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СОРОК СІМ СОРТІВ СТОЛОВОГО ВИНО-
ГРАДУ ВИРОЩУЄ В ІМШАНІ ВОЛОДИМИР 
КОРШОК. ЧОЛОВІК ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИНО-
ГРАДАРСТВОМ ВЖЕ БЛИЗЬКО ДЕСЯТИ 
РОКІВ І ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО ПРИ РОЗУМ-
НОМУ ПІДХОДІ ВИНОГРАД, ВИРОЩЕНИЙ 
НА ПОЛІССІ, НІЧИМ НЕ ПОСТУПАЄТЬСЯ 
ПІВДЕННОМУ

Володимир розповідає, що про вирощування ви-
нограду замислювався давно, а підштовхнув його 
до цього життєвий випадок.

- У мене три операції на серці і кожен рік я 
лежу в лікарні – в кардіодиспансері. Там не-
вропатологом працює лікар з Тростянця, 
він у ноутбуці все дивився сюжети про ви-
ноград, і я почав цікавитись. Він розповів 
мені багато про виноград.

Того ж року чоловік побував у Тростянці, де пере-
йняв досвід місцевого виноградаря Леоніда Кушне-
рова.

- Придбав у нього саджанці і почав рити 
ями, а ями треба рити дуже великі: 80 
на 80, або 70 на 70. Коли рив такі ями, 
всі думали, що я затіяв якесь велике 
будівництво, склад, чи щось таке будую. А 
коли дізнались, що під виноград, то всі, чес-
но кажучи, здивувались.

Першого врожаю довелось чекати три роки, але 
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він виправдав всі сподівання.
- Відразу загорівся, бо врожай був великий, 

адже погода була чудова, не те, що останні 
три роки. Захотілось далі розвиватись. 

Почав бетонувати стовпці, шпалери ста-
вити. Дружина говорить, що вже досить – 
вже і огороду немає. У нас зараз 62 кореня 
винограду, 47 сортів. Я думаю, що ще доба-
виться трохи – на наступний рік хочу до-

дати три сорти.
Володимир переконаний, що вже найближчим ча-

сом столовий виноград стане звичним явищем на 
присадибних ділянках півночі Сумщини.

 НА ЯМПІЛЬЩИНІ ВИРОЩУЮТЬ 
СТОЛОВИЙ ВИНОГРАД

 Володимир Коршок, житель с. Імшана

- 9  вересня нашому дому виповнюється 50 років, – розповідає організатор свят-
кування Валентина Михайлівна. – Ми вирішили відзначати, адже це кругла дата. 
Тим паче, що 20 років тому ми святкували тридцятиріччя. Приготували на стіл 
хто що зміг, скромненько посидимо, адже час не той, щоб влаштовувати пісні і 
танці. Посидимо тихо, пообідаємо, позгадуємо, пом’янемо тих, кого вже нема.

Цей будинок був побудований в далекому 1972 році і став першим на новій вулиці, що згодом 
простягнулась від будинку райвиконкому до станції юних натуралістів, – пригадує Ніна Іллівна.   

 - Ми тут мешкаємо з самого початку, 9 вересня, це тоді була теж п’ятниця, 
нам видали ордери на квартири, а на наступний день ми всі швидко переїжджали. 
Це був перший будинок тут, навколо лише завод, комбінат побуту та райвикон-
ком. Вже потім почали розбудовувати. Ось наша компанія, мало звичайно, але 
ми всі тут дружно живемо. Шкода, що багатьох вже немає – вічна їм пам’ять.

Люди говорять, що і надалі будуть підтримувати традицію і збиратись до кожного ювілею свого 
будинку. Такі заходи лише згуртовують сусідів.

МЕШКАНЦІ ВУЛИЦІ БОТАНІЧНА ВІДЗНАЧАЛИ П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ БУДИНКУ 
№1. ЦЯ ДВОПОВЕРХІВКА, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У САМОМУ ЦЕНТРІ ЯМПОЛЯ, МАЄ 
ШІСТНАДЦЯТЬ КВАРТИР

ВІДЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЙ БУДИНКУ
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- У нас дуже цікавий підхід до навчання, у вас такого раніше не було. 
Ми навчаємо по підручниках Оксфорда та Гарварда. Дітям це доно-
ситься в ігровій формі, щоб зацікавити. Дітки отримують велике за-
доволення, йдуть сюди і хочуть повернутись.

Вивчати англійську мову тут можуть як початківці, так і діти, які вже знають 
англійську мову і хочуть поглибити свої знання, або підготуватись до іспитів.

- Є у нас «з нуля» англійська мова. Можуть приходити ті, хто про неї 
взагалі нічого не знає. А також є просунутий рівень для дітей, яким зда-
вати ЗНО, або якісь міжнародні іспити – ми підготовлюємо і до цього.

Незвичний навчальний процес дітям до вподоби, принаймні про це стверджують 
самі юні відвідувачі занять.

- Мені дуже подобається і я дуже рада, що нас звела доля і ми 
займаємося зараз, – говорить Ліза. –  Я дізналась багато нового, 
навіть те, що, як мені здається, в школі нам не давали.

- І батьки за, і мені подобається, – розповідає Олег. – Особливо сюди 
ходити, де багато всього нового, навчання легко дається.

Заняття проходять двічі на тиждень в місцевому центрі культури. Їх відвідувати 
можуть діти від 3 до 18 років.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ВІДКРИЛИ
ШКОЛУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ВЖЕ КІЛЬКА МІСЯЦІВ В ЯМПОЛІ ПРАЦЮЄ ДИТЯЧА 
ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «FRIENDS», ЇЇ ЗАСНУВА-
ЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ МИХАЙЛО 
ТА МАРИНА КИРКАЧ

- Ми переселенці з міста Краматорськ, засновники шко-
ли англійської мови «Friends» у нашому місті. Обстави-
ни склались так, що нам довелось переїхати. Приїхали в 
Ямпіль ми у квітні, була надія, що найближчим часом по-
вернемося додому, але, як ви бачите, краю цьому не видно і 
не зрозуміло, коли ми повернемося додому.

Марина розповідає, що їх школа в Краматорську була дуже успішною, 
подружжя вклало туди багато часу і сил, а тому залишати її було вкрай 
важко.

- Дуже важко, адже це наша праця. Ми кипіли нею, для 
нас це була робота мрії. Коли ми це все втратили, то був 
період, коли було важко зрозуміти, куди нам далі руха-
тись, чи відновлювати те, що було там, чи потрібне це 
тут. Але потім вирішили ризикнути і продовжити свою 
справу.

Заняття заснованої в Ямполі школі побудовані на комунікації. Михай-
ло говорить, що педагоги застосовують багато сучасних методик.

- Приїхав сюди з окупованої території – міста Снігурівка в 
Миколаївській області, це районний центр, який і зараз в окупації. 
Там тривають дуже важкі бої. А в Свесі у мене мешкає старший 
брат. Я приїхав до нього і він мене прихистив. По старій пам’яті, а 
я колись працював тут в школі і вів для дітей гурток танців та для 
дорослих аеробіку, вирішив відновити заняття.  

Заняття, які проходять тричі на тиждень в місцевому палаці культури, стали до-
сить популярними в селищі.  

- З задоволенням люди ходять, є результати. Заняття для всіх: і 
дітей, і старших. Жінки займаються у віковому діапазоні 30-50 років. 
Жодних вікових обмежень немає, бо я лише рекомендую, а вони самі 
регулюють навантаження. У процесі ми втягуємося і я вже бачу, що 
людині потрібно, які є проблемні зони.   

Олександр говорить, що просто не зміг без улюбленої справи. Чоловік радіє з того, 
що приносить користь новим односельчанам, але не приховує – сумує за домівкою.  

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ЗАМЕСОВ ОРГАНІЗУВАВ У СВЕСІ 
ЗАНЯТТЯ З АЕРОБІКИ. ЧОЛОВІК БУВ ВИМУШЕНИЙ ПОКИНУТИ 
РІДНЕ МІСТО НА МИКОЛАЇВЩИНІ І ПЕРЕЇХАТИ ДО БРАТА

- Думав, що приїхав на два тижні, а виявилось, що вже сьомий 
місяць. Тому душею я там, а все інше тут. Тим, що я люблю – тим і 
займаюсь, а душа, звичайно, на Батьківщині.

Але поки Олександр тут – заняття триватимуть. Тренер запрошує на них всіх ба-
жаючих жителів Свеси. 

 ЗАЙМАЮСЬ ТИМ, 
ЩО ЛЮБЛЮ

 Михайло та Марина Киркач

 Олександр Замесов
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ПОНАД П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ ТОМУ, У ВЕРЕСНІ 1971 РОКУ, В СВЕСІ ЗАВЕРШИ-
ЛОСЬ БУДІВНИЦТВО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ СВЕСЬКОГО НАСОСНОГО ЗАВО-
ДУ, ЯКИЙ СТАВ НАЙБІЛЬШИМ КУЛЬТУРНИМ ЗАКЛАДОМ КОЛИШНЬОГО 
ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ПРИМІЩЕННЯ СЛУГУЄ ЖИТЕ-
ЛЯМ СВЕСИ І ДОСІ, ЗАРАЗ ТУТ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПО-
СЛУГ 

Про роботу закладу ми розпитали його директорку Галину Комендант, яка очолює 
Центр культурних послуг з 2 листопада минулого року.

- Заклад має дуже багату історію, зараз він називається Центром куль-
турних послуг, а до цього 50 років він був Палацом культури Свеси, – 
розповідає директорка Свеського ЦКП Галина Комендант. – Я знаю, що 
коли він відкрився, закладу такого рівня не було навіть в багатьох рай-
онних центрах. Тут був дуже великий колектив, дуже багато послуг в 
культурній сфері могли надати. Наразі ми намагаємося відновити хоча б 
частку цього.

Галина Анатоліївна розповідає, що заклад не можна уявити без гуртка ракето моде-
лювання, гуртків хореографії, бібліотеки, а з недавнього часу тут розміщуються і класи 
музичної школи. 

- Зараз у нас працює декілька груп хореографії, мистецька школа: теа-
тральний та музичний класи, починаємо займатися рукоділлям. Дуже ве-
лику роботу проводить бібліотека – там у нас дуже активний директор, 
вона завжди проводить цікаві заходи і я бачу, що і дітки і дорослі туди 
залюбки приходять. Хотілось би, щоб додались спортивні секції, хотіла 
б мати кваліфіковані кадри, які могли б більше розвивати цей напрямок. 
Сподіваюсь, що до нас приєднаються художниці – ми з ними потоваришу-
вали, коли малювали мурал.

За словами директорки, заклад розвивається навіть в нинішніх складних умовах. Мину-
лого року в ньому запрацювало опалення, а зараз там тривають ремонтні роботи.

- У нас з’явилось опалення, почались активні ремонти на другому поверсі. 
Не дивлячись на кризу, війну, проблеми з фінансуванням, ми вже маємо 
там два кабінети відремонтовані і ще два готуються. Зараз музична 
школа займається у бібліотеці. Тож згодом  вона переїде у свої кабінети. 
Готується музична вітальня, де будуть проводитись музичні заходи, го-
туються приміщення під музейну кімнату.

Галина Анатоліївна мріє, що при закладі запрацює музей селища. Говорить, що знайомі, 
яким відомо про її плани, вже збирають і передають цінні експонати.

- Мені почали привозити з довколишніх сіл народне оздоблення: прядки, 
глечики… Ми торкнемося саме української історії, історії наших сіл. І хочу 
зробити куточок з історією нашого селища. Я знаю, що в Свесі є людина, 
яка роками збирала інформацію, дані – має велику теку цінних матеріалів.

ЯК ПРАЦЮЄ СВЕСЬКИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ 

 Галина Комендант, директор Центру
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22 ВЕРЕСНЯ В СВЕСІ ПРОЩАЛИСЬ З 
УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 
ВОЛОДИМИРОМ БУГАЄМ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ 
НА МИКОЛАЇВЩИНІ

На честь загиблого героя земляки влаштували жи-
вий ланцюг вздовж всього шляху траурного кортежу 
від Ямполя до Свеси.  

- Бугай Володимир Віталійович, кулемет-
ник військової частини А0998 загинув 15 ве-
ресня 2022 року в Миколаївській області, під 
час артилерійського обстрілу та танків, – 
розповідає начальник другого відділу Шост-
кинського РТЦК та СП Олександр Яловенко.

Попрощатись з військовим прийшло дуже багато 
людей. Земляки говорять, що запам’ятають Во-
лодимира порядною та чесною людиною з важкою 
долею.

- Батьки його з Княжич і я княжицький, 
знав його батьків і його з дитинства, – го-
ворить житель Княжич Василь. – Це була 
весела, життєрадісна людина. Хороший 
батько і хороший син України нашої, який, 
як прийшла пора, взяв в руки зброю нас за-
хищати. Але війна забирає кращих і у нього, 
напевно, була така доля. До того він похо-
вав свого сина, трагічно загиблого. Мабуть 
і сам пішов до нього.

- Ми таку людину хоронимо, їй би ще жити і жити, але вона заги-
нула захищаючи нас, – розповідає мешканка Свеси Ніна. - Хай буде 
земелька йому пухом, царство небесне та вічний спокій. У нього 
були лише позитивні якості і як чоловіка, і як батька. Шкода, що 
так закінчилось життя.

- Ми знайомі сім’ями, моя дружина працює разом з його дружи-
ною, – розповідає свесянин Віталій.  - Він їздив на заробітки до 
Києва, а коли розпочалась війна, приїхав додому, а потім пішов на 
війну.

Віддати данину пам’яті воїну прийшли і люди, які особисто не знали Володи-
мира, але вдячні йому за його внесок у захист України.

- Особисто не був знайомим з ним, але прийшов, – говорить жи-
тель Свеси Олександр. - Було дуже багато людей, говорять, що 
стільки в Свесі не збиралось ніколи. У нас велике горе.

Селищний голова Сергій Киркач говорить, що це вже четверта втрата, яку 
понесла Свеська громада. Після перемоги тут збираються створити меморіал 
пам’яті загиблих захисників України.  

- Сьогодні ми поховали воїна – героя. В громаді їх вже загинуло 
четверо. З часом ми в громаді будемо їх відзначати і зробимо ку-
точок пам’яті, або меморіал. Щоб ті люди, які загинули за нашу 
країну, залишились в пам’яті громадян навічно.

СВЕСА ПОПРОЩАЛАСЬ 
З ВОЛОДИМИРОМ БУГАЄМ 
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- У зв’язку з військовим станом сезон 
полювання закритий на цей рік точ-
но, – розповідає голова Ямпільської 
організації Українського товариства 
мисливців та рибалок Віктор Косинсь-
кий. -А на наступний рік буде видно, 
якщо закінчиться військовий стан, то 
можливо полювання дозволять. Мислив-
ство – це любительська справа, а тому, 
звісно, всім би хотілось полювати. Люди 
поплатили внески, готувались, але війна 
є війна, нічого не зробиш.

Війна вплинула і на ряд організаційних пи-
тань. Зокрема, місцевій організації Товариства 
мисливців та рибалок досі не продовжили термін 
оренди мисливських угідь.

ЦЬОГО РОКУ ЯМПІЛЬСЬКІ МИСЛИВЦІ 
ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ ПОЛЮВАННЯ. 
ТАК, ЯК ЦИВІЛЬНИМ ЗАБОРОНИЛИ 
ВІДВІДУВАТИ ЛІСОВІ МАСИВИ, А ТИМ 
ПАЧЕ, ПЕРЕБУВАТИ ТАМ ЗІ ЗБРОЄЮ, 
МИСЛИВСЬКИЙ СЕЗОН ЦЬОГО РОКУ 
ВИРІШИЛИ ВЗАГАЛІ НЕ ВІДКРИВАТИ

- Ми орендуємо лісові, польові, водно-
болотні угіддя. Всього майже 80 тисяч гек-
тар.  26 червня термін оренди закінчився. 
Нам його ще не продовжили так як війна і 
сесії обласної ради не проходять. Якщо нам 
продовжать оренду угідь, то будемо далі 
займатись, – зазначає Віктор Косинський.

Крім Товариства мисливців та рибалок, власні 
мисливські угіддя на Ямпільщині має і Свесь-
ке лісове господарство. Понад 5 тисяч гектар 
розташовані в Прудищанському лісництві. Тут го-
ворять, що головне завдання лісівників – захистити 
тваринний світ від браконьєрів.

- Браконьєри, напевно, були, є і будуть – це 
дуже болюча тема, – розповідає інженер-
мисливствознавець Свеського держлісгоспу 

Катерина Кравцова. – Але у зв’язку з воєнним 
станом у нас є шість рейдових бригад, 
які проводять рейди з метою зменшення 
браконьєрства. І на вихідних бувають рейди 
з залученням працівників поліції. Спіймати 
всіх неможливо, але намагаємося контролю-
вати. У нас лісова охорона завжди в лісі – це 
майстри, лісівники, якщо вони телефону-
ють, то ми відразу ж реагуємо. У цьому році 
було виявлено два порушення, але це було до 
війни – ще в січні. Це були мінімальні пору-
шення.

Мисливець Олексій Собакинських займається мис-
ливством з 1976 року. Чоловік розповідає, що заборона 
на проведення полювання введена вперше за ці роки.

- Дуже болісно до цього віднеслись, бо в цьо-
му році втратили дуже цікаве хобі. Я думаю, 
що більшість мисливців мають з розумінням 
віднестись. Радує тільки те, що, скоріш за 
все, стане більше дичини. У цьому році бага-
то качок, які не лякані. Люди, які ходять у ліс 
по гриби та ягоди, все частіше зустрічають 
тварин, тому є свій невеликий плюс.

РІК БЕЗ ПОЛЮВАННЯ

ТЕРИТОРІЮ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
ЧАСТКОВО ОГОРОДЖУЮТЬ ПЛИТАМИ

Бетонні плити мають перешкоджати рознесенню сміття вітром і тим са-
мим захистити від забруднення навколишню територію.

Крім того, на звалищі проводяться роботи з рекультивації сміття. Тут 
більше немає величезних куп відходів.

В ЯМПОЛІ ВПОРЯДКОВУЮТЬ СЕЛИЩНЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ

 Віктор Косинський, голова ЯО УТМР

Катерина Кравцова, мисливствознавець

 Олексій Собакинських, мисливець



ВІЙНА 7

www.yampil.info

НЕВЕЛИЧКЕ СЕЛО ГИРИНЕ СВЕСЬКОЇ 
ГРОМАДИ РОЗТАШОВАНЕ ЗА 13 
КІЛОМЕТРІВ ВІД ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. 
ТАК, ЯК ЦЯ МІСЦЕВІСТЬ ПЕРІОДИЧНО 
ОБСТРІЛЮЄТЬСЯ РОСІЙСЬКИМИ 
ВІЙСЬКАМИ, СЕЛО МАЄ СТАТУС 
ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВЕДУТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ

В саме Гирине снаряди не прилітали, але звуки 
вибухів тут чують постійно, – розповідає мешканка 
села Галина Іванівна.

- Чутно як гупає. Три останні дні не чую, 
а то гупає: гуп, і гуп, і гуп. Що вони вже 
гупають, до чого вони догупаються? Чим 
їм Україна набридла, тому путіну? Знаю, 
що падало там, де був аеродром. Пусто-
город розташований ближче, так люди 
звідти ходили дивитись яму і снаряд, що з 
неї стирчав, він не долетів до хат.

Жінка розповідає, що від колись великого села 
зараз залишилось кілька хат. Тим не менш, 
нечисленні мешканці Гириного забезпечені всім 
необхідним.

- Село було хороше, гарне, людей було ба-
гато, люди співучі, з гармошками гуляли. 
А зараз немає нікого. Все село упало, ви-

мерло все село. Всі пусті хати стоять, а 
їх ще розбомбили, коли те залізо тягали. 
Молодь, яка була, виїхала, а старі повми-
рали. Через день до нас возять хліб, пошта 
по п’ятницях приїжджає, автобус ходе два 
рази на тиждень. Раніше ходив кожного 
дня, а зараз рейс до Глухова у вівторок та 
четвер. І на тому дякуємо, кому треба – 
доїдуть.

З односельчанкою згодна і Тетяна. Жінка 
розповідає, що до звуків вибухів місцеві вже звик-
ли.

- Чутно, як вибухає, але поки що у нас сла-
ва Богу. Буває, що через день, а коли через 
два щось вибухає. Продукти і гуманітарка 
– це все у нас є. І вода, і світло – все є. У нас 
поки що жити можна.

Краєзнавець Едуард Баранов звертає увагу, що 
від людей з цього села, яке дійсно перебуває в зоні 
ризику, не чутно жодних скарг, як це часто буває 
у людей з більш благополучних та віддалених від 
кордону населених пунктів.   

- Це доволі старовинне село козацьке, яке 
поступово опиняється на межі зникнен-
ня. Люди тут, дійсно, звикли боротись зі 
складностями, труднощами, не боять-
ся і у них немає величезних запитів. Вони 
кажуть, що у них все добре, є продукти, є 
електрика, але на мій погляд, це оманливе 
відчуття безпеки.

Галина Іванівна, жителька с. Гирине Тетяна, жителька с. Гирине

НЕБЕЗПЕЧНЕ ПРИКОРДОННЯ

ЧЕТВЕРТОГО ВЕРЕСНЯ РАНО ВРАНЦІ 
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА З ГРАДІВ ОБСТРІЛЯЛИ 
МІСТО ДРУЖБА. ПО ПІВНІЧНІЙ ОКОЛИЦІ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ВИПУСТИЛИ ДЕ-
СЯТЬ СНАРЯДІВ, ЯКІ ПОШКОДИЛИ ШІСТЬ 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Один зі снарядів впав за кілька метрів від будин-
ку Ірини, осколки вибили вікна та пробили дах по-
мешкання.

– Десь о четвертій годині двадцять хвилин 
почулись невеликі хлопки, трохи стихло і 
без десяти п’ять вже пролунали потужні 
вибухи. Летіло куди завгодно, було видно 
вогняний хвіст. Повилітали вікна у бага-
тьох будинках на вулиці, а у мене було два 
пошкодження: вилетіло два вікна та  тро-
хи пробило дах.

Мешканка вулиці Журавської Віра розповідає, що 
у цій частині міста проживають переважно люди 
старшого віку. Удар окупантів прийшовся саме на 
їх будинки.

-Переважно живуть люди старші за 
50 років, як помру, то вже не буде кому 
і жити. Це вже вдруге нашу громаду 
обстрілюють, до того в поля влучили. На-
певно, тоді літаком бомбили.  

Дісталось і будинку Віктора. Снаряд, що летів 
у його будинок, влучив у гілля дерев і змінив 
траєкторію. Ще один снаряд впав за городом 
чоловіка, утворивши велику воронку.

– О пів на п’яту щось прошипіло: пролетіло 
п’ять, може чотири снаряди. Я ліг зно-
ву у ліжко, а воно як гупне. Вилітають 
рами: одна, друга, третя, четверта, скло 
полетіло до мене у хату. Я вибіг надвір в 
одних трусах, а двері вирвані, у веранді все 
скло побите. Почав телефонувати синам, 
ті поприбігали.

Будинок Володимира також постраждав від 
обстрілу. Осколки побили шифер на даху будинку, 
вибили вікна.

-У момент обстрілу я пив чай, аж круж-
ка з рук випала. Так і врятувався – у підвал 
не бігав. Були ДСНСники, була поліція, мер 
міста приїжджав. Головне, що люди живі, а 
це все справа наживна, як кажуть.

Прикордонна Дружбівська громада з липня виз-
нана територією, де ведуться бойові дії. В цій 
громаді росіяни раніше обстріляли територію села 
Дорошівка, тоді також обійшлось без жертв.

РОСІЯНИ ОБСТРІЛЯЛИ ВУЛИЦІ ДРУЖБИ
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Реклама, оголошення Контактна інформація

28 ВЕРЕСНЯ В СВЕСІ ЗУСТРІЧАЛИ ІКОНУ 
БОЖОЇ МАТЕРІ «СТРАСНА», ЯКУ ВІРУЮЧІ 
ВВАЖАЮТЬ ЧУДОТВОРНОЮ. СВЯТИ-
НЮ ВИСТАВИЛИ В МІСЦЕВОМУ СВЯТО-
МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ

- Сьогодні до нашого селища, нашого храму 
була привезена ікона, яка зветься Страсною, – 
розповідає настоятель Свято-Миколаївського 
храму отець Григорій. - Вона була привезена з 
села Отченашівка Вінницької області, написа-
на на горі Афон в 1903 році. Ікона є чудотвор-
ною, бо біля цієї ікони по молитвам до Божої 
Матері здійснюються різноманітні дива.

Мешканка Свеси Людмила говорить, що прийшла 
сьогодні до церкви з молитвою про мир і повернення з 
полону сина Максима.  

- Ми чекали цю ікону, бо вона потрібна у цей 
важкий час для нашої країни та нашого сели-
ща. Особисто я молюсь за свого сина, бо він за-
раз в полоні. Він захищав Україну в Маріуполі, 
він нацгвардієць частини 3011 з Кривого Рогу. 
Він не склав зброю, а стояв до кінця, доки не 
надійшов наказ головнокомандувача. Зараз він 
у полоні, я його чекаю вже п’ять місяців, а від 
нього немає нічого. Я молю Господа Бога, Бо-
городицю і всіх святих, щоб повернулись наші 
хлопці з полону і настав мир на нашій землі, 
щоб припинилась ця жорстока війна.

Святиня перебуватиме в Свесі до 30 вересня, а потім відправиться до Ямполя, 
де буде виставлена в одному з храмів селища.

– Людей вже було багато, але ті, хто не зміг прийти на зустріч 

ікони, можуть прийти на вечірнє богослужіння помолитись і по-
просити про найголовніше – мир і перемогу нашій країні та нашо-
му христолюбивому війську. Ікона перебуватиме в Свесі до ранку 
п’ятниці, коли буде перевезена до селища Ямпіль, а звідти до ка-
федрального собору міста Глухів, – зазначає отець Григорій.

МОЛЯТЬСЯ ЗА МИР


