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ДИСКУСІЯ 2
В ЯМПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ ДОСІ 
Є ВУЛИЦІ, ЩО НОСЯТЬ ІМЕНА 
НЕВСЬКОГО, СУВОРОВА, МА-
ЛИНОВСЬКОГО ТА ІНШИХ 
РОСІЙСЬКИХ ВОЄНАЧАЛЬНИКІВ. 
ЧАСТИНА ВУЛИЦЬ НАЗВАНІ НА 
ЧЕСТЬ ІНШИХ ДІЯЧІВ ДЕРЖАВИ-
АГРЕСОРА

-На сьогоднішній день 
це атавізм, – говорить 
краєзнавець Едуард Бара-
нов. – Це тягар, це якір, який 
тягне нас на дно. Я вважаю, 
що цього треба позбутись. 
Не скажу, що «сьогодні ми 
перейменовуємо вулиці, а зав-
тра починаємо жити краще», 
але ментально нам треба 
цього позбутись. Це моя осо-
биста думка, як людини, яка 
сотні кілометрів проїхала по 
селах, розмовляла зі старо-
жилами. Тоді я багато почув 
не того, про що розповідали в 
школі вчителі, воно взагалі не 
вписується в ту парадигму.

В двадцятих роках минулого 
століття, після захоплення України 
і встановлення радянської вла-
ди, місцеві назви вулиць були 
заборонені, натомість в Ямполі 
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з’явились вулиці Леніна, Боженка, Щорса, Ко-
цюбинського та інших російських військових 
злочинців.

Лише в 2015 році, через рік після початку 
російсько-української війни, в Україні розпо-
чався процес зміни радянських назв вулиць та 
населених пунктів. В Ямполі розпорядженням 
селищного голови Наталії Цибулько від 16 лю-
того 2016 року було перейменовано сімнадцять 
вулиць та сім провулків. Але перейменування 
тоді торкнулось лише назв, що були пов’язані 
з комуністичним режимом, вулиці, що були 
названі на честь інших діячів держави-агресора, 
були залишені.

Повномасштабний наступ Росії на Україну зму-
сив повернутись до питання перейменування ву-
лиць, бо після російських військових злочинів 
для великої кількості громадян будь-які згадки 
про Росію стали неприпустимими.

27 липня Ямпільська селищна рада на своєму 
офіційному сайті оголосила опитування, щоб 

дізнатись ставлення жителів громади до пере-
йменування.

Сьогодні ми побували в селі Імшана, де 
поспілкувались з жителями вулиць Невського та 
Суворова. Більшість з них не бачать нічого пога-
ного у назвах своїх вулиць.

-Невського додали до рангу святих, з 
Росією він не асоціюється, – розповідає 
мешканець вулиці Невського Іван 
Вікторович. -Хай би було, як є. Всі звик-
ли, що Невського, знають куди їхати. 
Звичайно, якби була назва Жовтневої 
революції, чи якось так, то це була б вже 
третя справа. Це на мою думку, а там 
хай влада дивиться, як що буде.

-Назву вулиці змінити можна, чому б і 
ні?, – говорить мешканка вулиці Невсько-
го Галина. – Але на щось гарне: квіткове 
чи лісне. У нас тут є озеро, можна Озерна 
назвати, чи щось в такому дусі. Не знаю, 
можливо, у когось є кращі пропозиції.

-Зараз більш актуальне питання – це 
війна і перемога, щоб наші ЗСУ здобули 
перемогу, щоб ми в кінці кінців перемо-
гу відсвяткували, – говорить мешканка 
вулиці Суворова Наталія. –Варто допо-
могти нашим солдатикам, зібрати кош-
ти на їх Байрактари та усе це. Я б зараз 
робила лише для Збройних Сил і для Пере-
моги, а потім уже б піднімала це питан-
ня.

-Як би вона не називалась, аби війни не 
було, – говорить мешканець вулиці Суво-
рова Володимир. – Раніше вулиця Невсь-
кого називалась Жуковка, а вулицю Суво-
рова називали наче б то Мурастовка. Це 
раніше, раніше, ще діди наші.

Позицію жителів вулиць Суворова та Невсько-
го можна зрозуміти, адже перейменування до-
дасть їм бюрократичних турбот. Разом з тим, чи 
зрозуміють таке лояльне ставлення до російських 
назв наші військові на передовій?

ЧИ ВАРТО ПЕРЕЙМЕНОВУ-
ВАТИ ЯМПІЛЬСЬКІ ВУЛИЦІ?

16 лютого 2016 року в Ямполі відбулось перейменування 
вулиць, які підпадали під дію Закону України «Про засуд-
ження комуністичного та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».

Вулиця Боженка була перейменована на Спасо-Преобра-
женську, Горького - на Єгорівську, Жовтнева - на Калинову, 
Калініна - на Вишневу, Кірова - на Бузкову, Комсомольська  - 
на Сіверську, Коцюбинського - на Михайла Коцюбинського, 
Куйбишева - на Бондарівку, Леніна - на Глухівський шлях, 

Першотравнева - на Травневу, Пролетарська - на Неплюєва, 
Радянська - на Зелену, Червоноармійська - на Вербову, Чер-
вонопрапорна - на Незалежну, Щорса - на Шкільну, 50 років 
Жовтня - на Соборну, а 50 років СРСР на Ботанічну. Провул-
ки були перейменовані відповідно до назв вулиць.

В селі Імшана вулиця Радгоспна була перейменована на 
Центральну, в селищі Привокзальне вулиця Ватутіна пере-
йменована на Садову, 60 років Жовтня на Дмитріївську, а 
60 років СРСР на Лісову, в Прудищах вулиця К Мазура з тих 
пір має назву Озерна.

 ДО ТЕМИ:



13 липня росіяни вперше обстріляли Дружбівську громаду. Дісталось північній околиці села Дорошівка, де снаряди впали за кілька десятків 
метрів від житлового будинку та автомобільної дороги з інтенсивним рухом.
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-О першій годині дня ми почули свист зі сторони Дружби, – 
розповідає жителька Дорошівки Юлія. – Я спочатку подумала, що 
це грім. Ми саме були на городі, швидко побігли у двір, а потім у 
підвал. Хвилини дві-три і все затихло, а там далі на полі було видно 
дим. Ми пішли туди, а там стільки воронок!

В Дорошівці і раніше було добре чутно відгомін вибухів в Середино-Будській 
громаді. Але сама Дорошівка обстрілювалась вперше, більше того, це перший випа-

док обстрілу Дружбівської громади.
-Раніше ми чули вибухи зі сторони Середино-Буди, але такого свисту 

не було. Знаємо, що один снаряд потрапив у дерево, зрізало верхівку, – 
розповідає жінка.

За словами жителів села, за кілька десятків метрів від місця падіння снарядів зна-
ходиться житловий будинок, який міг постраждати від осколків. Там мешкало дві 
людини, які виїхали відразу після обстрілу.

ОБСТРІЛ ДОРОШІВКИ

П’ятого липня ранок в місті Шостка розпочався з потужних вибухів, а для людей, 
що проживають у багатоповерхівках навпроти м’ясокомбінату – ще й з вибитих 
вікон. О четвертій ранку в це підприємство влучила ворожа ракета.

-Був потужний вибух і мене з ліжка знесло на восьмому поверсі, 
– розповідає Ольга, яка мешкає у сусідньому будинку. – Я якось 
підскочила, дивлюсь у вікно, а воно якесь рожевувате все, вогняне і 
квартира вся, як палає. Дивлюсь сіток немає на вікнах, вікна на низу 
тримаються, в квартирі всі дверцята відкриті, навіть холодильник 
відкрило. А над м’ясокомбінатом димка якась була – туман. Пізніше 
все розвіялось, було видно пожежу і дим такий отруйний.

В цьому будинку має квартиру і Олександр. Чоловік родом з Ямполя, але багато 
років проживає в Шостці. Говорить, що, на щастя, цієї ночі ніхто з членів його роди-
ни вдома не ночував, приїхали вже, як дізнався про вибухи.

-Був приліт ракети, – розповідає чоловік. – Зірвалась ракета – 
повилітало скло в будинку. У мене три вікна, всі три повилітали: 
фрамуги, скло. Звідки я знаю, скільки воно зараз коштує? Склопаке-
ти потрібно замінити всі, бо їх вирвало «з корінням», балконні двері 
потрібно міняти.  

Шосткинчанка Надія живе в будинку через дорогу, незважаючи на те, що вікна їх 

квартир виходять в протилежний від м’ясокомбінату бік, вибухова хвиля вибила і їх.  
-Біля четвертої години ранку воно як зірветься…  я думала з пере-

ляку, що то грім, а воно не грім, – говорить Надія. – Повиходили всі 
сусіди – шибки дрижали. З цієї сторони будинку у нас так було. По 
під’їзду, бачите, теж все скло повилітало, і по квартирах, у кого ста-
ре скло тих часів, також повилітало.

Біля будинків працювала комісія міської ради, яка фіксувала збитки, працювали 
на місці вибуху і поліцейські. Проте самі постраждалі шосткинці не вірять, що їм 
компенсують збитки, тож лагодять квартири своїми силами.

-Ми почули вранці, як у нас у спальні вибило пластикове вікно, – 
розповідає місцева жителька Тетяна. – Ми підхопилися, я онука схва-
тила – вибігли ми у коридор, там стояли. Потім ми постукали до 
сусіда, щоб він нас впустив до себе. Потім я почала прибирати скло, 
все сфотографувала і зателефонувала на «гарячу лінію». Записалася, 
щоб мене зареєстрували. Тому що я не вірю нашій місцевій владі.

Жінка говорить, що у сусідньому будівельному магазині один квадратний метр 
скла коштує шістсот гривень, а тому багато людей не може його придбати. Місцева 
ж влада, за її словами, лише займається писаниною.

ПО ШОСТЦІ ВДАРИЛИ «КАЛІБРАМИ»



ВОРОГ 4
Звинувачений Службою безпеки 

України в державній зраді народний 
депутат Андрій Деркач створив роз-
галужену мережу в своєму виборчому 
окрузі, – говорить громадський активіст 
з Глухова, співголова місцевої спілки 
учасників АТО Костянтин Паращенко.

-Його фахова спеціальність – створення 
негласної агентурної мережі. Розповідати, 
як це робиться, я думаю, немає сенсу. Всі 
розуміють, що у нього потужна агентурна 
мережа, люди є і в органах державної вла-
ди, органах місцевого самоврядування, про-
сто громадських формуваннях, звичайні 
громадяни. Я думаю, що вірні люди йому та 
проросійським поглядам. Вони є і вони пра-
цюють на ворога.

Він за роки своєї діяльності створив потуж-
ну агентурну, може не агентурну, але мережу 
по всій області. Але в Путивлі, Глухові, всій 
півночі Сумської області вона дуже сильна, 
бо тут всі його люди. Після останніх місцевих 
виборів всі голови районних рад його, всі 
міські голови – його. Перераховувати не бу-
демо, але у нас в Шосткинському районі де-
сять громад, порахуйте скільки їх з «Нашого 
краю».

Я думаю, що вони не чекали 24 лютого, а 
підготовлювались незалежно від того, буде 
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повномасштабне вторгнення, чи не буде. Тому що Деркачу потрібно захи-
щати свої інтереси, свій бізнес. Просто після 24 лютого Деркач поклав на 
них ще одне завдання. 

Я думаю, що не багато хто знав, що 24 лютого буде повномасштабне втор-
гнення Російської Федерації, але люди, які мають проросійські погляди, 
були об’єднані, всі були при ділі. І не факт, що вони не задіяні зараз, не ро-
блять роботу на ворога.

За словами громадського активіста, до мережі народного депута-
та входило багато людей, у кожного з них було своє завдання.

За багато років у нього є охоронні фірми, фірми, які займаються політичними 
технологіями. Вони тут роблять свої чорні технології, щоб постійно набира-
ти певний відсоток голосів.

Вони в 2014 році, 
коли був Майдан, 
сформували охорон-
ну фірму Р7, їздили 
тут на 3 автомобілях. 
До цього був клуб 
«Мужність», вірніше 
«Мужество». Людей 
набирали звідти.

Вся мережа засобів 
масової інформації 
була його. Всі газе-
ти, що комунальні, 
що не комунальні 
підпорядковувались 
його людям. Всі вони 
підпорядковувались 
йому, виключно йому 
і зрозуміло, що пога-
ного ніхто про нього 
нічого не писав.

Вони дориваються 
до влади і скуповують 
землю. Про це не раз 
писала колишня секре-
тар міської ради. Ство-
рили собі нормальні 
аграрні холдинги.

Костянтин Паращенко впевнений, що певні особи збирали і пере-
давали росіянам відомості про українських патріотів, які мешка-
ють на прикордонні.

Мій друг потрапив в полон в березні місяці, коли його потім обміняли, він 
мені подзвонив і сказав, що мною цікавились, конкретно цікавились. Ще лю-
дей називав. Я вважаю, що це нормально, коли ворог збирає інформацію про 
ворога. Нічого дивного у цьому немає.

Активіст переконаний, що багато людей Деркача зараз заявлять 
про свою патріотичну позицію і спробують зберегти свій вплив в 

регіоні.
У нас всі вміли перевдягатися. Вони нічого не роблять. Так, вони говорять 

«ми з українським прапором, ми допомагаємо, але, водночас, почесний гро-
мадянин Глухова у нас досі Деркач, АТОшникам не дають землі, не допуска-
ють нікого з нормальних людей до влади». Декларують одне, бігають з пра-
порами, а по факту роблять інше.

Вони будуть перевзуватись, шукати собі нового царька, будуть лягати під ко-
гось. Вони не залишаться, бо їм треба зберігати свої гроші, свій бізнес. Інша 
справа, як це сприймуть люди, чи захочуть вони, щоб ними керували такі 
перефарбовані лиси? Які сьогодні нашим, завтра вашим. Так само і з людь-
ми, бо вони не дають ніякої гарантії «ви нас вибрали в місцеву раду – ми 
будемо захищати ваші інтереси», ні – вони будуть захищати виключно свої 

інтереси. Якщо б вони 
мали совість, то самі 
пішли б з політики, а 
якщо совісті немає, то 
це треба зрозуміти лю-
дям і наступного разу 
їх просто не обирати.

За словами гро-
мадського активіста, 
глухівський вибор-
чий округ Деркач 
розцінював виключно 
як електоральну базу, 
яка дозволяла йому га-
рантовано обиратись 
до Верховної Ради

За 25 років, які Дер-
кач був при владі, 
Глухів потроху 
перетворюється на се-
лище міського типу. 
Він тут обирався депу-
татом Верховної Ради, 
йому були потрібні 
дивіденди, щоб він ба-
лотувався, був депута-
том Верховної Ради, 
сто відсотків прохо-

див. Він прикормив тут місцевість і працює, йому Глухів, як місто, взагалі 
не потрібне. Глухів йому потрібен як електоральна маса, яку він купить і за 
нього проголосують.

У нього є свої політичні технологи, які займаються чорними технологіями: 
каруселі і таке інше. Я вважаю, що це банальний підкуп і обман виборців. На 
останніх виборах за нього проголосувало 40%, хоча менше за 60% ніколи не 
голосувало. Тому я вважаю, що люди потроху прозрівають. Дай Бог, щоб не 
обирали його та йому подібних. Щоб місто нормально жило, бо за його вла-
дування позакривали всі заводи та все, що можливо.

«МЕРЕЖА ДЕРКАЧА» У ГЛУХІВСЬКОМУ ОКРУЗІ

КОСТЯНТИН ПАРАЩЕНКО
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Голова Шосткинської районної державної адміністрації Віктор 
Губенко закликав людей з оточення народного депутата Андрія 
Деркача публічно озвучити позицію щодо нардепа, якого Служба 
безпеки України звинуватила в державній зраді.

– Всі ми розуміємо і відчуваємо, що йде війна, гинуть наші хлопці, май-
же кожного тижня ховаємо хлопців-захисників з Шосткинського району. В 
цьому відношенні ми повинні чітко розуміти, хто є хто. Слідство встанови-
ло причетність Андрія Деркача до державної зради і до сприяння ворогу 
у захваті України. Якщо Служба безпеки України офіційно оприлюднила 
цю інформацію, то вона вже опрацьована і є докази, які є неспростовними. 
Тим паче, що є свідчення певних осіб, які також погодились на співпрацю 
зі слідством.

Служба безпеки України, мабуть, оприлюднила ці факти, щоб ми також 
розуміли, хто є хто. А особливо, якщо ми говоримо про людину, яка про-
тягом останніх двадцяти років обиралась по нашому округу народним де-
путатом, яка має певний і кадровий вплив, і авторитетний вплив, є люди, 
які віддавали за неї свої голоси, всі вони мають розуміти хто є хто. На 
сьогоднішній день для мене все чітко зрозуміло, є людина – зрадник. Є лю-
дина, яка обиралась народним депутатом. Ця людина, якщо хоче виступити 
на свій захист, то ми повинні хоча б знати, де вона знаходиться. Якщо вона 
вважає себе невинуватою, то має, як мінімум, прибути в Україну і захистити 
себе в суді.

У першу чергу Віктор Губенко звернувся до депутатського корпусу 
партії «Наш край», 
яку на місцеві вибо-
ри вів особисто Дер-
кач.

-Ми розуміємо, що був 
час, коли формувалась 
партія «Наш край» в 
Сумській області. Тоді 
публічно заявлялось, 
що її лідером є Андрій 
Деркач. Це не лише 
наш виборчий округ, 
а вся Сумська область: 
від півдня до півночі. 
Є люди, які мали, мож-
ливо, певні інтереси 
і певну політичну 
належність.

Але ми сьогодні не 
будемо стверджувати, 
що всі партійці, чи всі 
народні обранці від 
«Нашого краю» є зрад-
никами, причетними і 
поплічниками народ-
ного депутата. Такого 
говорити не можна, 
бо це все не доведено. 
Тим не менш, говорити 
про його безпосередній імовірний вплив можна. Тому мені особисто, як гро-
мадянину, як депутату, як голові військової адміністрації хотілось би, щоб 
кожна публічна особа, яка є лідером суспільної думки, визначила, хто для 
України і неї особисто є Андрій Деркач.

Чекати, коли це буде доведено в суді? Під час мирного життя це, напевно, 
було б правильно. Але під час війни ми повинні розуміти, хто знаходиться 
поруч. Хто є твоїм побратимом, а хто є прибічником «руського мира».

Я вважаю, що це має бути публічне звернення, в ідеалі це має бути відео-
звернення своєї позиції. Звичайно, що було б непогано, якби це було 

рішення всього депутатського корпусу партії «Наш край». Навіть, якщо 
сьогодні в районній раді не сформована фракція «Нашого краю», якщо 
немає партійних людей. Тим не менш, стосовно особистості Андрія Дер-
кача я вважаю, що кожна людина може висловити свою позицію. Позицію 
стосовно того, хто він є. Якщо він для них залишається авторитетом і вони 
готові сприяти у його подальшій роботі, це одне питання, якщо вони його 
вважають зрадником, то про це потрібно чітко говорити.

Звичайно, що при певних обставинах, можливо, цю людину буде виправда-
но, але ми маємо розуміти, що сьогодні йде війна, маємо усвідомлювати, які 
можуть бути наслідки, коли ми не визначаємо, хто у нас є ворог. Ми маємо 
розуміти, з ким ми воюємо.

Як на мене, буде дуже важко пояснити матерям, діти яких загинули захи-
щаючи Україну, що ми будемо визначатися щодо Андрія Деркача пізніше. 
Можливо, хтось скаже, що це політичний аспект, який зараз хтось хоче ви-
користати. Але, як на мене, тут немає політики. На сесії я сказав, що мені б 
дуже хотілося, щоб ця війна обійшлась без політики. Але війна та держав-
ний переворот, який планувався – це все для того, щоб змінити політичний 
устрій України. І, на жаль, саме людина-політик стала зрадником. Як до 
цього маємо ми ставитись – посадовці, депутати? Якщо ми його обирали, то 
маємо висказати свою думку. Для мене це важливо.

Якщо хтось вважає, що у нас є час зачекати, то я говорю, що це самовиправ-
довування, яке нам не пробачать у цей час.

Нам не вдалось взяти коментар у представників депутатського 
корпусу «Нашого 
краю», але під час 
сесії Шосткинської 
районної ради свою 
позицію висловив 
Володимир Пу-
гач, який обирався 
від цієї політичної 
сили.

-Ви маєте постано-
ву, чи рішення суду, 
що він ворог, що він 
колаборант, що він 
зрадник? Я не проти, 
якщо це буде при-
йнято законно, я пер-
ший напишу заяву. 
Давайте дочекаємося 
о ф і ц і й н и х 
документів, – зазна-
чив Володимир Пу-
гач.

Віктор Губен-
ко прокоменту-
вав і таку позицію 
партійців «Нашо-
го краю», яку, до 
речі, можна почу-
ти дуже часто.

Я поважаю думку Володимира Миколайовича, як депутата, але не погод-
жуюсь з його позицією. Це дорого коштує нам, адже це перш за все життя 
людей. Ми нарікаємо на небезпеку наш  регіон, коли просто зволікаємо з 
прийняттям певних рішень. У війну ми повинні приймати виважені рішення 
чітко і без компромісів.

Під час Другої світової  війни зі зрадниками всі знають, як вчиняли. Ніхто 
особливого слідства не вів, якщо розуміли, що зрадник – ставили до стінки. 
Сьогодні ми стали найбільш гуманною державою, але чим воно нам вили-
лось – зрада Януковича, втрати території і, в кінці кінців, війна.

ГОЛОВА ШОСТКИНСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКЛИКАВ ЛЮДЕЙ 
З ОТОЧЕННЯ АНДРІЯ 
ДЕРКАЧА ОЗВУЧИТИ 
СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО 
НАРДЕПА-ЗРАДНИКА

ВІКТОР ГУБЕНКО
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ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА ТА ГІЛЛЯ, ЯКИ-
МИ ЗАРАЗ БУКВАЛЬНО ЗАВАЛЕНІ 
ЯМПІЛЬСЬКІ ЛІСИ, МОГЛИ Б ДОПОМОГ-
ТИ БАГАТЬОМ ЛЮДЯМ ПЕРЕЗИМУВА-
ТИ, – ВВАЖАЄ ЯМПІЛЬЧАНИН БОГДАН. 
ЧОЛОВІК СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЦІ ВІДХОДИ 
ЛІСОЗАГОТІВЛІ НЕ ЛИШЕ МАРНО ПСУ-
ЮТЬСЯ, А І ШКОДЯТЬ ЛІСУ.  

-Раніше все було складено: сміття окре-
мо, дрова окрема, все вивозилось. Поруч, 
наприклад, три роки тому люди зби-
рали малину, а зараз там все завалено 
сміттям після рубки дерев, все поросло 
бур’яном. Видно не вистачає лісникам 
робочих рук, значить населення має до-
помагати. Залучати населення треба до 
прибирання лісу, а заодно для населен-
ня збирати дрова, кому вони потрібні: 
лікарням, школам. 

Питання піднімається не вперше – говорять в 
Сумському обласному управлінні лісового та мис-
ливського господарства. Але сьогоднішнє законо-
давство прямо забороняє людям самостійно заго-
товляти деревину.

-Головний документ у лісовому господарстві України – це 
лісовий кодекс України. Ним передбачено, що виключне право 
на заготівлю деревини має постійний лісокористувач. Тобто 
лісгосп, агролісгосп, або інший лісокористувач, – розповідає 
начальник відділу лісового господарства Сумського ОУЛМГ 
Анатолій Омельченко. – До 2006 року була така практи-
ка, що допускали людей у порядку «відпуску деревини на ко-
ристь». Населення сплачувало податок на заготовлену де-
ревину з символічною платою в 2 гривні за куб по тих цінах і 
заготовлювало під контролем лісівників. Це було в лісовому 
кодексі до 2006 року, зараз ситуація змінилась, внесли 
зміни до статті 19, де виключне право залишили тільки за 
постійними лісокористувачами. Крім того, лісозаготівля є 
небезпечним видом робіт, на неї потрібно брати дозвіл.

На сьогоднішній день, якщо люди будуть самостійно збирати 
опалі дерева після вітровалів, то їх дії можуть мати ознаки 
кримінального правопорушення, що передбачене статтею  185 
ККУ . Це буде крадіжка, бо це все ресурси державного значення.

За словами пана Анатолія, вирішити питання можна лише на законо-
давчому рівні. Адже обласне управління лісового та мисливського го-
сподарства не має таких повноважень.

–Я працюю в лісовій галузі давно, до мене свого часу зверта-
лись органи місцевого самоврядування – сільські голови, щоб 
дозволити те, що було до 2006 року. Лісозаготівлю, як ви 
кажете, для шкіл, для соціальних об’єктів, але Управління не 
має права законодавчої ініціативи, потрібно піднімати пи-
тання через облдержадміністрацію, народних депутатів.

Самі ж люди розуміють заборони, але переконані, що цього складного 
року держава могла б зробити виняток. Доходи населення в селах знач-
но скоротились через війну, а тому придбати дрова зможуть дозволити 
собі далеко не всі.

-З дровами, якщо зараз не зайнятись вивозом того, що 
валяється, то взимку з санчатами та ломами будемо ходити 
збирати те, що лежить під снігом, – говорить ямпільчанин 
Богдан.

ЯМПІЛЬЧАНАМ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗАГОТОВЛЯТИ 

НА ДРОВА ПОВАЛЕНІ В ЛІСІ ДЕРЕВА

БОГДАН, ЖИТЕЛЬ ЯМПОЛЯ 

Голова Шосткинської районної військової адміністрації 
Віктор Губенко закликав мешканців Ямпільщини суворо 
дотримуватись заборони на відвідування лісових масивів. 

-Ситуація дуже непроста. Так, як я працював в Середино-
Буді, я знаю, які там лісові масиви. Почався вже сезон 
чорниці і люди, звичайно ж, також мали на тому певний 
заробіток. Крім того, враховуючи погодні умови, які ми за-
раз спостерігаємо, можливе збільшення лісових ласощів.

Але я завжди дотримуюсь закону. Якщо для військових 
важливо не допускати людей до лісових масивів, то цьо-
го режиму потрібно дотримуватись. По-перше, нікому 
не буде на руку зустріти в лісі військових, бо потрібно 
буде проходити перевірку і потім виправдовуватись. 
Ми маємо розуміти, що в умовах військового часу 
відвідувати ліс – це наражати себе на небезпеку. Тому я 
б утримався від відвідин лісу, - зазначив Віктор Губенко.

 ДО ТЕМИ:
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19 липня в Ямполі прощались з двома земляками-військовослужбовцями, які загинули на 
російсько-українській війні. В селищі провели в останню путь Євгена Малярова та віддали да-
нину пам’яті Владиславу Шевцову.   

Тридцяти дев’ятирічний Євген Маляров загинув 13 липня на Донеччині. Чоловік родом з се-
лища Свеса, але вже багато років проживав в Ямполі з родиною, – розповідає товариш Євгена 
зі Свеси Максим.

-Ми з ним в одній школі навчались. Він менший був, я старший. Спілкувались, 
щось обговорювали…  Євген був хорошою людиною, тихий, спокійний, завж-
ди посміхався. Коли останній раз їхав, то домовились, що по поверненню 
обов’язково зустрінемося, поговоримо. Побажав йому щасливої дороги. Але ба-
чите, як сталося, шкода таку чудову людину.

Загибель військового стала страшною звісткою для всіх друзів Євгена, а особливо для його 
родини. У нього залишилась дружина та троє дітей, – розповідає товариш загиблого Дмитро.

-Ми з Євгеном познайомились після армії, працювали разом в охороні в Києві, 
у відрядження їздили. Потім його призвали в армію – на війну. Коли востаннє 
зустрічались, це було в травні, стояли в центрі і розмовляли, він тоді сказав, 
що то було його свідоме рішення. Я його запам’ятаю життєрадісним, хорошим 
другом, хорошим батьком для своїх дітей.

Цього ж дня через Ямпіль в рідне Степне везли і тіло Владислава Шевцова, який загинув 12 
квітня в Маріуполі. Останки двадцятидворічного військового лише зараз вдалось ідентифікувати 
та передати рідним, – розповідає староста села Степне Любов Помошник.

-Цим займались наші військові через «Червоний хрест». Батьки були запрошені 
до Києва, де була ідентифікація тіла, були підписані документи на загиблого і 
сьогодні вже силами військової частини тіло Владислава привезли додому. Ба-
гато мешканців села приїхали в Ямпіль, багато людей збирається і в Степному, 
де ми будемо робити живий ланцюг, проводити поховання. Все село збирається.

Хрещені Владислава Сергій та Ганна розповідають, що довгі три місяці пошуків тіла загиблого 
стали важким випробуванням для його родини.

-Це було дуже важко для батьків, неправильно, коли батьки хоронять своїх 
дітей. А Влад нам запам’ятається життєрадісною дитиною, що хотіла жити, 
створювати сім’ю. Все обірвалось в одну мить, хочеться, щоб війна скоріше 
закінчилась.

Російсько-українська війна забрала життя вже п’ятьох мешканців Ямпільської громади. Окрім 
Владислава Шевцова та Євгена Малярова, своє життя за Україну віддали Віталій Бурим, Сергій 
Воротній та Сергій Литвяк.

ЯМПІЛЬ ПРОЩАВСЯ

З ГЕРОЯМИ
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В СВЕСІ ДІТИ ОБЛАШТУВАЛИ БЛОКПОСТ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 

ДОПОМОГТИ ВІЙСЬКОВИМ ЗАХИСТИТИ РІДНЕ СЕЛИЩЕ І 
ВИЯВИТИ ВОРОЖИХ ДИВЕРСАНТІВ

Маленькі патріоти побудували укріплення, обзавелись 
іграшковою зброєю та з ранку до вечора зупиняють «підозрілі» 
автівки.

У водіїв та пасажирів перевіряють документи, заглядають і до 
багажника. Контроль суворий, все як у справжніх військових, – 
розповідає Денис.     

-Ми зупиняємо автомобілі і перевіряємо документи, 
щоб дізнатись, свої чи ні: росіяни чи українці. «Слава 
Україні» їм мовимо, а вони нам відповідають «Героям 
Слава».  

Дорослі охоче проходять перевірку юних тероборонівців, ще й 
дають їм цукерки за гарну службу, – зазначає Назар.

– Зброю нам видали військові. Вони говорять, що ми 
молодці, що це хороша ідея. Вони нам дають цукерки 
за це, хоча це ми мали б давати за те, що ми зупиняємо 
їх. Була в нас така ідея. Але вони відмовляються, і ка-
жуть, що нам ще потрібні ці цукерки.

www.yampil.info

На імпровізованому блокпості багато і дівчат. 
Вони допомагають хлопцям перевіряти автомобілі і 
відповідають за продовольство, – говорить Вікторія.

-Я сиджу на блокпості. Моє завдан-
ня – охороняти наші запаси їжі. Коли 
проїжджають машини, то нам дають 
їжу, або ми самі скидаємося грошима та 
купляємо щось поїсти.

Більшість водіїв з задоволенням зупиняються 
на прохання дітей. Свесянин Сергій говорить, що 
повністю підтримує малечу.

– Хороша ідея, нехай розвивають свої 
вміння і допомагають дорослим. Своїй 
дитині я звичайно дозволив, підтримую і 
допомагаю в облаштуванні.

Батьки юних захисників вже звикли до ново-

го захоплення своїх дітей і радіють, що ті ростуть 
патріотами, – розповідає Микола.

– Приїхали провідати. Телефоную – сина 
немає. Де син? На блокпосту служить. 
Це добре, що діти цим займаються, 
патріотами ростуть. Завжди кажуть 
«Слава Україні – Героям Слава», навіть 
Президенту по телевізору відповідають.

В СВЕСІ ДІТИ ОБЛАШ-
ТУВАЛИ БЛОКПОСТ
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30 липня в Глухові вперше після початку повномасштабної війни відбулись 
дитячі змагання з карате. На базі клубу «Самурай» пройшов відкритий 
чемпіонат Шосткинського району з водакай-карате.

-Сьогодні ми проводимо подвійні змагання, це Відкритий 
чемпіонат Шосткинського району з водакай карате (водакай 
- це стиль, який розвиває наша федерація та клуб) та дев’ятий 
кубок К-1, який започатковувався дев’ять років тому, ще в 
Ямполі, – говорить організатор турніру Ігор Кучер. – Участь 
приймають шістдесят спортсменів. Місто Шостка, місто 
Глухів, Конотоп, Ямпільська та Свеська громади представлені 
сьогодні у нас.

За словами організаторів, турнір є благодійним. Зібрані кошти спрямують 
на допомогу українським військовослужбовцям і вже знають, що придбають 
для них у першу чергу.

-Збираємо кошти для наших земляків-захисників, які зараз 
на передовій. Кошти збираємо на сонячну електростанцію, 
яка поїде та буде їм допомагати заряджати дрони та інші 
електронні прилади, – зазначив Ігор Кучер.

В змаганнях взяли участь і діти з Ямполя та Свеси. Юна спортсменка зі 
Свеси Вікторія стала призеркою змагань, хоча і зізнається, що готуватись 
до них було дуже складно.

-Для мене після такої перерви це був вдалий виступ, тому що 
не було тренувань дуже довго. Я виходила кожен день тренува-
лась, самостійно тренувалась.

Мама Вікторії Марина розповідає, що тренер юної спортсменки Святослав 
Беспалий зараз захищає Україну, а тому тренування не проводяться з лю-
того.

-Ми самі зі Свеси, але займаємося в Ямполі. Займається кара-
те вже п’ятий рік. Але так як склалась така ситуація, трену-
вань зараз немає. Ми вже з лютого не тренуємось, але дитина 
хотіла і ми приїхали.

Чекає на повернення свого тренера і Катя.  
-Це змагання після дуже великої паузи, під час якої я не займа-

лась карате. А до того їздила часто: була і в Києві, і в Глухові 
теж вже була. Займала перші, другі та треті місця, медалей 
багато було.

Татко юної Андріани зі Свеси також у лавах Збройних Сил, доки батько 
захищає Україну, дівчина з мамою проживають в Глухові, де Андріана має 
можливість тренуватись у клубі «Самурай».

-В мене постійно по куміте є декілька суперників, яких я боюся. 
Але вже є ті, яких я поборола. Зараз також є суперники, яких я 
побоююсь, але ставлю собі завдання зайняти перше місце.

КАРАТЕ ОЖИВАЄ ПІСЛЯ
ТРИВАЛОЇ ПАУЗИ 
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На початку липня люди масово збирали цю корисну та 
смачну ягоду в лісових масивах, а ті, хто не мав на те часу, 
чи бажання – мав можливість придбати чорницю на ринку. 
Жителька Туранівки Лідія продавала ягоди на узбіччі дороги 
Ямпіль-Глухів. Літрову банку пропонувала за сімдесят гри-
вень, півлітрову - за тридцять п’ять.
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Реклама, оголошення

Контактна інформація

10 липня в Ямполі відзначали День рибалки. З нагоди свята ми побували на «лікарняному» 
ставку, який розташований серед Ямполя. Тут ми зустріли досить багато людей, які захоплюються 
рибальством.

Ямпільчанин Леонід буває на «лікарняному» ставку не часто, віддає перевагу риболовлі на 
Червоному куті.

-Риба тут є, звичайно є, але ловити слід тільки зранку і ввечері. Я тут вже 
не був давно. Це так, думаю, після дощу вже проїдусь. Зранку і ввечері рибалки 
сидять, а вдень риба залягла – тому порозходились всі. На «Куток» зазвичай 
їжджу, там цього року не в оренді, війна ж. Це на «новому»…

А ямпільчанин Володимир, навпаки, буває на «лікарняному» ставку ледь не кожного дня. Хоча 
і зізнається, риби тут небагато.

-Три або чотири дні сюди  їжджу, зранку клювала, але дощ пішов. Карась, раки 
тут є – в минулому році я їх ловив, в цьому ні. Людей небагато, бо клює слабо. Я 
весною ловлю на Черворному Куті, чи в Імшані…

В минулому році в Ямполі проводилось селищне свято День рибалки, яке проходило на Черво-
ному куті. Цього року його відмінили через війну. 

Липень ознаменувався 
добрим врожаєм чорниці

-Чорниці у цьому році набагато більше, але самі ба-
чите – продаж ніякий, не йде. Іноді купують, в цьо-
му році дуже важко з цією війною. А в попередні роки 
було добре, автобуси ходили – можна було і на Глухів 
відвезти, і на Ямпіль. Виживаємо за рахунок ягід, бо ро-
боти ніякої у нас немає. Гриби, ягоди… Перших літніх 
грибів у цьому році мало було. Тепер треба осені чека-
ти.

В лісі досить багато ягідників, люди приїжджають з сусідніх міст. 
Їх походи в ліс відповідальні люди не заохочують, але і контролю-
ють не особливо ретельно. Мабуть, не хочуть позбавити єдиного 
заробітку.

– Людей багато в лісі, бо багато ягід. Я ходжу кожен 
день, для того, щоб набрати таке відерце, потрібно 
5-6 годин. У нас поки що пускають, у других місцях не 
пускають. Але попереджають, щоб були акуратніше. 
Чорниця корисна для тих, у кого цукровий діабет – вона 
чудово від цукру допомагає, у кого цукор підвищений і 
для зору корисна.

Більше, ніж просто 
захоплення

ЛІДІЯ, ЖИТЕЛЬКА ТУРАНІВКИ
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