеликі малюнки, – розповідає 
ямпільчанка Даша. – Віднесли  їх на цю 
акцію: діти раді і ми раді, що зробили такий 
внесок. Малювали чашечки: одну жовту, а 
іншу синю – в кольорах прапора України.

-На акцію я малювала малюнок, де зобра-
жала наших військових, – розповідає юна 
ямпільчанка Ліза. – Я хочу передати їм, 
щоб вони були більш радісні і скоріше повер-

нулися додому.
Як розповідає начальник відділу культури та туриз-

му Ямпільської селищної ради Аліна Кабанова, всі 
зібрані дитячі малюнки будуть передані військовим, 
як тим, що захищають Ямпіль на блокпостах, так і 
тим ямпільчанам, які зараз на лінії фронту.  

- Сьогодні у нас дуже багато діточок, які 
приймають участь в акції «Принеси ма-
люнок – подаруй солдату». Дітей, дійсно, 

дуже багато – вони всі розмальовані 
символікою нашої країни. Багато 
малюнків і багато смаколиків. Я впевне-
на, що нашим військовим буде приємно 
отримати таку дитячу підтримку у цей 
нелегкий час.  

За словами очільниці місцевого відділу культури, 
паралельно з дитячою акцією, в Ямполі проходив 
концерт, на якому вже дорослі ямпільчани збира-
ли кошти на допомогу Збройним Силам України. 

ПЕРШЕ СВЯТО 
В УМОВАХ ВІЙНИ



ВІЙНА ТА ТРАНСПОРТНА БЛОКАДА, 
НАСЛІДКИ ЯКОЇ У ВИГЛЯДІ ДЕФІЦИТУ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У БЕРЕЗНІ 
ВІДЧУЛИ ВСІ ЯМПІЛЬЧАНИ, ЗМУСИЛА 
БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ ЗАЙНЯТИСЬ ВЛАС-
НИМ ПРИСАДИБНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.

- Навіть ті, хто ніколи не займились вирощуванням домашньої птиці, зараз починають це 
робити, – розповідає приватний підприємець з Ямполя Денис Шеремет. –Ті люди, які мали 
змогу дозволити собі купити будь-що, будь-де і різної якості, зараз розуміють, що краще 
виростити самостійно. Не у плані того, що це буде матеріально вигідніше, а у тому, що 
необхідних продуктів можна просто не знайти. Ціни зараз досить високі на все це, а праця і 
корма нівелюються, а тому більш доречно вирощувати самостійно.

ЛЮДИ 3
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Підприємець зазначає, що у селищі, та і Україні загалом, багато років була тенденція, 
коли люди відмовлялись від вирощування продуктів на користь товарів з магазину. 
Престиж аграрної професії падав…  

- Я вступав на навчання майже десять років тому, це було навіть не не-
престижно, а трохи гірше, ніж непрестижно, – пригадує Денис. – А коли 
я закінчував навчання – це вже стало престижним, бо аграрна сфера вже 
піднімалася. Фахівці в аграрній галузі зараз досить високооплачувані, а 
сьогоднішня ситуація, може і вимушено, але ще більше змінила ставлен-
ня: люди, які займаються вирощуван-
ням, мають попит на ринку.

Зараз молодий чоловік має досить велике го-
сподарство на околиці Ямполя, де утримують-
ся сто голів гусей, близько двохсот бройлерів, 
кролі, птиця на яйце та інші свійські тварини. 
А ще господарство займається поставкою кур-
чат населенню. З цим, до речі, весною також 
були проблеми – розповідає помічниця Дени-
са Оксана.

– Коли заходиш в магазин, а на при-
лавках нічого немає, то гроші втрача-
ють будь-яку цінність. Люди почали 
наголос робити на те, щоб самим ви-
ростити ту птицю, посадити город, 
зібрати врожай, – зазначає Оксана 
Сорока. – Я за три дні зібрала вели-
ке замовлення і ми почали думати, 
як курчат транспортувати до нас. 
Знайшли і транспорт, знайшли бен-
зин –  дуже тяжко в цьому році було це все зробити. Я була дуже здиво-
вана кількістю замовлень, замовляли люди, які ніколи з нами раніше не 
співпрацювали і забрали великі замовлення.

Ямпільчанка Марина розповідає, що в березні вагалась, чи заводити цього року госпо-
дарство, адже було незрозуміло, чи вдасться забезпечити їх кормом, були проблеми і з 
покупкою якісних курчат. В цій справі їй допомогли Денис та Оксана.  

– Закупити було проблематично, тому що триває війна. Задавали собі 
питання: а чи купимо ми корма? А чи буде все повноцінно? Але якось все 
само собою вирішилось… Птицю ми вирощуємо, звичайно, для домаш-
нього м’яса, у нас дитина маленька, хочеться, щоб він їв натуральну до-
машню продукцію, – зазначає Марина.

Звичайно, що утримання домашнього господарства цього року має і свої недоліки – 
істотно подорожчали корма. Але повністю відмовитись від домашнього м’яса не нава-
жуються навіть пенсіонери.

 – Дорого, на пенсію дуже важко про-
жити, – зазначає ямпільчанка Ка-
терина Миколаївна. – Тим не менш, 
знаєш, що своє їси. Я вже великого го-
сподарства не тримаю, лише одних 
курчат, бройлерів та таке, бо вже 
важкувато. В магазині не купую, є 
своя картопля, морква, буряк, все 
своє.  

Не уявляє життя без домашнього господар-
ства і жителька сусіднього Привокзального 
Галина Олександрівна. Жінка говорить, що 
придбала у Дениса цього року 30 бройлерів і 
не шкодує.

– Кормів у нас вистачить: щось за-
купили, а щось залишилось з минуло-
го року, є кукурудза своя, є пшениця 
ще з минулого року, тому за корма 
ми не переживали, – розповідає Гали-
на Олександрівна. – Молодняка курей 

у нас двадцять голів, старих десь ще двадцять, бройлерів три десятки, 
тобто, вистачить, нам з дідом вистачить, і дітям і онукам. Домашнє є 
домашнє, ніколи нічого не купуємо в магазині, ну рідко там щось. А так 
все своє: птиця своя, порося своє, кози свої, все своє.

Жінки говорять, що цього року можуть розраховувати тільки на себе. Тож, якщо про-
дукти будуть в погребі чи холодильнику – зимувати  їм буде набагато спокійніше.

ВИРОСТИТИ СВОЄ
ДЕНИС ШЕРЕМЕТ, ПІДПРИЄМЕЦЬ

ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, С. ПРИВОКЗАЛЬНЕ



ВІЙНА 4

24 червня в селі Орлівка відбулась церемонія 
прощання з військовослужбовцем Олександром 
Шинкаренком, який 18 червня загинув неподалік 
міста Торецьк на Донеччині.

Провести Олександра в останню путь зібралось 
дуже багато людей, земляки стали на коліна і утво-
рили величезний коридор пошани, який простяг-
нувся на сотні метрів.

Страшна звістка прийшла в Орлівку в понеділок, 
20 червня, – розповідає двоюрідна сестра 
військовослужбовця Юлія.

-Він не виходив на зв’язок три дні, а потім 
його бригада виклала інформацію про той 
бій, – розповідає Юлія. – Ми зв’язались з 
військкоматом, приїхав його представник 
і нам все розказав. Нема слів просто, ніхто 
не очікував такого.  Ми з Сашею постійно 
спілкувались, ми постійно у бабусі були 
разом, все робили разом. Я не знаю, як те-
пер без нього. З самого дитинства він лю-
бив і пожартувати, і все, що попросиш, ро-
бив, ніколи навіть поганим словом нікого 
не називав.  

А інша двоюрідна сестра військовослужбовця Ок-
сана згадує їх останню розмову телефоном. Хло-

пець випромінював впевненість, мабуть, не хотів, 
щоб рідні за нього переживали.

– Ми розмовляли телефоном, він сказав 
«все нормально, скоро вже додому, не пе-
реживайте, бабуся хай не переживає», бо 
вона і не знала, де він знаходиться, зна-
ли лише ми і постійно переживали, – го-
ворить Оксана.  - А тут раз – і слухавку 
ніхто не бере. Він був дуже хороший, до-
брий.

Саша уклав контракт зі Збройними Сила-
ми України два роки тому, тоді хлопець щойно  
закінчив Свеський аграрний ліцей, – розповідає 
однокласник загиблого Микита.  

–У нас клас був маленький, все-таки 
сільська школа, всі дуже дружні були, 
– згадує Микита. – Знаю його бук-
вально з п’яти років – з часу, коли ще 
підготовча група у нас була. Постійно ми 
спілкувались. Я знав, що він пішов в армію, 
провели його добре. А буквально тиждень 
тому дізнався цю жахливу новину, дуже 
боляче і скорбно.

Пам’ятають Сашка і вчителі. В стінах Орлівської 
філії ним будуть пишатись завжди, – зазначає 

завідуюча Людмила Цементова.
– Шинкаренко Саша навчався у нас з 

1 по 9 клас, я викладала у нього фізику. 
Запам’ятався мені він спокійним і 
лагідним, завжди виконував всі доручення, 
ніколи не сперечався, а навчався по своїм 
можливостям. Пам’ятаю, що подобалось 
йому виконувати практичні завдання, де 
треба було щось майструвати, щось виго-
товляти, щось вимірювати.

З 2014 року це вже другий орлівчанин, який віддав 
життя за Україну, – зазначає староста Орлівки Во-
лодимир Гончаров.

– На даний час з села мобілізовано 25 
чоловіків, які захищають нашу Батьківщину. 
На превеликий жаль, це вже другий воїн, який 
загинув. Сашко був дуже чемною людиною, 
скромною, вихованою. Він уклав контракт 
з ЗСУ, з честю виконував бойовий обов’язок, 
неодноразово його відпускали у відпустку у 
рідну Орлівку. Ми дуже пишаємось героєм, 
який загинув захищаючи всіх нас від російської 
навали. Вічна пам’ять, вічна слава і безмеж-
на подяка батькам, які виховали таку до-
стойну людину.
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ВІЙНА 5

15 червня близько 20:00 в Глухові пролунала серія вибухів – росіяни з гелікоптерів 
атакували промисловий сектор міста.

- Того дня близько 20 години вечора наше місто було обстріляно во-
рожими гелікоптерами, – зазначив Ямпіль.INFO перший заступник 
Глухівського міського голови Олексій Ткаченко. –  Постраждала східна 
частина міста, а саме цех з переробки деревини. Є загиблі, є поранені.

Глухівчанин Ігор працює на цьому деревообробному підприємстві, на місце події 
він прийшов через півгодини після вибуху.

– Бачив вже саму пожежу, як працювала поліція, пожежні, швидка, 
можна сказати бачив,  як вже витягали тіла. Загинули двоє цивільних: 
охоронець і водій фури. Хороші люди були… Місцеві розповідають, що 
чули свист ракети і удар через 2 секунди, потім ще один, всюди були 
осколки. Я вважаю, що нас від більших руйнувань врятував цей стовп, 
куди влучив снаряд.

Пенсіонерка Валентина Михайлівна мешкає за 100 метрів від сушарки. Говорить, 
що не встигла навіть подумати про те, щоб сховатись від обстрілу.  

- Я завершила поратись по господарству і думаю – піду в хату. Вклю-
чила телевізор і відкрила віконце, щоб зайшло свіже повітря. Чую, як 
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вибухне… У нас електричний лічильник слабуватий, а тому я подумала, 
що може вибухнув телевізор. Ні, не у тому справа. Виходжу, а воно вдру-
ге бахнуло.. Почали знайомі телефонувати, дочка, питати, чи жива. 
Потім третій вибух. Чула, що пожежні працювали, дим сюди йшов 
стовпом…  

Медичний директор КНП «Глухівська міська лікарня» Віталій Горбасьов відмовився 
коментувати подію на камеру, але зазначив, що всі семеро поранених, які поступили 
на лікування того вечора, живі і лікарі роблять все можливе, щоб їм допомогти. 

ОБСТРІЛИ
ГЛУХОВА

Другий удар по Глухову стався вже наступного дня - 16 червня близько 12 години дня 
в Глухові прогриміло відразу три серії вибухів. Так як вибухи були серійними, місцеві 
зробили висновок, що це був удар з градів, або удар з різних видів озброєнь.

Наша знімальна група опинилась на місці обстрілу вже за півгодини. Над північно-
східною околицею міста піднімався чорний дим, тліли та місцями палали зарості ча-
гарнику на великій площі. На жаль, один зі снарядів влучив у ферму.

–Десь біля 12 години ми почули вибухи, але спочатку не надали їм значен-
ня, бо думали, що то тренуються наші військові, – розповідає очевидець 
обстрілу Віктор. –Але коли після чергового вибуху нам впав на голову 
світильник, ми зрозуміли, що це був приліт і приліт саме по нам. Обстріл 
був через дорогу, а потім, буквально, між сараями у нас прилетіло. Є 
поранені корови, люди не постраждали.

Головний ветлікар ферми Валерій розповідає, що осколкові поранення отримали двад-
цять корів. Всім їм була надана допомога, але характер поранень говорить про те, що ви-
живуть далеко не всі тварини.

-Це сталось в обідню перерву, ми почули перші вибухи і вийшли на ву-
лицю, бо подумали, що це автотранспорт. Були чутні далекі вибухи за 
лісосмугою, а буквально за 15-20 хвилин почулись сильні вибухи, спочатку 
справа від сараю серіями, а потім ми чули свист і пішов дим з нашого са-
раю. В цей час ми всі були в укриттях, ховались…
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У НІЧ НА НЕДІЛЮ, 19 ЧЕРВНЯ, ОКУПАНТИ ВИРІШИЛИ ЗА-
ВДАТИ УДАРУ ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ СЕРЕДИНО-БУДИ. 
ПІД ОБСТРІЛ ПОТРАПИЛО 10 БУДИНКІВ НА ОКОЛИЦІ МІСТА: 
ОДИН БУДИНОК ЗГОРІВ ВЩЕНТ, ОДНА ЛЮДИНА ОТРИМАЛА 
ПОРАНЕННЯ.

Перед будинком Тетяни повалений електричний стовп та воронка від ви-
буху боєприпасу. Жінка розповідає, що саме він врятував її будинок від ще 
більших руйнувань.

-Перший приліт був в 3:23 ранку. Потім ненадовго настала 
тиша. Може, хвилин на 5, але не більше. Я відразу зібралась і 
швиденько пішла у підвал. Чую, свистить: раз, другий, третій. 
Відкрила двері у підвал, дивлюсь: димиться будинок навпроти, 
потім прилетіло сюди, ось воронка, стовп, розірвана арматура, 
ця вся «краса».

Будинок Тетяни наскрізь прошило осколками. Якщо б господарка 
вирішила залишитись у будівлі, то у неї б не було жодних шансів вижити.

-Наскрізь, повністю і вікна і все, не підлягають ремонту скло-
пакети, треба міняти все. Там стеля, все пробито наскрізь. У 
сусідів також вилетіло скло з вікон, снаряд потрапив у  город, 
утворилась яма глибиною в 2 метри, бачите, яка «краса» до-
вкола.

Таких пошкоджених будинків на цій вулиці близько десяти. Власники од-
них завчасно виїхали до родичів, ті ж, хто залишився, неохоче спілкуються 
на камеру. Тим паче, що саме у момент зйомок в Середино-Буді знову про-
лунали вибухи, люди поспішили розбігтись по укриттях.

-Близько 4 години ранку 19.06.2022 року відбувся обстріл 

цивільної інфраструктури міста Середино-Буда зі сторо-
ни Російської Федерації, – розповідає заступник начальника 
слідчого відділу місцевого відділення поліції Ірина Тимощен-
ко. - В результаті обстрілу були пошкоджені щонайменше 
10 будинків, господарські споруди та лінія електропередач. 
Внаслідок прямого влучання в один з будинків сталась пожежа. 
Будинок зруйнований повністю, одна цивільна людина отри-
мала тілесні ушкодження. Наразі ми фіксуємо наслідки воро-
жого обстрілу. За даним фактом розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками ч. 1 ст. 438 ККУ «Порушення законів та 
звичаїв війни».

Жителі міста розповідають, що Середино-Буда знаходиться під постійним 
вогнем ворожої артилерії. Росіяни не соромляться обстрілювати житлові 
вулиці, де і близько немає військових. Особливо дістається прикордонним 
околицям, від яких до кордону з Росією не більше 3 кілометрів.   

ОКУПАНТИ ГАТЯТЬ 
ПО ЖИТЕЛЯХ
СЕРЕДИНО-БУДИ 
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Сильний вітер зірвав шатровий дах з будинку №17 по вулиці Саровського в місті Дружба. Надзвичайна 
подія відбулась 14 червня близько 12 години дня.

– Сьогодні на Саровського 17 сталась трагедія. Був великий вітер, піднявся буревій і у нас зірвало 
дах, – розповідає мешканка будинку Катерина. – Я якраз вийшла на балкон знімати прання і 
оторопіла, втратила від побаченого дар мови. Бачу, як летять величезні шматки даху, ламають-
ся балкони. Мене дитина просто затягнула у квартиру. Ми нові жильці, лише нещодавно купили 
квартиру і ми просто в шоці, з нами такого ніколи не відбувалось.  

Місцеві розповідають, що це вже друга надзвичайна подія, яка трапляється з цим дахом. Востаннє він 
був пошкоджений 18 липня 2016 року.  

– Другий раз нас спіткало таке лихо, – розповідає Галина Леонідівна, яка також мешкає в злощас-
ному будинку. – Я якраз тільки з супермаркету йшла, а воно як закрутило, закрутило. Я вже і Бо-
женьку просила, але, на жаль, не допомогло – знову зірвало у нас дах, бо він був зроблений неякісно. 
Розумієте, неякісно зроблено, потрібно, щоб були якісь віддушини, а він у нас аж світиться. Хоча 
гарантію давали, казали, що 50 років дах простоїть. І де? Вже другий раз зносить. Цього разу знес-
ло весь.

В Дружбівській міській раді також вважають, що надзвичайна подія сталась через неякісну роботу 
підрядника. Але, так як ремонт проводився понад 10 років тому, замовлявся попередньою владою і з 
того часу вже сплили всі гарантійні терміни, вплинути на підприємство, що проводило роботи, не мо-
жуть.

– Я вважаю, що це відбулось через те, що будівельники, які робили цей дах, не дотримались якоїсь 
технології, в результаті чого у нас виникла така ситуація, – розповідає заступник Дружбівського 
міського голови Олег Пашковський. – До того ж, це відбувається вже не вперше, лише за час моєї 
каденції –  вдруге. Будинок належить ОСББ, але ми, як місцева влада, людей не залишимо у біді. Ми 
будемо брати участь у відновленні, відсотків 60 фінансування візьмемо на себе. Але збитки завдані 
значні, оцінюються десь у 800 тисяч гривень. Тому будемо робити все, що зможемо, щоб допомогти 
людям.

Зараз біля будинку проводяться роботи з розбирання завалів будівельних матеріалів. Їх проводить 
місцеве комунальне підприємство, хоча до робіт залучено і чимало небайдужих дружбівчан. Мешканці 
будинку підраховують збитки, адже крім самого даху у багатьох квартирах були пошкоджені балкони 
та вікна.

ЗНЕСЛО ДАХ
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КАРТИНИ ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ВЖЕ ТРИ МІСЯЦІ МАЛЮ-
ЮТЬ ПІДОПІЧНІ СВЕСЬКОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО 
ІНТЕРНАТУ. ТУТ, ЗА КІЛЬКА 
КІЛОМЕТРІВ ВІД КОРДО-
НУ, ЗНАЙШЛИ ПРИХИ-
СТОК БІЛЬШЕ 170 ХВОРИХ 
ЖІНОК З РІЗНИХ КУТОЧКІВ 
УКРАЇНИ.

Як розповідає керівник закла-
ду Оксана Чайка, більшість жінок, 
незважаючи на хворобу, добре 
розуміють небезпеку, яку несе з со-
бою російське вторгнення.  

– Вони чули, коли на нас були 
ворожі нальоти. Підходять 
до мене і розповідають: 
«а ми спустились», «а ми 
ховались», «а ми сиділи 
перечікували», «але ж все буде 
добре?». Я відповідаю: «так, 
звісно». Ми їх підтримуємо, 
налаштовуємо на те, що 
все налагодиться. Дякува-
ти Богу, у нас зараз тихо, 
спокійно і, будемо вірити, 
так все і залишиться.

www.yampil.info

Жінки повністю покладаються на Збройні 
Сили України, відчувають себе в безпеці навіть 
в такому складному регіоні. У свою чергу на-
магаються всім можливим підтримати наших 
військовослужбовців.

– Вони дуже гарно в’яжуть, а тому з перших 
днів війни вирішили хлопцям з ЗСУ допомагати 
в’язаними шкарпетками, – розповідає організатор 
дозвіллевої роботи Надія Баклан. – А коли на про-
сторах інтернету з’явились патріотичні мотиви 
картин, вони загорілись, попросили придбати їм і 
малювали разом. Вони постійно слідкують за но-
винками, які виходять, і просять щось докупити, з 
захопленням цим займаються. Це було на початку 
березня, а зараз вони все більше приділяють цьому 

уваги – хочуть зробити виставку «Мир та війна на-
шими очима».

Підопічна інтернату Оксана, яка приїхала сюди в 
2009 року з Конотопу, розповідає, що на заняття по 
малюванню регулярно ходить більше двадцяти людей. 
Зараз жінка малює на картині велике синьо-жовте сер-
це.

 – Жовтий і синій – це Україна. Ми за Україну! Я 
люблю малювати і ляльки-мотанки я роблю, бісером 
люблю вишивати. В інтернет заходжу і дивлюсь, як 
робити ляльки-мотанки, як бісером вишивати.

А уродженка Лисичанська Олена малює Берегиню, 
яка собою закриває Україну. Її рідне місто зараз під 
вогнем ворожої артилерії. Сестра встигла виїхати, а от 
з тіткою не має зв’язку з середини травня.

– Старих  шкода, які залишились без хліба, без 
хати. Все життя прожили, дбали, а росіяни при-
йшли і за одну секунду розгромили їх дім. Цього 
найбільше шкода, а ми тут…  Що ми тут? Живе-
мо собі, нас нагодують, напоять, чиста постіль, 
викупані, що нам ще потрібно? А ось людей шкода.

Ще одна підопічна інтернату Аня з Харкова, незва-
жаючи на великі проблеми з зором, виготовляє про-
сто неймовірні вишивки бісером. Щоправда, з початку 
війни мама жінки не має змоги придбати заготовки для 
творчості доньки.

– Мені зробили операцію на очах, чотири такі 
операції, але я вишиваю бісером. Раніше мама ку-
пляла і присилала мені заготовки, а зараз війна – 
важко купити. Я дуже люблю вишивати … 

КОЖЕН НАБЛИЖАЄ 
ПЕРЕМОГУ, ЯК МОЖЕ
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Донедавна непримітна господарська споруда у дворі п’ятиповерхівки по вулиці 
Соборна в Свесі відтепер виграє яскравими барвами. Місцеві мешканці на її це-
гляних стінах намалювали патріотичний малюнок і вже розпочали оформлювати 
сусідню споруду.

– Ми помітили, що в нашому селищі багато сірих та нудних стін, 
а тому вирішили їх якось урізноманітнити, зробити яскравішими  
і намалювати стріт-арт, – розповідає Дарина Таптунова. – На цю 
ідею відгукнулось доволі багато людей і мені дуже приємно, що мені 
довірили таку відповідальність – бути головною у цьому проекті.

У квітні мешканці будинку вирішили навести лад на своєму подвір’ї: пофарбували 
та полагодили дитячі майданчики. Спільна праця настільки захопила небайдужих, 
що вони вирішили піти далі і зробити великий малюнок.

– Розпочалось з того, що я сказала дівчатам «час фарбувати май-
данчик», а потім пішло, пішло … «давай те пофарбуємо, давайте 
те», аж доки ми не вирішили розфарбувати цю сірість,  – розповідає 
Надія Соловйова. – Вчитель малювання нам порадив Дарину. Дівчина 
робить нам ескізи, а ми всі разом малюємо, розфарбовуємо.

Ініціативу підтримала місцева влада і, що особливо символічно, військові. Зокре-
ма, прикордонники придбали активістам фарбу.  

– Ми не розмірковували про те, який саме малюнок має прикраша-
ти наш двір, – зазначає Надія Соловйова. – Ми любимо нашу Україну, 
ми хочемо, щоб тут була Україна, щоб скоріше все це закінчилось. Хо-
чемо, щоб наші діти раділи, бігали тут і грались, а не страждали. 
Ви б бачили, як ми ховались, коли над нами літали ворожі літаки. Це 
було жахливо, а тому ми за Україну, ми готові розфарбувати тут 
все, лише б це жахіття закінчилось.

Ініціативу небайдужих свесян підтримують і односельчани. Яскраві настінні ма-
люнки подобаються і старшому поколінню.

- Що тут розповідати, якщо гарно? Правильно зробили, – говорить 
мешканець будинку Михайло.

- Дуже талановиті люди, молодці. У нас в селищі такого ще не було, 
– додає його товариш Валерій.

Протягом червня в Свесі з’явилось ще два мурали. Ентузіасти прикрасили ще одну 
бетонну стіну біля свого будинку та розмалювали приміщення Палацу культури.

МИСТЕЦТВО ЗАМІСТЬ
СІРИХ СТІН
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Протягом січня-травня 2022 року до Ямпільської філії 
Сумської обласної служби зайнятості роботодавцями було 
подано інформацію про заплановане масове вивільнення 119 
осіб в Ямпільській громаді

Про це інформує Сумська обласна служба зайнятості
Загалом по області 1444 працівника, які були попереджені 

про заплановане масове звільнення. 
Зазначимо, що Ямпільська філія обслуговує Ямпільську, 

Свеську та Дружбівську громади Шосткинського району.

Ямпільська інформаційно - 
аналітична газета «ЯМПІЛЬ ІНФО»

Свідоцтво про реєстрацію друкованого
засобу масової інформації
СМ №748/370Р 
Засновник і видавець: 
ПП «Ямпільське інформаційне агентство»
Адреса редакції: смт Ямпіль, 
пров. Неплюєва, 12
Телефон: 0664176367 
Тираж: 2000 екз. 
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Реклама, оголошення

Контактна інформація

Розмір компенсації

Протягом п’яти місяців 
про звільнення 
попередили 119 ямпільчан

Колишній помічник народного депутата Ігор Колесников дав свідчення Службі Безпеки 
України, у якому розкрив один з напрямків підривної діяльності свого керівника.

За словами соратника Деркача, народний депутат займався створенням мережі приватних 
охоронних структур, які мали підтримати російський наступ на Україну у лютому 2022 року. 
Діяльність Деркача мала сприяти швидкій окупації нашої країни і проголошенню нового 
проросійського уряду.

- На території України, в декількох областях були створені приватні охоронні 
підприємства, які фінансувались бюджетом, – розповідає Колесніков. - Ці 
«ЧОПи» повинні були, під час входження російських військ, коли стане зрозуміло, 
що міста здаються, забезпечувати прохід військової техніки. Сідати безпосеред-
ньо на «броню», тримаючи в руках російські прапори, таким чином забезпечува-
ти мирне проходження техніки. За моєю інформацією, до впровадження плану 
безпосередньо залучався Деркач Андрій Леонідович.

Ігор Колесніков зазначає, що російський спецназ та сили спеціальних операцій планували 
швидко пройти до Києва, де захопити Хрещатик, блокувати Урядовий квартал та Верховну Раду. 
Пізніше там мало відбутись «віче», яке мало проголосувати за новий уряд України.

Державний зрадник не називає, в яких областях України формувалась агентурна мере-
жа, але відомо, що Деркач має найпотужніший вплив саме на півночі Сумської області. Тож 
малоймовірно, що російські сили не скористались таким ресурсом.

На даний час серед посадових осіб регіону, які були наближені до народного депутата, обвинува-
чення в державній зраді було висунуто лише міському голові Середино-Буди, члену партії «Наш 
край» Олександру Гену. Водночас в СБУ зазначають, що продовжують проводити оперативно-
слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, що причетні до цієї «розгалуженої 
агентурної мережі». Стосовно самого Деркача Генеральною прокуратурою України розпочато 
досудове розслідування.

ЗРАДА ДЕРКАЧА 

17 червня обвалилось облицювання постаменту пам’ятника 
періоду Другої світової війни, який розташований в самому 
центрі Ямполя

«Обеліск над Братською могилою», як цей пам’ятник нази-
вають в Ямполі, тривалий час перебуває в аварійному стані.

В Ямполі обвалилось 
облицювання постаменту 
пам’ятника

На даний час на Сумщині статус території, де ведуться 
бойові дії, отримали 15 громад. Серед громад колишньо-
го Ямпільського району Свеська громада є єдиною, що от-
римала такий статус. Статус території, де тривають бойові 
дії, надає право на низку соціальних виплат для тимчасово 
переміщених громадян, що зареєстровані на її території.

Свеську громаду визнали 
територією, де тривають 
бойові дії


