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ВІЙНА 2
З ПОЧАТКУ ПОВНОМАС-
ШТАБНОГО ВТОРГНЕН-
НЯ ВІЙСЬК РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ ЧО-
ТИРИ РОДИНИ, ЩО ПРО-
ЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
ЯМПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ, 
ВТРАТИЛИ СВОЇХ РІДНИХ. 
МОВА ЙДЕ ПРО МАЙСТРІВ 
- СЕРЖАНТІВ  БУРИМА 
ВІТАЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА 
ТА ЛИТВЯКА СЕРГІЯ 
А Н А Т О Л І Й О В И Ч А , 
СОЛДАТІВ  ВОРОТНЬОГО 
СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА ТА ШЕВЦОВА ВЛАДИС-
ЛАВА ПЕТРОВИЧА.

Двадцятидвохрічний нацгвардієць 
Владислав Шевцов з села Степного 
загинув 14 квітня в Маріуполі. Вла-
дислав проходив службу в бригаді 
3011, яка дислокувалась в Кривому 
Розі, але виконувала бойові завдан-
ня в Приазов’ї.

Наш земляк перебував у Маріуполі 
з 8 лютого і там зустрів повномас-
штабний наступ росіян. Майже 
два місяці Влад разом з бойовими 
товаришами стримували наступ 
окупантів, але ворожий снаряд 
обірвав життя нашого земляка.

– По тижню – два він не ви-
ходив на зв’язок, – розповідає 
мама Влада Ірина Шевцова. 
– Десятого квітня нарешті 
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нам зателефонував, а дванадцятого нам 
повідомили, що він загинув. Тіло нам не 
віддали …  З ним був хлопчик Люльок, він 
нам розказав, що Влада довезли до лікарні, 
але врятувати не змогли. Сказав, що він 
отримав поранення, які були несумісні з 
життям. Тільки він знає, де похований 
Влад, вся надія на нього, але і він часто не 
відповідає, бо тривають бої.  

– Нам відомо, що вони потрапили під 
артилерійський обстріл, – доповнює се-
стра Влада Вікторія Шевцова. – Чотири 
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людини з бригади тоді у них залишилось, 
коли вони виходили з оточення, але вижив 
лише один, троє загинуло.

Сестри загиблого розповідають, що 
найстрашніше для родини те, що вони не можуть 
забрати тіло, аби належно попрощатись з Владом.

– Ми не знаємо, де його тіло, ми не знаємо 
нічого, – з болем розповідає сестра Влада 
Оксана Дрозд. – Живемо в надії того, що 

нам хтось допоможе привезти його тіло, 
щоб нам було хоча б куди до нього ходити, 
просто ходити. Ми б самі поїхали забра-
ти тіло, але нам не дозволяють. На наші 
запити конкретних відповідей немає, 
ніхто нам нічого не відповідає.

Владислав виріс у багатодітній родині, крім 
батьків, у нього залишилось три сестри та молод-
ший брат. Для всіх них загибель Влада – величез-
на трагедія.

– Це була світла та чиста дитина, 
добродушна, – згадує тітка Вікторія 
Поліщук. – А як цю звістку зустріли – ви 
самі розумієте. Ми досі не віримо, що його 
немає. Особисто я не вірю. От не вірю… 
Батько його взагалі сходить з розуму, це 

для нього і для всіх нас дуже велика втра-
та.

Владислав закінчив 9 класів місцевої школи, 
навчався в Свеському професійному аграрному 
ліцеї, а після повноліття пішов на службу в армію, 
служив у Національній гвардії, з якою пізніше і 
підписав контракт.

– Він не мріяв стати військовим з ди-
тинства, – розповідає директорка Степ-
ненського НВК Валентина Шило. – Але 
після 18 років він пішов на службу до лав 
Збройних Сил України і вже там вирішив 
стати військовим. Хоча ті задатки, які 
потрібні для військової людини, він мав з 
дитинства.

Жителі Степного завжди будуть пам’ятати сво-
го земляка, який віддав за Україну найдорожче – 
своє життя.  



ЯМПІЛЬЩИНА СЛАВИТЬ-
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Недаремно, що саме тут, на півночі області, 
проходить один з найвідоміших фестивалів 
вишивки «Вишивані мелодії Полісся».

Останніми роками цей фестиваль немож-
ливо уявити без робіт ямпільчанки Вален-
тини Матющенко, яка займається вишив-
кою з одинадцяти років.

– Я дуже люблю вишивку, вона мене 
так заспокоює, – розповідає Вален-
тина Петрівна. – Якби спати не 
хотілось після першої години ночі, 
то я і всю ніч би сиділа вишивала. У 
часи, коли я масово вишивала, то не 
було такого дня, щоб я сто хрестиків 
за день не зробила. Хоча було і по три 
тисячі за день.

Валентина Матющенко розповідає, що 
своїй майстерності завдячує мамі. Саме 
вона привила доньці любов до вишивання.

– Дуже дякую мамі, вона мене не за-
ставляла, просто мене тягнуло до ви-
шивання. Дитинство моє пройшло в 
селі Олешня Охтирського району. На-
родилась я після війни, не було у нас ні 
електрики, ні радіо, була лише гасова 
лампа і при тій лампі мама моя ви-
шивала. А я була допитлива і говорю 
мамі: дайте я повишиваю. «Ні, ти ще 
маленька». А батько, коли їздив на Ох-
тирку, то привозив нам  картини на 
папері і тоді ми вишивали з них на до-
машньому полотні.

А як в 1960-му році з’явилась електрика, тоді вже легше нам стало. «Три 
богатирі» вже при електриці вишивали. Хоча електрика була така: дадуть 
світло о 6 вечора і до 11, і то, щоб тільки одна лампочка горіла. Так пройшло 
моє навчання вишиванню.

Жінка розповідає, що на певний час улюблену справу довелося відкласти 
на другий план, бо на вишивку не було достатньо часу. Але все змінилось 17 
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років тому.
– Основна моя 

вишивка пішла в 
2005 році, як за-
раз пам’ятаю, 
прокинулася і, як 
хто мені сказав. 
Я почала вишива-
ти: ось мій най-
перший рушник, 
найперша ікона 
висить в хірургії 
в ординаторській, 
перша сорочка ви-
шита – у Льолі 
Сапсай. І пішло, 
пішло, пішло… Я 
вже з рахунку зби-
лася, вишила ма-
буть 15 сорочок на 
замовлення, плат-
тя вишивала, руш-
ники.

Особливе ставлення 
у Валентини Петрівни 
до української виши-
ванки. Майстриня має 
власне бачення, якою має бути традиційна сорочка. Тож її  роботи насичені 
та яскраві.

– Я не люблю вишивати на сорочках небагато, мені хочеться, 
щоб і рукава були вишиті. Тоді вона виходить гарною і святко-
вою. Зараз, звичайно, вишиванки всюди славляться, а особливо 
на заході України. Мені довелось в 2016 році побути в Збаражі 

Тернопільської області. Ми були у церкві, а там всі були вдягнені 
у вишиванках. А у нас в Ямполі її тільки на свята люди носять. 
У такі дні я ніколи нікого не бачила у вишиванках. А даремно, 
адже як гарна сорочка, то її коли хочеш можна одягати. Я не 
придержуюсь моди, як перша сорочка у мене була, то я у ній і на 
дні народження ходила, де можна було надягала.

За словами Вален-
тини Петрівни, на 
Ямпільщині вишиван-
ня дуже популярне. У 
той же час майстрів, 
які займаються цією 
справою професійно, 
одиниці.

-Не так то і ба-
гато майстрів, я 
знаю, що в Паліївці 
є, в Дружбі є, в 
Орлівці Валя Тов-
стуха, у Воздви-
женському є. Це я 
рахую тих, хто на 
конкурсах отримує 
грамоти. А так 
в и с т а в л я є т ь с я , 
звичайно, багато.

Майстриня впевнена, 
що машинна вишив-
ка ніколи не замінить 
ручної роботи. Вишив-
ку, в яку вклали душу, 
відразу ж помітно. Це, 
до речі, підтверджують 

і численні роботи Валентини Петрівни.  
– Навіть, якщо вишивати у одну нитку, то буде видно, що це 

ручна робота. А при машинній роботі, то там зовсім по іншому 
хрестики. Я як гляну, то відразу ж бачу. Якщо подивитись по 
каталогу, то як машинна вишивка коштує до тисячі гривень, а 
якщо ручна робота, то 7 тисяч, 8 тисяч гривень.   



ІНТЕРВ’Ю 4

ЮННАТІВСЬКИЙ  
СКУЛЬПТОР

За кілька нетривалих періодів роботи на Ямпільській 
станції юних натуралістів скульптор встиг виготовити 
велику кількість робіт, що полюбились ямпільчанам. 
Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з майстром.

Володимире Михайловичу, розкажіть, як 
вперше влаштувались на роботу в «юннати»? 
Як зробили свою першу скульптуру?

-В «юннати» я прийшов завгоспом, була тоді 
вакансія. Дня чотири я походив і зрозумів, що то не 
моє. Я творча людина, мені потрібно щось творити. 
Тож я сказав Григорію Івановичу (Г.І. Шпак – заснов-
ник і перший директор станції, – ред.) давайте я буду 
щось робити руками. Він відповів «давай». Я пішов 
зробив ескіз і почав робити: спочатку грибок, потім 
Оленку, потім Ведмедів…

-Одного разу мене зустріла жінка і говорить: на Ва-
ших ведмедях мій син виріс. Йому був рік, коли я їх 
зробив, а зараз йому 25. Пам’ятаю, як тоді сам приніс 
з сусідньої організації металеву трубу в пластмасовій 
ізоляції. Вона стала основою для сосни, вже потім на 
ній я ліпив ведмедів. Зараз вже б не доніс її…

Тоді в «юннатах» я пропрацював років 5-6, а пішов, 
бо, мабуть, життя так склалось. Доньки підросли і 
пішли вчитися, а я, як завжди, на мінімалку працю-
вав. Потрібно було десь підзаробляти, відволікався 
від роботи потрошку. Керівник казав, що потрібно 
бути цілий день на роботі. Я йому сказав, що так не 
зможу та і робота така, що треба по натхненню пра-
цювати. Бачу, чи перевірки, чи щось інше… Я заяву 
написав та й пішов.

Згодом приїхав до мене додому Григорій Іванович 
і каже, що потрібно зробити скульптуру та оформи-
ти кімнату Шевченка. Я зробив, він каже: «що, може 
знову на роботу?» А я відповідаю, що не зможу з ран-
ку до вечора сидіти. «Та ні, ні, не треба, якби роботу 
робив», – відповів він. Так я прийшов на роботу дру-
гий раз.

Згодом довелось ще раз розрахуватись. Прийшло 
нове начальство, стало все по-новому.

Через багато років, напевно, після вашого інтерв’ю, 
мене знову запросили в «юннати». Газета вийшла, 
її почитало начальство, якось я зайшов до них: «Ну, 
що, Михайловичу, може на роботу? У вас же плани, 
Телесик і таке інше»? Кажу ладно, але ж знову ж таки, 
щоб я міг вільно працювати. Ті кажуть добре, ще й  
допомагати будемо.

За рік я, як і обіцяв, зробив скульптуру Івасика Теле-
сика. Я не знаю, хто як дивиться на цю скульптуру, 
але вона у дусі часу. Старий дуб – ніби  як старий Ра-

www.yampil.info

дянський Союз, а він тепер відлітає у сторону, на 
захід…

Так, на ці роботи у мене пішов сезон. Зимою 
у хатинці я зробив Телесика,  а вже влітку залив 
фундамент, зліпив дуб, закріпив, заварив… Все ро-
бив з підручного матеріалу: щось десь валяється, 
каміння.

Моя остання робота – це скульптура Павука, 
що охороняє скриньку. Задумувалась  робота для 
школярів. Щоб ті могли класти свої записки по 
закінченню школи. Кожен випускник щось пише 
десь, а мені хотілось би, щоб вони через час при-
ходили саме в юннати, відкривали скриньку, чи-
тали, що думали тоді, що було їм цікаво… Павук, 
як містичне створіння, має охороняти, павутин-
ка – символ, що це вже ніби в  минулому все, ну а 
скринька – це скарбниця нашого минулого, нашої 
молодості.

Як Вас скоротили? Чи думали Ви, що вони 
можуть так вчинити?

Я працював, ліпив Павука, вже справа йшла під 

В ЯМПІЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ РОЗТАШОВАНІ УНІКАЛЬНІ 
СКУЛЬПТУРИ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ. ЦЕ РОБОТИ МІСЦЕВОГО МАЙСТРА 
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кінець, коли пішли скорочення, а я просто 
працюю і все. Хтось говорив, що «вас не ско-
ротять, бо скільки робити ще треба зробити». 
Аж раптом телефонує завгосп і каже: зайдіть, 
Михайловичу, зайдіть. «Ну, що, прикро, але вас 
скоротили». Я відповідаю: ну що ж,і на тому дя-
кую, що стільки пропрацював, скільки всього 
вдалось зробити.

Але ж Ваші цінні роботи доставались селищу 
майже задарма… Можете сказати, у скільки об-
ходились бюджету Ваші скульптури?

Давайте порахуємо. Три тисячі я отримував у 
місяць, під кінець трохи додали, але хай в се-
редньому рахуватимемо 3 тисячі. На чотири 
роки це трохи більше 100 тисяч гривень. Ще 
потрібен був цемент, але я не знаю, скільки 
точно: хай на ту скульптуру 20 мішків і на цю 
20 мішків,  інструменти у мене були свої. Тобто, 
десь 150 тисяч гривень за чотири роки пішло 
максимум. Але сенс же не в грошах. Якби тут ще 
хтось щось робив,  то ладно.  Але такого немає. 
Рік пройшов, а нічого не додалося. Правда ж? 
Шкода, що рік втрачений. А далі старієш, як 
так йде, то і  думки змінюються і плани.

Чи були у Вас плани, щось ще зробити в 
«юннатах»?

Так, звичайно. У нас вистачає запущених 
куточків, там би треба було робити щось цікаве, 
грандіозне. Думки були.

Знаєте, у нас було так: керівник свою якусь 
ідею давав, а я вже обдумував,  пропонував 
та робив. Він хотів гірку, замок, ліхтарики 
японські, і все таке…  Я вже і підібрав все 
необхідне, і матеріал назбирав, але «маємо 
те, що маємо», як казав Кравчук.

А чи не хотіли Ви вийти за межі станції 
юннатів і зробити щось, наприклад, в 
центрі Ямполя?

Звичайно, думав.  У нас же в  Ямполі  теж  не 
багато всього. Міркую, чого вони не питають, 
не цікавляться? А тоді, щоправда, Цибулько 
Наталія Миколаївна виявила бажання зро-
бити Чорногузів на місці залишків Вікового 
дуба. Але на дубі вони виглядали не дуже. 
Крім того, там потрібно було їх ще доробити. 
Наприклад, по краю дуба, так як ще був рай-
он, потрібно було зробити населені пункти, 
як гніздо.

А так багато б всього робив би і в Ямполі: 
хочеться, але нема можливості. Зокрема, 
на місці пам’ятника Леніну хотів би зроби-
ти щось, можливо у вигляді голубів, коли 
цілуються голуби, воно цікаво. А може Земну 
кулю, щоб вона заповнила простір: не арка та 
маленька, а щось грандіозне.
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В стінах Паліївської школи виросло не одне покоління жителів села, але шкільний 
дзвоник тут більше ніколи не продзвенить. В 2010 році навчальний заклад закрили, 
дітей почали возити на Ямпіль, вчителів звільнили, а про шкільне приміщення про-
сто забули.

Руїни школи оберігають люди, що мешкають по сусідству. Для кожного з них це 
рідний навчальний заклад, з яким пов’язана купа приємних спогадів.

– Колись у нас у селі було дві школи, – розповідає Віра Акієва, житель-
ка с. Паліївка. – Початкові класи навчались в конторі, аж в центрі 
села, то я туди два роки ходила. А потім вже вчилася тут третій, 
четвертий та наступні класи. Дуже багато тоді було учнів, навіть у 
дві зміни діти ходили. Сама не знаю, як так трапилось, що в 2010 році 
школу закрили. Тепер самі бачите, на що вона перетворилась. Мені її 
шкода, аж плач бере.

Місцеве керівництво не змогло знайти нове застосування приміщенню, де знаходи-
лась школа. Тож будівлі та навколишня територія швидко прийшли в занепад.

– Гарна у нас тоді була школа: тут майданчик був, клумби, 
географічний майданчик великий, вчителі у нас були такі, що нас ба-
гато вийшло з вищою освітою, – розповідає Ірина Дяченко, мешканка 
села Паліївка. – А в 2010 році школу закрили, сказали, що мало учнів, 
що некомфортабельна і таке інше. Пообіцяли великі гори, дітей поча-
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ли возити в Ямпіль у другу школу, 
нервів нам достатньо зіпсували. 
Моє менше дитя ще ходило в ту 
школу. А нашу школу розтягнули 
в одну мить. Зараз боляче навіть 
глянути на всі ці зарослі.

Проблема покинутих шкіл актуальна для 
всієї території колишнього Ямпільського 
району, – розповідає краєзнавець та ав-
тор проекту «Без людей» Едуард Баранов. 
– Можна нарахувати десятки покинутих 
шкіл, від яких залишились лише руїни.

– На даний час в такому стані 
всі колишні восьмирічні школи, – 
зазначає Едуард Баранов.  – З тих 
шкіл, які я об’їхав, залишились лише 
школи в Чуйківці та Уску, а інші школи 
або закриті, або їх переформатували, 
як в Грем’ячці, під заклад культури. 
Не знаю, це якась зворотна суспільна 
еволюція, коли все занепадає. Міста 

розвиваються, а села залишили на-
призволяще: школи, клуби. Може 
хтось зі мною не погодиться, але 
я вважаю, що у цьому винна епоха 
«кучмізму», коли у нас сформува-
лась олігархічна мафіозна струк-
тура, в якій приватизувалося все 
цінне, а села залишились нікому не 
потрібні.

За словами голови Ямпільської 
селищної ради Ольги Губар, такі ви-
падки дійсно непоодинокі. Будівлі, 
які залишилися після реформування 
освітньої галузі, зазвичай дерев’яні, 
побудовані в ранні радянські часи, їх 
подальше використання найчастіше 
неможливе, – сказала  пані Ольга.

Щодо Паліївки, то долю будівлі 
колишньої школи вирішуватимуть ра-
зом з депутатами вже після війни.

РУЇНИ 
ШКОЛИ
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Прорив дамби в селі Грем’ячка відбувся через самовільне збільшення 
площі ставка. Про це стверджують в Регіональному офісі водних ресурсів 
у Сумській області. Згідно з документами, став є безгоспним, але в установі 
впевнені, що його використовували невідомі особи, які і збільшили площу 
водного об’єкту

-1 травня відбувся підмив та провал відкосу автомобільної 
дороги, яка веде з Воздвиженського до Ямполя, і  яка, водночас, 
є частиною дамби в с. Грем’ячка, – розповідає заступник на-
чальника Регіонального офісу водних ресурсів Олена Вакарчук. 
-Згідно експлуатаційної відомості ставок не був переданий в 
оренду і вважається безгоспним, але хтось там, напевно, про-
водив господарську діяльність. Ситуація з підмивом дорожньо-
го полотна відбулась через поступове збільшення об’єму води в 
ставку.

За словами Олени Вакарчук, коли будувалась дорога біля цього водойми-
ща, то воно було розраховане на площу 5,9 гектарів та об’єм води в 44 тисячі 
метрів кубічних. Невідомі шляхом «зашандорювання» шлюзу збільшили 
площу водного об’єкту. Це відбувалось протягом тривалого часу і, в кінці 
кінців, призвело до такого негативного явища.  

-Я б порадила органам місцевого самоврядування: звичайно, 
пріоритетність дороги не викликає сумнівів і дорогу потрібно 
відновлювати, а питання необхідності відновлення ставка 
необхідно обговорювати, – зазначила заступниця начальника 
установи.

За словами місцевих жителів, дамба вже багато років перебуває в аварійному 
стані. Люди самі збирались, щоб загатити її мішками з піском.

– Того дня я вийшов о 5 ранку поратися по господарству, – 
розповідає житель Грем’ячки Микола, який проживає за декілька 
десятків метрів від ставка. – Чую, щось шумить, подивився ніби 
зірки, тиша, нічого… На город виходжу, а там все залито водою. 

Думаю, ставу прийшов кінець, бо ми гатили його вже рази три, 
мішками засипали.

А ось спроба окремих ЗМІ перекласти провину за прорив дамби на дорожні 
служби, які минулої осені проводили там ремонт дороги, у пана Миколи ви-
кликала посмішку. «Йдіть подивіться самі, в якому стані знаходилась там 
дамба», – зазначив він.

Хоча, дійсно, жителі Грем’ячки та сусіднього Воздвиженського стурбовані 
розмивом дороги, бо чекали її ремонту десятки років.

– Тільки-но відремонтували, хороша дорога була, а зараз ми 
знову повертаємось до поганої, – розповідає житель Грем’ячки 
Артем. – Автомобілі ж їздять, далі дорога може руйнуватись. 
По селу також розмило старий  міст, а в’їзд в село у нас один. 
Тобто, якщо нічого не робити, то змиє і все – заїжджати ніде 
буде.

На Івотці є 7 шлюзів для підтримання гідрологічного режиму річки. Рішення про 
поводження з ними приймають зазвичай у лютому-березні, враховуючи прогнози 
на водопілля, — розповіли «Суспільному» в регіональному офісі водних ресурсів.

“В цьому році ми почали працювати з органами місцевого самоврядування, і з 
комісіями. Але не змогли закінчити в мирних умовах розпочату роботу, тому всі 
шлюзи в нас залишилися в закритому стані”, — розповіла заступниця начальника 
регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Олена Вакарчук. За слова-
ми жінки, в районі 6 шлюзу відбулося підтоплення надмірно зволоженої території.

Розлив річки у заплаві Десни — це природнє щорічне явище, — каже Олена Ва-
карчук. До війни прогнозувався невеликий паводок, у квітні рівень води значно 
піднявся через дощі. Але через воєнні дії втрутитися і захистити місцеві населені 
пункти від високої води спеціалісти вже не мали можливості.     

Нагадаємо, цього року річка Івотка вийшла з берегів. Особливо від паводка по-
страждала прибережна смуга в урочищі Затон на околиці Ямполя, де вода з Івотки 
пішла старим руслом річки. Як наслідок, розмитий штучний насип, що стримував 
воду, та прилегла до нього ґрунтова дорога.

ЧОМУ РОЗМИЛО 
ДАМБУ В ГРЕМ’ЯЧЦІ

В РЕГІОНАЛЬНОМУ ОФІСІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
ПОЯСНИЛИ, ЧОМУ НЕ ВІДКРИЛИ ШЛЮЗИ НА ІВОТЦІ
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Руїни автозаправної станції, що розташована біля Глухова на трасі Кипті-Бачівськ, ще до-
вго нагадуватимуть мешканцям півночі Сумщини про перший день війни. Снаряд влучив в 
неї під час бою на околиці міста, в рамках якого українські військові намагались зупинити 
російські танки, що проривались в напрямку Києва. Потужний вибух було чутно за десятки 
кілометрів.

Російські війська близько 5 ранку атакувавши пункт пропуску Бачівськ, ворожа техніка ко-
лоною рушила «київською трасою», неабияк налякавши жителів навколишніх сіл, що у той 
час мирно спали.

-Старша сестра прийшла розбудила, сказала, що напад, почалась війна, – розповідає жи-
тель села Береза Володимир. – Ми прокинулись і почули вибух, я, до речі, живу якраз біля 
траси.  Працюю я на газовій заправці, щоправда, не моя зміна тоді була, був напарник. Він 
говорить, що колона, як пішла, то вона навіть не зупинялась, проїхала і все, лише там де на-
ших зустріла…

Відомо, що удар переважаючих сил противника під Глуховом прийняли на себе 

військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які на-
магалися їх призупинити, зав’язалися бойові сутички.

-Звідти йшли російські танки, – розповідає мешканка села Береза Валентина. - Я тільки по-
чала корову доїти, а воно як бахнуло. Думаю, що воно таке? Пішла до сусідів, у них невістка 
у Києві працює, прийшла, а вони вже у підвалі всі: і діти, і сестра, і племінниця поприходили. 
Кажуть, що там вже і танки горять, і солдати у танках. А сестра моя живе біля самої траси, 
бідна чотири дні у підвалі просиділа, привели її, а вона майже, якби до вечора, то і вмерла б 
з переляку. Якраз біля двору і танки стояли, і стріляли…

Пізніше загарбники провалися до міста Кролевця, де ворожа техніка потрапила на 
відореєстратор одного з автомобілістів. На кадрах видно, як ворожий БМП в притул стріляє в 
український військовий автомобіль, незважаючи на те, що поруч знаходились цивільні.

Ввечері 24 лютого командування Сухопутних військ України заявило про знищення 
п’ятнадцяти ворожих танків Т-72. Українські військові застосували проти окупантів  ПТРК 
«Javelin».

4 травня в прикордонному селі Уланове, що відноситься до Есманьської громади, 
окупанти зруйнували навчально-виховний комплекс, де навчалось більше 50 учнів

- На початку четвертої години ранку ми з чоловіком почули вибух, – розповідає 
директор Уланівського НВК Тетяна Мінакова. – Потім був ще один вибух, ми 
побачили полум’я і зрозуміли, що влучили в нашу школу. Коли обстріли стихли, 
ми прийшли і побачили, що майже всі вікна в школі вибиті, двері вибиті, стіни 
порушені, дах пошкоджено, вхід на другий поверх частково завалений, залишився 
неушкодженим один єдиний клас.

Окрім школи, росіяни стріляли ще і по складу мінеральних добрив місцевого 
сільськогосподарського підприємства.

- Всього пострілів було чотири, два влучило в навчально-виховний комплекс, ще 
два влучання були в склад сільськогосподарського підприємства, де зберігалось до-
бриво, – розповідає староста села Геннадій Конюхов. – Я думаю, що це не випад-
ково, цілились спеціально.

ШКОЛА ПІД 
ПРИЦІЛОМ

ЯКИМ БУВ ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ НА 
ПІВНОЧІ СУМЩИНИ
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18 травня відзначався Міжнародний день музеїв. В 
Ямпільському краєзнавчому музеї є традиція відкривати до 
цієї дати нові експозиції. Цього року відвідувачам була пре-
зентована фотовиставка «З лиця води не пити».  

– Ця виставка є частиною етнографічного проекту 
«Ямпільщина. Жива традиція. Пори року», – розповідає 
директор Ямпільського краєзнавчого музею Олена Тах-
тай. – Вивченням регіонального одягу Ямпільщини музей 
займається вже одинадцять років, була зібрана унікальна 
колекція сорочок та хусток. Наша ідея була в тому, щоб про-
вести серію фотосесій жительок Ямполя в традиційному 
вбранні.

За словами директора музею, в проекті взяло участь дев’ять 
жінок.

– Дві зйомки ми встигли провести до війни, – розповідає 
Олена Іванівна. – І це добре видно на фотографіях: дівчата 
посміхаються і щасливі. Ще одна фотосесія була запланова-
на з Галиною Залеською на 24 лютого. Я хочу сказати, що 
тоді вона нас врятувала, бо ми були в стресі і не до кінця 
розуміли, що відбувається. А та фотосесія нас хоч трішки 
заспокоїла. 

Ямпільська селищна рада затвердила розмір допомоги мешканцям громади на випадок, 
якщо їх житло постраждає від військової агресії РФ. Люди зможуть отримати до 5 тисяч 
гривень матеріальної допомоги від селищної ради  

- Селищною програмою у нас затверджено порядок надання матеріальної допомоги осо-
бам, які потребують лікування та житло яких постраждало внаслідок стихійного лиха 
та пожежі. Зараз ми вносимо ще одну причину – внаслідок військової агресії Російської 
Федерації проти України. Змінюється і максимальний розмір матеріальної допомоги, 
зважаючи на фінансові можливості бюджету він тепер складає до 5 тисяч гривень. Розмір 
допомоги буде визначатися на засіданні Виконавчого комітету залежно від об’єму пошкод-
жень та наданих чеків на придбання будівельних матеріалів, – зазначила начальник відділу 
соціального захисту населення Олена Терентьєва.

Раніше максимальний розмір становив 3 тисячі гривень. Крім того, рішенням селищної 
ради до переліку осіб, які можуть звертатися за допомогою, додані люди, які не є власника-
ми житла, але зареєстровані і постійно проживають у пошкодженому приміщенні.
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Реклама, оголошення
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