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ЛЮДИ 2

З РОКУ В РІК ЯМПІЛЬЧАН 
ПРИГОЩАЄ МЕДОМ ВЛАС-
НОГО ВИРОБНИЦТВА ПАВЛО            
МАСЮК. ЧОЛОВІК МАЄ ВЛАСНУ 
ПАСІКУ, А ЩЕ НАВЧАЄ ДІТЕЙ 
БДЖІЛЬНИЦТВУ НА СТАНЦІЇ 
ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

З нагоди Дня пасічника, який 
відзначається 19 серпня, ми 
вирішили розпитати бджоляра про 
секрети цієї стародавньої професії.

–Перші мої спогади про 
бджільництво – це мої 
дитячі спогади. Цією спра-
вою займається вже п’ять 
поколінь моєї родини. Перші 
спогади – це кочова пасіка, яку 
мій батько та дід вивозили на 
медоносні поля Ямпільщини. З 
дитинства хотів отримати 
професію бджоляра і отримав 
знання від свого батька, який 
передав мені всі навички і любов 
до заняття бджільництвом.

За словами Павла, бджолярство на 
Ямпільщині має давні традиції. Як 
правило, ним займаються сім’ями 
– секрети професії передаються від 
батька до сина.   
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Сучасне бджільництво притерпіло не-
великих змін, це така галузь, де науково-
технічний прогрес не вносить корінні 
зміни. Раніше люди у нашій місцевості 
утримували бджіл у так званих бор-
тнях, це деревина, у якій були штучні от-
вори, в яких поселялись бджоли. В нашій 
місцевості їх називали або борть, якщо 
вона була на дереві, або бджолярі називали 
колода. Коли спілкувались бджолярі, то пи-
тали, а скільки у тебе колод.

Якщо говорити про розвиток 
бджільництва на Ямпільщини, то це 
традиційне бджільництво, яке носить 
спадковість здебільшого. Якщо є бажан-
ня отримати професію бджоляра – то 
це справа скрупульозна, яка потребує і 
фізичної і розумового навантаження.

Цього року місцеві пасічники отримали до-
брий врожай меду. За словами Павла Масюка, 

він залежить не стільки від погодних умов, як 
від майстерності бджоляра. Меду вистачить всім 
ямпільчанам, а надлишки охоче придбають в 
країнах Європи.

Запам’ятав слова свого батька – у добро-
го бджоляра не буває поганого року. Все за-
лежить від нас. Більшість пасік в Україні 
кочові. Ми перевозимо бджіл до медодаїв, а 
тому саме від нас залежить кількість вро-
жаю, який ми отримуємо від бджіл. В нашій 
місцевості добрі врожаї ми отримуємо в 
сусідніх громадах колишнього Глухівського 
району, бо там добрі чорноземи.

Наш регіон – це північ України і він 
дуже щедрий на медодаї. Медоносна база 
складається: перший травневий мед – це 
мед з акації. Далі є масиви липи, далі фер-
мери засівають гречку, є таке різнотрав’я 
як волошка, буркун. Нещодавно появився 
такий медонос як канадський золотушник.

На Ямпільській станції юннатів вже кілька 
років намагаються розвивати такий напрямок, як 
апітерапія. Тобто, медичне застосування продуктів 
бджільництва. Тут можуть запропонувати навіть 
сон на бджолиних вуликах.

Ми знаходимося на пасіці Ямпільської 
станції юних натуралістів, це колектив-
на пасіка, яка належить громаді. Тут ми 
відбираємо мед, який реалізуємо серед 
жителів громади.

Один з напрямів, які ми розвиваємо у 
бджільництві – це апітерапія. Мова йде 
про оздоровлення людини продуктами 
бджільництва. Мова йде про прополіс, 
бджолиний віск. Крім того, сон на бджо-
линих сім’ях. Це оздоровлення людини 
енергією бджолиної сім’ї. Людина заходить 
у будиночок і відпочиває на вулику, таким 
чином нормалізується біополе людини.

ПАВЛО МАСЮК: 
БДЖІЛЬНИЦТВОМ ЗАЙМАЄТЬСЯ 

ВЖЕ П’ЯТЕ ПОКОЛІННЯ МОЄЇ РОДИНИ



ЖИТЕЛЬКА СВЕСИ АНТОНІНА ТИМОФІЇВНА ЯМАЄВА 
ВІДСВЯТКУВАЛА СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ. ЖІНКА ГОВО-
РИТЬ, ЩО НАВІТЬ НЕ ПОМІТИЛА, ЯК ДОЖИЛА ДО ТА-
КОГО ПОВАЖНОГО ВІКУ.  
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-Дожила я до семидесяти років, а тоді як полетіли роки. 
За тією роботою та турботами я ніколи не помічала, 
що мені вже виповнились такі роки. Я постійно працю-
вала, лише цей рік я вже все – мало допомагаю доньці, 
але все рівно не сиджу склавши руки, все на ніжка, і на 
ніжках. Я жодного дня не лежала.

Антоніна Тимофіївна, яка пережила декілька воєн та голодоморів, 
говорить, що навіть не могла уявити, що у старості їй знову дове-
деться зіштовхнутись з війною.

-Скільки ж можна вже жити і переживати? І японсь-
ку, і польську, і два голоди, рахуйте, я пережила. В 1933 
році я пам’ятаю, як з України йшли люди і тут падали 
від голоду.

Я пережила: все в горі і в горі. Військові, полонені ходи-
ли. Ми в Хутір-Михайлівський їжу їм носили, хоч і са-
мим не було чого їсти, а якісь дирун, якусь картоплю 
носили. Надивилась, настраждалась.

Довгожителька розповідає, що майже все своє життя прожила в 
Свесі. Працювати почала ще до повноліття.

-З шістнадцяти років я працювала на насосному 
заводі. У тому віці ще не приймали на роботу, але я пра-
цювала по шість годин на день. А коли мені виповнилось 18 років, то я 
стала працювати вже самостійно.

Раптом розпочалась війна, я добровільно записалась в армію, але 
батько був проти і забрав мою заяву. Так я залишилась. Німці забра-
ли мене в Німеччину, там я була три роки, а коли нас звільнили, то 
мене розподілили у госпіталь, який знаходився за 25 кілометрів від 
Кенігсбергу, там я півроку працювала,  а потім розпочалась війна з 
Японією.

Жінка пригадує, що після війни їздила до сестри на Далекий Схід, де зустріла своє 
кохання, але залишатися у чужих краях не захотіла – і разом з донькою повернулась 
в рідну Свесу.

-Поїхала до сестри на Далекий Схід, працювала на базі, але гро-
шей платили мало – ходила рибачити. Взимку туди направляли 
військових для того, щоб допомагати рубати лід. Так  я познайоми-
лась з татарином, він демобілізувався і я до нього приїхала, прожили 
2 роки, нажили доньку.

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
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28 серпня в місті Дружба святкували міжнародний День коня. Цим заходом Фонд історико – 
культурної спадщини та спортивний клуб «Факел» вирішили підтримати мешканців міста, які 
досі тримають у своєму господарстві коней.

–Вирішили провести спортивний кінний захід і назвали його «Кінний хутір», – 
розповідає Сергій, керівник Фонду історико- культурної спадщини з м. Шостка. –
Проводимо цей захід вперше, як екотабір, бо у цей час не можемо організовувати 
великих фестивалів. Жодної реклами не давали – знали тільки власники коней 
і їх знайомі. Проводимо, щоб привернути увагу до конярства з його великим 
потенціалом. Зокрема, хочемо розвивати іпотерапію, бо під час війни дуже важ-
кий психологічний стан у багатьох дорослих та дітей, а коні дозволяють впора-
тись з цими психологічними проблемами.

За словами співорганізатора заходу дружбівчанина Олександра Шрамченка, в Дружбі є вели-
кий потенціал для розвитку конярства. Тим не менш, кількість коней в господарствах мешканців 
міста поступово зменшується.

–Десь біля 30 коней є у Дружбі, їх тримають люди, які душею не черствіють. 
Вони могли б придбати трактор, або мотоблок, поставити їх в сарай і забути 
про них, але кінь, як наркотик. Якщо з ним зіштовхнувся, то розлюбити його не-
можливо. У мене на сьогоднішній день чотири коня, я сам кошу сіно для них, все 
роблю винятково сам, навіть не залучаю нікого. Щоправда, придбав мотоблок, 
але лише для того, щоб косити траву – все інше роблю виключно кіньми.

Дружбівчанин Юрій тримає коней більше сорока років. Чоловік говорить, що має велике госпо-
дарство, а кінь є його основою.

-Запросили нас на дуже гарний захід, тут можна і себе показати, і коней. У нас 
зараз як виходить? – всі перейшли на техніку, а тваринництво? Зменшується! У 
мене і бики є у господарстві, і кролі, і кури, і качки, живемо-виживаємо. А кінь – 
то моя любов!

Тримає коня і дружбівчанин Анатолій, любов до цих тварин у нього переймає і син Сашко.
– Люблю коней, хоч маю техніку. Жінка говорить – давай продамо, але ні. Я, як 

циган – кінь має бути. І син також помішаний на конях, йому не подобаються ні 
іграшки машинки, ні автомати, одних коней давай.

Керівник Фонду історико-культурної спадщини Сергій говорить, що окрім конярства вони хотіли 
привернути увагу і до старого дружбівського парку, який садили ще Терещенки. Активіст бачить у 
ньому великий туристичний потенціал.

-Хочеться привернути увагу і до цього парку занедбаного, бо він є перлиною, ту-
ристичною локацією Сумщини, щоб люди їхали відвідати ці місця. Його візитною 
карткою може стати іпотерапія та  виробництво (зараз модно вживати слово 
крафтове, а крафт в перекладі – це ремесло). До речі, моє родове ремесло, окрім 
конярства, це утримання пасіки і виготовлення хмільних напоїв на основі меду.  

Організатори заходу мріють, що після війни їх захід переросте у фестиваль конярства, який зби-
ратиме багато відвідувачів.

КІННИЙ ХУТІР
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Жителі Ямпільської та Дружбівської громад за-
лишились без прямого залізничного сполучення зі 
столицею. Швидкий та дешевий електропотяг Зернове-
Київ скасували в перші дні війни. Після деокупації 
Сумщини «Укрзалізниця» відновила рейси з Сум,  
Шостки та Конотопу, але забула про мешканців п’яти 
найпівнічніших громад області.

-Швидкісна електричка вирушала з Хутора-
Михайлівського і йшла до самого Києва, – 
розповідає мешканка міста Дружба Раїса. 
– Було дуже зручно і комфортно, адже вона 
йшла в зручний час. В кінці лютого вона пере-
стала ходити. Було б дуже добре, якщо б цю 
електричку нам пустили, адже у нас дуже 
багато молоді, що їздить до Києва.

Дорога до столиці подорожчала в рази, – розповідає 
мешканка Дружби Марія. –  Дружбівчанам дово-
диться робити відразу декілька пересадок, відповідно 
збільшується і тривалість поїздки.

-Мабуть тепер будемо їздити через Шостку 
– це зараз більш актуальний шлях. Це дорожче, 
звісно, бо зараз квитки і так подорожчали, а 
перекладними – це ще гірше. Краще було б, якби 
наша електричка їздила.

Ситуацію погіршує і відсутність регулярного автобус-
ного сполучення, – розповідає Світлана. Для дружбівчан 
проблема дістатись не лише до столиці, а і сусіднього 
Ямполя та Шостки.

ЛІДІЯ, ЖИТЕЛЬКА ТУРАНІВКИ

-Автобус у нас забрали, на Чуйківку автобус ходив, добре було – сіли 
і поїхали, а зараз сказали «людей замало, не набирається скільки тре-
ба» і його прибрали. Таксі дорого коштує – 600 гривень до Ямполя, а 
зарплати у нас маленькі, пенсії маленькі. До Шостки таксі коштує 
тисячу гривень. Накатаєшся? Кумі моїй їхати треба було у Шостку, 
а у неї дитя інвалід на колясці, таксі найняла за останні гроші, плаче.

За словами експерта в транспортній сфері Дмитра Власенка, в «Укрзалізниці» є 
можливість відновити курсування електропотягів 884/883, але не до станції Зерно-
ве, а до станції Хутір-Михайлівський.

-Залізничне сполучення в Сумській області відновлюється поступо-
во, як ми бачимо з розкладу, багато є маршрутів Шостка-Київ, там 
навіть ходить дуже гарний рухомий склад. Дійсно, існує проблема 
сполучення з північчю області – це Хутір-Михайлівський, Середино-
Буда – станція Зернове, наскільки я бачу, до Зернового у нас взагалі 
нічого немає. Це пов’язано з безпекою, адже там постійні обстріли. 
Що стосується потягу Хутір-Михайлівський – Київ, або Фастів, як 
це було раніше, коли це був ранковий потяг, який повертався ввечері, 

то, я так  розумію, існує певний дефіцит рухомого складу електри-
чок. На даний час з Хутора-Михайлівського є сполучення з Коното-
пом, там є пари електропоїздів, до Києва можна доїхати лише з пере-
садками.

За словами фахівця, домогтися відновлення курсування електропоїздів можуть 
самі пасажири, які мають змогу звернутися на «гарячу лінію» «Укрзалізниці» чи 
Кабміну. Чомусь зараз мовчать про проблему і органи місцевої влади.

-Як можна вирішити цю проблему? Має бути активність обласної і 
районної влади, я не бачив звернень, чому не вводяться електропоїзди 
Фастів-Хутір-Михайлівський, чи Фастів-Зернове. Ще раз повто-
рюсь, що з Зернового навряд чи доречно зараз просити, а з Хутора-
Михайлівського цілком. Кожен громадянин, чи місцевий активіст 
повинні хоча б спробувати написати, чи зателефонувати на «гарячу 
лінію» Кабміну. Просто так, як кажуть, вода під лежачий камінь не 
тече. 

З проханням прокоментувати ситуацію ми звернулись до керівництва Південно-
Західної залізниці. Відповідь нам пообіцяли надати найближчим часом.

ЛЮДИ ВИМАГАЮТЬ ПОВЕРНУТИ
«КИЇВСЬКУ» ЕЛЕКТРИЧКУ
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Випускники ямпільських шкіл цього року добре склали зовнішнє незалеж-
не оцінювання. Що вже й говорити, якщо серед тридцяти шести випускників 
відразу четверо дітей отримали максимальну кількість балів на іспиті.  

Випускниця школи №2 Яна Ткаченко склала на максимальну кількість 
балів всі три предмети. Дівчина говорить, що такого результату змогла до-
сягти без жодного репетитора.

–Я склала всі предмети на двісті, тобто це був максимум. Це 
історія, українська мова та математика. Для мене це був ек-
сперимент, адже я підготувалась без репетиторів, тобто не 
було жодної людини, яка мені допомагала. Я змогла повністю 
організувати своє навчання, знайшла джерела, які для мене були 
цікавими. Робила ілюстрації, бо обожнюю все ілюструвати, 
вони мені запам’ятовуються найбільше. Я б кожному рекомен-
дувала малювати, якщо є якесь правило – якось його намалюй. 

Мені це дуже допомогло.
Яна розповідає, що її батько зараз захищає Україну, а тому дівчина хотіла 

його порадувати своїми результатами.  
-Мій тато завжди був фанатом мого навчання, він хотів, щоб 

я закінчила школу з золотою медаллю, або щоб я все склала до-
бре. Це була моя найбільша мотивація – порадувати тата.

У однокласника Яни Нікіти Пушкаря батько також військовий. У нього є 
всі підстави пишатись сином, адже Нікіта отримав 200 балів з історії і тепер 
збирається поступати на будівельну спеціальність. Говорить, що після пере-
моги настане час відбудовувати країну.

-Я сам підготувався, я вчився, проходив тести на ЗНО.ua, чи-
тав книжки з історії, математики, української мови, вчив пра-
вила, інколи зубрив і здав, як здав.

Школа №1 також має двох випускників-«максималістів». Даша Насеннік 
досконала знала історію, а Стас Мінтус – математику.

Станіслав говорить, що для нього завдання були легкі, а тому не пробачив 
би собі інший результат.  

– На максимальний бал склав математику. Саме математи-
ку, бо це був мій улюблений предмет, вона мені найбільше по-
добалась в школі. Ще до екзамену, як тільки з’явились пробні 
завдання, я їх вирішив і зрозумів, що математика дуже легка. 
Вирішив, що якщо завдання такої ж складності будуть і на 
тесті, то я маю їх скласти на 200 балів. Нереально легка, як для 
мене, бо в школі я навчався добре, математику я любив.

Задоволена своїм результатом і Дар’я. Дівчина збирається вступати до 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– Я склала історію на 200 балів, спочатку думала, що це не-
можливо, що взагалі не можна скласти предмет на 200. Але ця 
мрія збулася.

Дар’я розповідає, що цьогорічним випускникам довелось непросто. Он-
лайн – навчання супроводжувало їх випуск з 9 класу. Спочатку на заваді 
повноцінного навчального процесу став коронавірус, а потім і війна.  

– Онлайн-навчання почалося в 9 класі, якраз тоді, коли потрібно 
було здавати ДПА. Тому ми дуже хвилювалися, до останніх днів 
готувалися і думали, що нам доведеться складати іспити. Але 
потім виявилось, що його скасували через коронавірус. Це був 
перший рік, а тому це було дуже дивно для нас. Так дев’ятий 
клас, десятий і одинадцятий. Звичайно, що було б краще навча-
тися у школі, але вже є, як є.

ЯМПІЛЬСЬКІ ВИПУСКНИКИ 
СКЛАЛИ ЗНО НА 200 БАЛІВ 

Яна Ткаченко Нікіта Пушкарь

Станіслав Мінтус Дар’я Насеннік
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8 серпня російські війська здійснили 
артилерійський обстріл житлових будинків при-
кордонного села Катеринівка, що неподалік Глухо-
ва. Ворожий снаряд розірвався за кілька метрів від 
місцевої мешканки Валентини, яка саме їхала з ро-
боти на велосипеді. Від отриманих ран жінка заги-
нула на місці.

-У той час, коли почулись постріли, я з на-
шим фельдшером їхали з села, – розповідає 
жителька Катеринівки Катерина. – Ми зля-
кались і сховались у підвалі, де пересиділи 
обстріл. Потім зателефонували фельдше-
ру, сказали, що лежить жінка без ознак 
життя. Ми кинулись туди, а вона вже була 
мертва. На асфальті була яма від снаряда.

Жителька Катеринівки Ніна розповідає, що оско-
лок снаряду влучив загиблій прямо в шию.

-Почався обстріл і ми заховались у погріб, 
а як стихло – вийшли на вулицю. Почули 
жіночий крик «Валя, Валя, отямся!». Вона 
за старенькими доглядала. Люди говорять, 
що їхала з роботи і за метр-два від неї впала 
міна, вибух і осколок влучив їй прямо в шию.

Жінка загинула навпроти будинку Івана. Чоловік, 
який сам ледь вцілів після вибуху, говорить, що до-
бре знав загиблу.

-Я з її чоловіком робив разом, хороша жінка. 
Тут все село її поважало, вона допомага-
ла стареньким людям. А тепер я навіть не 
знаю, як вони без неї? Вони залишились, як 
дитина без матері. Я теж живий чудом 
залишився, вибух стався метрів за п’ять 
від мене. Добре, що відразу приїхала група 
електриків, швидко все відновили. Мій ка-

бель від хати відбило, вікно в іншу сторону 
відкрило, у сусідів те саме.

Житель села Микола розповідає, що росіяни 
спеціально цілили в цивільних, бо військових в селі 
не було.

-Там не було військових, ні у нас, ні у 
сусідніх селах. Виходить, що цілили по нам, 
а по кому ще? По нам і цілились! Тут за 
кілометр пункт пропуску «Катеринівка», 
там українську митницю спалили росіяни. 
Ми бачимо, що і БТРи, і БМПешки їздять по-
над кордоном. А сьогодні обстріл був: десь 

чотири прильоти було і жінку вбило, а 
потім ще прильотів двадцять було – там 
на трасі землю аж на асфальт повикидало. 
Це були гради, по моєму.

Жителька Катеринівки Тетяна говорить, що жити 
за кілька кілометрів від позицій окупанта дуже 
страшно.

-Почули вибухи, вискочили, бачимо – дим 
йде. Перший раз у нас було так страшно. 
Два кілометра від нас і позиції росіян: горо-
ди, поле, а там і ліс російський. Вони ката-
ються там кожен божий день.

17 серпня росіяни двічі обстріляли 
прикордонне село Студенок, що у 
Есманьській громаді. Спочатку окупан-
ти завдали удару по центру села: школі 
та палацу культури, а ввечері гатили 
по вишці мобільного зв’язку. Один зі 
снарядів влучив у приватний будинок – 
спалахнула пожежа.

-Ми прийшли о дев’ятій ранку 
на роботу, – розповідає очеви-
дець обстрілу Сергій.  -Зі старо-
стою села, директором будинку 
культури і інженером по воді 
ми пішли обкошувати кладо-
вище, а близько 11:45 зненацька 
розпочався обстріл. Коротки-
ми перебіжками ми дістались 
шкільного підвалу, де пересиділи 
хвилин сорок. А коли вийшли – 
побачили наслідки обстрілу.  А 
потім, десь о 19 годині, розпочав-
ся повторний обстріл села – у 
сусідів була пожежа. Так прой-
шов день у нас вчора.

Опинився неподалік від епіцентру 
вибухів і водій молоковозу Олександр, 
говорить, що ледь встиг врятуватися.

-Я тоді тільки приїхав з роботи 
і сів обідати, дві ложки з’їв – чую 
«вихід». Перша міна зірвалась 
на городах, друга – за спортив-
ним залом, третя – біля пам’ятника. Куди 
вже ховатися, як воно все ближче і ближче? 
Втекли з дому, я завів машину і ми поїхали.

Жителька Студенка Аня розповідає, що від села до 
кордону з Росією лічені метри, а тому жителі села 
часто бачать переміщення ворожих сил.

– За моєю спиною кар’єр і це вже територія 
Російської Федерації. Коли відбуваються 
обстріли сусідніх громад, Глухівської чи 
Шалигинської, то тут у нас чутні вибухи. 
І коли у нас бувають обстріли, як вчора, то 

вони під’їжджають ближче до кордону – 
люди це чують.

Катерина Олексіївна мешкає по сусідству з будин-
ком, що згорів. Жінка говорить, що власника садиби 
поранило ще 5 серпня, а повторний обстріл вщент 
зруйнував домоволодіння.

– 5 серпня ранило сусіда, а вчора хату 
розбило. Як ви думаєте, як нам жити по 
сусідству? Я боюся спускатись у підвал, 
а тому сиділа у сінцях, а там і стеля від 
вибухів сипалась, і веранда сипалась, все на 

світі.
Староста села Петро Єрьоменко говорить, що це 

вже четвертий за ліком обстріл Студенка.
-17 серпня наш населений пункт – село 

Студенок було двічі обстріляне з боку 
Російської Федерації: в обід та ввечері. 
Більше 30 прильотів було: у клубі всі вікна 
розбиті, в школі, ФАПі, а також у людей 
були пошкоджені вікна, двері, дахи. А та-
кож по вулиці Зелюкіна снаряд потрапив у 
будинок – його зруйновано.

ПРОДОВЖУЮТЬ ОБСТРІЛЮВАТИ 
ТА ВБИВАТИ ЦИВІЛЬНИХ 
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Реклама, оголошення Контактна інформація

НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ЯМПІЛЬЧАНИ ВЛАШТУВАЛИ 
МОТОПРОБІГ З ДЕРЖАВНОЮ 
СИМВОЛІКОЮ УКРАЇНИ. КОЛОНА 
МОТОЦИКЛІВ, ПРИКРАШЕНИХ 
ПРАПОРАМИ ТА СИНЬО-ЖОВТИ-
МИ КУЛЬКАМИ, ПРОМЧАЛА ЦЕН-
ТРАЛЬНИМИ ВУЛИЦЯМИ СЕЛИЩА.

Організатор заходу В’ячеслав го-
ворить, що було важливо показати, 
що Ямпіль за Україну, а ямпільчани 
вдячні своїм воїнам-захисникам.  

По місту Ямпіль з держав-
ним прапором, по блокпо-
стах проїхали, привітали 
всіх наших захисників: 
військовослужбовців та 
тероборонівців. Трохи 
солодощів привезли, кави та 
чаю, хай не скучають – все 
буде добре. Завдяки їм ми пере-
можемо!

Для військових наш приїзд став 
приємною несподіванкою. Вони 
були вражені нашою увагою, – гово-
рить маленька Соломія.

-Вони мене обійняли, сказали дякую, сказали, що я їм подарувала 
щастя. Я їм подарувала кульки, малюнки, солодощі. Малюнки ма-
лювала сама, а ще мені допомагала бабуся. Там намальовано сер-
дечко, там намальовані ручки, прапор.

Ямпільчанин Олександр говорить, що такі заходи в селищі проходили 
постійно ще до війни, а зараз вони стали ще важливішими.

-Ми всіляко підтримуємо ЗСУ, підтримуємо тероборону. Цією 

акцією ми хотіли показати, що ми нескорені. Україна неперемож-
на. Все буде Україна!

До мотопробігу долучились і байкери зі Свеси. Олександр, який приїхав в 
Ямпіль з сусіднього селища, говорить, що моторух у нашому районі об’єднався 
на підтримку України.

Ми любимо спілкуватись, треба тримати дружбу, це як велика 
сім’я. Ми все рівно переможемо. Без сумніву!

Свято Незалежності 


