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ЯМПІЛЬСЬКІ ВОЛОНТЕРИ В’ЯЖУТЬ БА-
ЛАКЛАВИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ. У ВІЛЬНИЙ 
ЧАС НЕБАЙДУЖІ ЗБИРАЮТЬСЯ В 
ПРИМІЩЕННІ СЕЛИЩНОЇ ПУБЛІЧНОЇ 
БІБЛІОТЕКИ, ЯКА СТАЛА СВОЄРІДНИМ ВО-
ЛОНТЕРСЬКИМ ЦЕНТРОМ

Ідею виготовляти балаклави запропонувала 
ямпільчанка Ольга Басараб. Дівчина розповідає, 
що добре розуміє потреби військових, бо у Зброй-
них Силах служать її рідні.

www.yampil.info

-У мене і тато, і брат в армії, а тому війна 
мене зачепила з найсильнішої сторони. Я 
розумію важливість допомоги і війську і за-
галом нашій країні. У тата є підшоломник, 
але він тоненький, я подумала, що було б 
добре йому надати більш тепле. Зараз ми 
спеціалізуємось саме на різноманітних ба-
лаклавах, шапочках. Це предмети, які дійсно 
необхідні, бо зараз розпочинається холод.

На виготовлення однієї балаклави йде майже тиж-
день, – розповідає Яна Ткаченко. – У той же час більш 
досвідчені майстрині справляються і за день.

-Обожнюю в’язати, а тому балаклави 
– то ніби релакс для душі. Як тільки ти 
вільний, то можеш сюди приходити, тут 
тебе завжди приймуть. Приходять всі 
бажаючі, я з дівчатами – своїми подруга-
ми, ми намагаємось якнайбільше залучити 
учасників. А також дуже приємно, що люди 
похилого віку також приймають в цьому 
участь.

Директор Ямпільської публічної бібліотеки Лариса 
Погребнова розповідає, що окрім балаклав, тут виго-
товлять кікімори та окопні свічки. Долучитись до во-
лонтерства можуть всі охочі, а у кого немає часу – мо-
жуть допомогти матеріалами.

-Ідея допомагати ЗСУ у нас виникла ще на 
початку військової агресії. Наші бібліотекарі 
допомагали військовим, готуючи варени-
ки та збираючи необхідні речі. Зараз у нас 
проходять майстер класи з виготовлен-
ня балаклав, приходять люди, які пропону-
ють свою допомогу, приносять нитки. Але 
у нас закінчується віск, який нам надавали 
настоятелі Свято-Георгіївської та Спасо-

Преображенської церков, нам потрібен цей 
матеріал та нитки, або кошти, на які ми 
могли б придбати цей матеріал.

Готові вироби волонтери постійно передають 
військовим на ямпільські блокпости. Але найбільше 
хочуть допомогти саме своїм землякам, які зараз бе-
руть участь у військових операціях на сході та півдні 
країни.

 Ольга БАСАРАБ, волонтерка

 Яна ТКАЧЕНКО, волонтерка

 Лариса ПОГРЕБНОВА, директор бібліотеки

В’ЯЖУТЬ БАЛАКЛАВИ
ЯМПІЛЬСЬКІ ВОЛОНТЕРИ 
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П’ЯТНАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ В СВЕСІ ВІДБУВСЯ 
БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ 
АРМІЇ. ВИХОВАНЦІ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРИ МІСЦЕВОМУ 
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ РАЗОМ З БАТЬКАМИ 
ПРИГОТУВАЛИ ВИПІЧКУ, ЯКУ ПРОДАВАЛИ ЖИТЕЛЯМ СЕ-
ЛИЩА

Захід підтримали артисти Свеського палацу культури, які 
підготували патріотичний концерт, – розповідає організатор яр-
марку отець Григорій.

-Ми планували провести цей захід вже давно і до свя-
та Покрови Божої матері та Дня Захисника України 
ми вирішили провести таку благодійну акцію – ярма-
рок на підтримку наших Збройних сил України. Наші 
жінки з дітками випекли чудову випічку, підопічні 
нашого інтернату психоневрологічного намалювали 
картини. Готуємо каву, попкорн – робимо все, що мо-
жемо. Всі зараз хочуть якусь користь принести нашій 
армії, а тому залюбки відгукуються на всі заходи, які 
ми проводимо.

Юна свесянка Аделіна розповідає, що на ярмарку представлені 
патріотичні картини, які спеціально для армії малювали 
вихованці психоневрологічного інтернату.

-На цій картині воїн з великими крилами і вона 
нам допоможе перемогти. Її малювали бабусі з 
психоневрологічного інтернату. Ми продаємо карти-
ну за 250 гривень, кошти підуть на підтримку ЗСУ.

Мами юних патріотів підтримали своїх дітей і долу-
чились до акції. Жінки говорять, що залюбки провели 
сьогодні кілька годин на кухні, готуючи смаколики.

-Дитина прокинулась і питає: «мамо, ти 
будеш щось пекти?». Я за п’ять хвилин при-
думала, що спекти, бо з тістом я на ти. 
Діти у захваті, ми теж всі у захваті.

-Напекли випічки, наробили льодяників, же-
лешок. Все це продається, все це купується, 
збираються кошти, які потім відправляться 
нашим захисникам. Особисто я принесла 
торт манник «Зебра», він вже розійшовся, 

залишилось трішки пирога з яблуками та 
корицею.

Свесянин Микола розповідає, що на ярмарку не 
лише продавали товари і збирали пожертви на армію, 
а і безкоштовно пригощали всіх бажаючих.

-Сьогодні у нас суботній ринковий день, 
коли все селище збирається. Люди можуть 
безкоштовно пригоститись українським 
борщиком, кашкою, чаєм, послухати музи-
ку, яка прославляє нашу Україну. Слава Богу, 
що ми є, що ми живі, що ми будемо жити, що 
ми вистоїмо і, як кажуть, Господь своїх не 

покине. 
У захваті від ярмарку і самі жителі селища. Люди го-

ворять, що суботній захід підняв настрій. 
-Ми прийшли вкласти кошти у добру спра-

ву. Все було дуже смачним: глінтвейн, кава, 
вся випічка смачна. Видно, що старалися, 
діти торгували наші – всі молодці.

-Прийшов підтримати Збройні сили 
України, спробувати смачного борщу, по-
дивитись концерт. Прийшли з дітьми, ось 
один, а другий бігає. Погода гарна, все дуже 
добре.

СВЕСА ЯРМАРКУВАЛА ДЛЯ ЗСУ
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ДЕСЯТЬ БУДИНКІВ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПІДГОТУВАЛИ ЖИТЕЛІ СЕЛА ГРЕМ’ЯЧКА. 
ТУТ ГОТОВІ БЕЗКОШТОВНО ПРИЙНЯТИ ВСІХ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ РЯТУЮТЬСЯ ВІД 
ВІЙНИ

Ще двадцять років тому в селі проживало вісімсот людей, зараз нараховується не більше 
двохсот шістдесяти. А тому, розповідає Тетяна Кравченко, в Грем’ячці багато покинутих 
будинків, які селяни ще у перші дні війни вирішили запропонувати переселенцям.

–Ми розуміли, що в тих умовах, що були на початку війни, в селі було 
вижити легше, а тому ми почали готувати будинки. Зібрались з людь-
ми і поділились на дві групи: чоловіки і жінки. Чоловіки потрусили димо-
ходи, завозили дрова, жінки прибирали в будинках. Але виникла пробле-
ма відсутності електропостачання, бо ці будинки багато років були без 
світла. Нам назустріч пішли працівники громади, голова громади, наша 
електромережа – Ямпільський РЕМ. Так ми подолали всі нюанси і за пер-
ший тиждень змогли підготувати десять будинків.

Люди розмістили запрошення в соціальних мережах і на нього відгукнулось десять ро-
дин з різних міст Сумської області. Переселенцям запропонували не лише теплу оселю, 
а і харчування, з яким у березні було особливо складно.   

-Було багато дзвінків: люди з Сум телефонували і говорили, що вже 
декілька днів не їли, тепла у них не було. Автобус з Сум їздив і ним до 
нас приїхало дві сім’ї. Багато людей цікавилось, але не приїздили, бо коли 
дізнавались, що ми знаходимось за 20 кілометрів від кордону, у них вини-
кав страх. Ми говорили, що у нас тихо, спокійно, але люди не були впевнені, 
що будуть у безпеці.

Після деокупації області більшість переселенців повернулись до власних домівок. 
Зараз в Грем’ячці проживає лише переселенка з Шостки Тетяна Іванівна та родина з 
Луганської області. Багато підготовлених осель звільнились і готові прийняти потребу-
ючих.

-Я проживала в Шостці, а коли війна розпочалась мене спіткало горе і я пе-
реселилася сюди в село, – розповідає Тетяна Іванівна. - Воно ж, розумієте, 
тривоги розпочались, а у мене проблеми зі здоров’ям, будинок без ліфту, 
було важко підніматись та спускатись. Іншими словами, треба було ку-
дись діватись.

Жителі Грем’ячки позитивно ставляться, що до них в село приїжджають переселенці. 
За весь час жодного конфлікту з ними не було, – розповідає жителька села Юлія 
Анатоліївна.

-У такий важкий час людям же треба десь жити. Якщо там дуже важко, 
постійна загроза життю, а у нас, дякувати Богу, спокійно, то будь ласка, 
хай приїжджають. У мене сусідка з Донеччини, вона корінна, але після на-
вчання більше 20 років пропрацювала в Антрациті, повернулась додому. 
Гарна людина, добре до неї ставимось, хороші відносини сусідські.

В ГРЕМ’ЯЧЦІ 
ГОТОВІ 
ПРИХИСТИТИ 
ДЕСЯТЬ РОДИН 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

Тетяна Кравченко, авторка ініціативи

Тетяна Іванівна, переселенка
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26 ЖОВТНЯ ДРУЖБА ПРОЩАЛАСЬ З 
УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 
ОЛЕКСАНДРОМ САЛІЄМ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ 
20 ЖОВТНЯ

Дідусь загиблого Віталій Скварцов розповідає, 
що Олександр пішов захищати Україну ще у перші 
дні повномасштабного вторгнення. Спочатку 
дружбівчанин служив у лавах територіальної оборо-
ни, а пізніше приєднався до регулярної армії.

-Мій онук Салій Олександр Геннадійович за-
гинув 20 жовтня у своїй військовій частині. 
Пішов на війну з перших днів. 25 лютого 
він вже був у територіальній обороні, а у 
квітні склав присягу і перейшов у ЗСУ, у 
Правий сектор. Служив у частині, номер я 
не буду називати, до останнього дня був у 
штурмовій спеціальній бригаді.

Класна керівниця військового Наталія Маханько-
ва розповідає, що ще у шкільні роки було помітно, 
що Олександр дуже любив Україну. Хлопець ріс 
справжнім патріотом своєї країни.  

-Сьогодні дуже сумний день, а особливо для 
шкільної родини. Я була класним керівником 
Саші з п’ятого по одинадцятий клас. Хочу 
сказати, що це була дуже вихована, чесна 
людина. На той час, коли вони навчалися, 
а школу вони закінчили в 2014 році, кра-

щого воротаря за Сашка не було у шкільної команди. Ми всі 
пишаємося, що у нас такий герой, але дуже болить серце, що ми 
втратили таку людину.

Подруга Олександра Салія Дар’я розповідає, що звістка про загибель това-
риша сколихнула всіх його знайомих.

-Саша – це найсвітліша людина у моєму житті. Він мені завж-
ди був як брат, замінив дядю. Був завжди поруч, щоб не було – у 

будь-яку мить. Був завжди готовим поділитись останнім з 
іншими. Говорив, що все буде добре, не дивлячись ні на що, що не 
хоче бачити моїх сліз – тільки посмішку, але цю обіцянку я не 
стримала. Дуже тяжко.

Незважаючи на великий дощ, попрощатись з Олександром Салієм прийш-
ло багато мешканців міста. Земляки назавжди збережуть пам’ять про свого 
воїна-захисника

ДРУЖБА ПРОЩАЛАСЬ
З ОЛЕКСАНДРОМ САЛІЄМ 
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–Маєток Неплюєва був переданий під шко-
лу заводського учнівства в 1922 році, тут 
були розміщені кабінети та майстерні, 
був гуртожиток на першому поверсі, – 
розповідає бібліотекар закладу Людмила 
Шкарапута. -Першими спеціальностями 
були шишельник, компресорщик, шофер. 
Для механічного заводу та сільського госпо-
дарства різні спеціальності готували.

ЧОТИРНАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ СВЕСЬ-
КОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ АГРАРНОМУ 
ЛІЦЕЮ ВИПОВНЮЄТЬСЯ СТО РОКІВ. НА-
ВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАСНУВАЛИ, ЩОБ 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ КАДРАМИ МІСЦЕВИЙ 
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

За сто років заклад кілька разів змінював назву: був 
ФЗУ, технікумом, професійно-технічним училищем, 
вже у 2000 роках став професійним аграрним ліцеєм. 
За радянських часів заклад орієнтувався на потреби 
Свеського насосного заводу, а коли завод почав зане-
падати – перепрофілювався на інші професії, що були 
актуальні для регіону.  

– На сьогоднішній день в закладі навчається 
сто п’ять учнів, – говорить заступник ди-
ректора з навчально-виховної роботи Оле-
на Білецька. –В основному наші учні – це 
мешканців колишнього Ямпільського району: 
Свеської територіальної громади, трішечки 
менше з Ямпільської територіальної грома-
ди, є учні з Середино-Будської територіальної 
громади, Шосткинського та Глухівського 
району, але це одиночні випадки. На даний час 
заклад готує кадри за декількома напрямка-

ми, є такі професії, як плодоовочівник, кухар, 
кондитер, продавець продовольчих товарів, 
слюсар з ремонту сільськогосподарської 
техніки, тракторист – машиніст, водій 
категорії С, також є професія електрогазоз-
варник. 

Сьогодні багато учнів ліцею воюють у складі Зброй-
них сил України. Серед випускників четверо загиблих 
військових, один, що має високу державну нагороду.

-Є учні, які пішли до лав Збройних сил України, 
точну цифру сказати не можу, – зазначає 
Олена Білецька. -На жаль, є і такі учні, які за-
гинули в період АТО та воєнних дій. Таких учнів 
в історії нашого закладу вже чотири, також 
є учень, який навчався у нашому закладі і 
був нагороджений орденом За Мужність ІІІ 
ступеню. Ми допомагаємо Збройним силам 
України, плетемо маскувальні сітки та бере-
мо участь у волонтерській діяльності.

Через напружену ситуацію в регіоні, в Свеському 
професійному аграрному ліцеї круглу дату відзначати 
не будуть. Святкування планують провести вже після 
перемоги.

СТОРІЧЧЯ ЛІЦЕЮ
 Людмила Шкарапута, бібліотекар 

 Олена Білецька, заступник директора
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НОВОВАСИЛІВКА ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКОЇ 
ГРОМАДИ Є ОДНИМ З НАЙПІВНІЧНІШИХ 
ПРИКОРДОННИХ СІЛ СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ. РОСІЯНИ НЕ ДАЮТЬ СПОКОЮ 
МІСЦЕВОМУ НАСЕЛЕННЮ, ПОСТІЙНО 
ОБСТРІЛЮЮЧИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА З РІЗНИХ 
ВИДІВ ОЗБРОЄННЯ
- Позиції окупантів звідси за лічені кілометри, – 
розповідає жителька Нововасилівки Валентина.

ЯК ПІД ОБСТРІЛАМИ РОСІЯН
ЖИВУТЬ ЛЮДИ У НОВОВАСИЛІВЦІ

Валентина, жителька Нововасилівки

–До кордону 5 кілометрів, вони стріляють 
не з кордону, а поселились на колишній 
станції 108 кілометр. Обстрілюють нас, 
летять над головами снаряди і недалеко 
вибухають, через день, через два. Розвали-
ли школу та сільраду. Цілились у школу, 
бо там збирається дітвора, яка постар-
ше. Вони, напевно, думали, що то військові 
там мешкають. У саму школу вони не влу-
чили, але повилітало скло, знесло дах.

Страждають від обстрілів і приватні будинки. Ново-
васильчанка Галина знайшла у своєму сіннику два 
снаряди, які, імовірно, прилетіли, коли жінки не було 
вдома.   
-Лежить снаряд такий і так пісок виритий 
від сіновалу до погребні, я його ще переверну-
ла. Не чула, коли він прилетів. Якби до курей 
не пішла, то можливо б ще з тиждень лежав. 
Один військові забрали, а інший, кажуть, ле-
жить на глибині 2 метрів.
А жительку села Антоніну від ворожого снаряду вря-
тував власний сарай. Саме він прийняв на себе нічний 
артобстріл, відвівши загрозу від будинку, де проживає 
старенька.   
-О дванадцятій ночі так стрельнуло, що у 
хаті всі меблі затряслись, страшно. Всю ніч 
очі ні на грамочку не закрила, стало розвид-
нятись о пів на п’яту, я відкрила штори і див-
люсь, а сарай мій розбитий, все розбито. А 

тут у мене погріб був, все там зберігала. 

Неподалік Нововасилівки знаходиться російське місто 
Біла Березка. Місцеві розповідають, що до війни воз-
или туди на продаж продукти харчування. Зараз же 
росіяни відповідають снарядами.

Галина, жителька Нововасилівки

Антоніна, жителька Нововасилівки
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Реклама, оголошення Контактна інформація

ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ОЗНА-
КАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ Ч. 3 СТ. 110-2 КК УКРАЇНИ 
«ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ З МЕТОЮ 
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ ЧИ ПОВАЛЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗМІНИ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ 
АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ» ТА 
Ч. 3 СТ. 191 КК УКРАЇНИ «ПРИВЛАСНЕННЯ, 
РОЗТРАТА МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ 
ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТА-
НОВИЩЕМ». У ЦІЙ СПРАВІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ФІГУРУЄ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД

Органи досудового розслідування посилаються на те, 
що посадовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» і ПрАТ 
«Свеський насосний завод», бенефіціарним власником яких 
є донька колишнього Міністра оборони України, протягом 
2015 – 2022 років здійснено понад 200 поставок виробленої 
продукції на територію країни-агресора – російської 
федерації. Отримували вказані товари (близько 90% 
виробленої продукції) ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» 
та ТОВ НПК «ОСО». В подальшому вказана продукція по-
ставлялась на підприємства оборонно-промислового ком-
плексу країни-агресора – російської федерації, а саме на 

«Казанський державний пороховий завод», «Тамбовський 
пороховий завод» і «Пермський пороховий завод».

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті 
ПрАТ «Свеський насосний завод», продукцію даного заво-
ду реалізовували на території країни-агресора – російської 
федерації чотири компанії, в тому числі ТОВ «ТД «Свес-
ский насосный завод» і ТОВ НПК «ОСО». Крім того, факт 
постачання ПрАТ «Свеський насосний завод» продукції 
на територію країни-агресора – російської федерації 
підтверджується вантажно-митною документацією, 
відповідно до якої з 2018 року по 2022 рік здійснено більше 
200 операцій з постачання продукції на адресу російських 
підприємств.

Водночас, встановлено, що засновником (частка 100 %) 
ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» є сестра колишнього 
Міністра оборони України, яка також являється заснов-
ником і керівником близько 15 підприємств на території 
країни-агресора – російської федерації та окупованої АР 
Крим.

Слідство вважає, що вищезазначені встановлені особи 
організували фінансування дій, які вчиняються з метою 
насильницької зміни та захоплення державної влади в 
Україні, а також зміни меж її території шляхом військового 
нападу збройних сил російської федерації.

Відомо, що в рамках цього кримінального провадження 
суд арештував 23 вагони, які належать пов’язаній фірмі 
ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ». Апеляційну скаргу представника 
компанії Київський апеляційний суд відхилив у вересні.

ПІД ПІДОЗРОЮ


