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Ямниця відсвяткувала 
574-ту річницю

У неділю, п’ятого серпня,  Ям-
ниця відзначала День села – 574 
роки з часу першої писемної згад-
ки, датованої 1444 роком. Святку-
вання Дня народження села Ямни-
ця відбулося вперше у складі но-
воствореної Ямницької об’єднаної 
територіальної громади.

Урочисті заходи розпочалися 
зі Святої Літургії у церкві св. Мико-

лая за участі хору ім. Григорія Ве-
рьовки. Для мешканців та гостей 
це стало унікальною можливістю 
насолодитися неймовірним церков-
ним співом видатних діячів музич-
ного мистецтва. Після Служби усі 
спільно біля пам’ятника Борцям за 
волю України помолилися за душі 
загиблих героїв, котрі віддали жит-
тя за незалежність Батьківщини.

Продовжилась святкова про-
грама іграми та забавами для мо-
лоді. Конкурс малюнків на асфаль-
ті для дітвори подарував гарний на-
стрій і самим учасникам, й усім хто 
спостерігав за стараннями малечі. 
Ніхто не залишився без подарунка. 
Автори найкращих робіт були наго-
роджені призами за перше, друге і 
третє місця у трьох вікових катего-

ріях – дошкільнята, початкові та 
середні класи, а ще нагородили 
і наймолодшого учасника кон-
курсу. Решта юних художників 
також отримали заохочувальні 
призи. Нагородження провів го-
лова Ямницької об’єднаної гро-
мади Роман Крутий.

 Закінчення на 6 стор.

“В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля”.

Тарас ШЕВЧЕНКО

Президент України Петро Порошенко 
відвідав Ямницьку громаду

31 травня – історичний день для Ямницької об’єднаної територі-
альної громади. В рамках робочого візиту на Прикарпаття грома-
ду відвідав Президент України Петро Порошенко. Глава держави 
побував у Ямницькому ліцеї, привітавши школярів та випускників 
зі Святом останнього дзвоника.

«Це дуже зворушлива, дуже 
хвилююча подія, яка відкриває 
двері у велике життя випускни-
кам школи. Дуже ретельно вони 
готувалися до цього дня – вчи-
лися, виховувалися. Вчилися не 
лише знанням, вчилися любити 
Батьківщину, вчилися дружити, 
бути гідними громадянами нашої 
фантастичної держави, де нам всім 

пощастило жити», – зазначив Пе-
тро Порошенко.

Президент відзначив, що Ям-
ницький ліцей був добре відремон-
тований, і це відбулося в тому числі 
завдяки президентській програмі 
децентралізації, місцевому бюдже-
ту і коштам меценатів. 

 Закінчення на 3 стор.

Дорогі жителі Ямницької об’єднаної 
територіальної громади!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Державного 
Прапора України та Дня Незалежності України!

Двадцять сім років тому доля подарувала нам унікаль-
ний шанс здобути омріяне право самостійно будувати рідну 
країну, бути господарями на багатій та прекрасній україн-
ській землі і вдосконалювати її своєю щоденною працею.

Разом із незалежністю ми отримали можливості для еко-
номічного зростання, перспектив, духовного й культурного 
розвитку. І хоча Україна сьогодні переживає непрості часи,  
потрібно вірити, що в єдності – сила народу, і ми здолає-
мо будь-які перешкоди на шляху зміцнення нашої Держави.

Тож, давайте добрими справами будемо разом примно-
жувати авторитет і могутність України, працювати на благо 
нашої об’єднаної громади задля її розвитку і процвітання. 
Хай над нашою державою завжди буде мирне небо, а в сер-
ці кожного побільшає добра.

У ці святкові дні від усієї душі зичу вам і вашим рідним міц-
ного здоров’я, гарного настрою, благополуччя, достатку, миру, 
щедрої долі, Божого благословення і злагоди в кожній оселі. 

Слава Україні!

Голова Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман КРУТИЙ

Дорогі в Христі!
Сьогодні, святкуючи двадцять сьому річницю Незалеж-

ності, повинен запитати кожен сам себе: “Чого вимагає Укра-
їна від мене?” А вона вимагає від кожного з нас праці та лю-
бові! Не обманюймо самі себе, що хтось принесе нам щастя 
й добробут. Ні! Бо це потрібно робити нам самим, щоденною 
своєю працею і своїм життям.

І хоча темні хмари ще досі стоять над нами, вірмо, що 
Бог допоможе нам їх розігнати. Йдімо вперед з вірою у сер-
ці, а правда завжди переможе. Молімося сьогодні за долю 
нинішніх та майбутніх поколінь, і ніколи не втрачаймо надії 
на свою незалежність.

Хочемо щиросердечно привітати усіх нас з нашим ве-
ликим національним святом — Днем Незалежності України! 
Бажаємо усім національної свідомості, віри і любові до своєї 
Батьківщини, успіхів у щоденній праці во ім’я розвитку й про-
цвітання нашої Незалежної Української Держави!

З благословенням Господнім, о. декан Богдан Курилів, 
о. Ярослав Рожак, о. Орест Смицнюк, 

о. Дмитро Кубацький, о. Василь Сенько, 
о. Володимир Заліський, о. Василь Смицнюк

Дорога громадо!
Від імені колективу КП «Ямниця» прийміть вітання із 

національним святом нашої державності — Днем Незалеж-
ності України!

Щиро бажаю вам і вашим близьким щастя, любові, 
достатку, родинного добробуту, бадьорості духу та нових 
здобутків.  Нехай кожен ваш день буде сповнений радіс-
тю і теплом, а ваші добрі справи примножують славу на-
шої рідної України.

З повагою — керівник КП «Ямниця» Руслан САВУЛЯК

Шановні друзі!
Вітаємо вас з Днем Незалежності України! 

З нагоди великого національного свята прийміть щирі 
побажання. Хай цей день принесе у вашу оселю радість, сі-
мейний затишок і прихильність  друзів, а доля дарує багато 
славних літ у мирі й щасті.

Щиро бажаємо вам здійснення усіх найважливіших за-
думів та добра на благо нашої Держави й народу України!

Громадська організація «Молодіжний альянс Ямниці»

***
У день великого українського свята згадаймо усіх наших 

побратимів. Тих, хто віддав своє життя у боротьбі зі злим та 
підступним ворогом, а також тих, хто нині продовжує боро-
нити рідну неньку. 

Нехай свято Незалежності України вселяє гордість за 
величний український народ, нашу Державу, гуртує українців, 
дарує усім мир, світлі надії, нові перемоги та впевненість у 
завтрашньому дні.

Слава Україні! Героям Слава!

Голова ГО «Ямницька спілка учасників АТО» 
Володимир РЕГА
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Депутати  Ямницької ОТГ 
побували на ПрАТ 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
Першого серпня депутати Ямницької сільської ради ОТГ відвідали велике підпри-
ємство з виготовлення цементу ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, яке нині є най-
більшим в Україні та входить до двадцятки найбільших цементних заводів світу.

Екскурсію для депутатського кор-
пусу провів голова правління ПрАТ “Іва-
но-Франківськцемент” Микола Круць. 
Депутати переглянули відеоролик про 
історію заводу від минулого до сього-
дення, а також прослухали інформацію 
щодо осучаснення підприємства і впро-
вадження новітніх технологій з вироб-
ництва цементу.

 Після ознайомчої лекції відвідувачі 
піднялися на оглядові майданчики двох 
етажерок циклонних теплообмінників, 
звідки відкривається загальний вид на 
підприємство, м. Івано-Франківськ та на-
селені пункти Ямницької ОТГ. Також де-
путати побували в цехах з виготовлення 
шиферу й фасування цементу.

Варто зазначити, що ПрАТ “Івано-Фран-
ківськцемент” – потужний цементний гі-
гант, який є бюджетоутворюючим для Ям-
ницької ОТГ. Для порівняння, до реформи 
децентралізації в бюджет села Ямниця за-
вод за 2017 рік сплатив близько двох з по-
ловиною мільйонів гривень. З утворенням 
Ямницької ОТГ сума надходжень із заводу 
в бюджет громади за перше півріччя 2018 
року становила більше, ніж 19 мільйонів 
гривень і додатково майже 4 мільйони гри-
вень пайової участі у розвитку інфраструк-
тури населених пунктів громади.

ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 
продовжує активно співпрацювати з 
Ямницькою об’єднаною територіаль-
ною громадою і сприяти її процвітанню.

Навчальний візит 
до Румунії

18-20 квітня голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий і начальник відді-
лу проектів та програм місцевого самоврядування 
Ярослав Татарин взяли участь в навчальному візиті 
представників громад Івано-Франківської та Черні-
вецької областей до Румунії. Метою поїздки стало 
обговорення та розробка проектів транскордонної 
Програми ENI «Румунія-Україна 2014-2020» і нала-
годження партнерських відносин з органами місце-
вого самоврядування Румунії.

Даний візит відбувся за підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою». Прикар-
патський край був представлений Пе-
ченіжинською, Білоберізькою, Брошнів-
Осадською, Войнилівською, Космаць-
кою, П’ядицькою, Рожнівською, Тлу-
мацькою та Ямницькою громадами, 
представниками Асоціації розвитку ОТГ 
Прикарпаття та Івано-Франківським ре-
гіональним відділенням Центру розви-
тку місцевого самоврядування.

У перший день відбулась робоча 
зустріч з представниками органів міс-
цевого самоврядування Ботошансько-
го повіту для визначення спільних прі-
оритетів, вивчення досвіду діяльності 

та проектної роботи комуни (громади) 
Думбровень і візит на підприємство по 
сортуванні та переробці твердих побу-
тових відходів.

Другий день розпочався знайом-
ством з роботою та пріоритетами Су-
чавського повіту і ГАЛу (групи асоціацій 
локальних – об’єднання громад) цього 
повіту. Варто зазначити, що на цій зустрі-
чі були представники неприкордонного 
повіту Румунії (повіт Нямц).

Друга частина дня передбачала 
візит до комун Гура Гуморулі та Пояна 
Стампей, де учасники ознайомилися з 
реалізованим проектами та специфі-
кою їх роботи, відвідали комунальні 

та приватні об’єкти підприємницької 
діяльності.

Третій день був присвячений повіту 
Марамуреш – в м. Бая-Маре відбулася 
робоча зустріч з муніципалітетом по-
віту та ГАЛом Західного Марамурешу 
(об’єднує 15 комун).

Завершальним акордом візиту ста-
ла участь у Десятій ярмарці традиційної 
продукції повіту Марамуреш. Хотілося би 
зазначити, що три дні візиту пройшли в 
постійній комунікації, інтенсивній роботі 
та з бажанням максимально визначити 
майбутні пріоритети і точки інтересу з 
представниками органів місцевого са-
моврядування Румунії.

Офіційна делегація Ямницької ОТГ 
відвідала ґміну Залешани (Польща)

21-23 червня представники Ямницької громади у складі голови Романа 
Крутого, начальників відділу освіти Наталії Винник та відділу культури, 
молоді і спорту Христини Попадинець, депутата сільської ради Тараса 
Самсонова відвідали ґміну Залешани Сталевовольського повіту Під-
карпатського воєводства.

В рамках зустрічі керівництво озна-
йомилося з інфраструктурою та особли-
востями повітового міста Сталева Воля. 
Безпосередньо в Залешанах відбулася 
зустріч з війтом ґміни Павелом Гарди, 
який розповів про історію та розвиток 
громади, зайнятість населення та під-
приємницьку діяльність, обговорили пи-
тання співробітництва та можливих век-

торів майбутньої співпраці. Ям-
ницька делегація взяла участь в 
урочистостях останнього дзвони-
ка та відкриття спортивного май-
данчика в школі. Відвідали також 
пожежну станцію, освітні закла-
ди, спортивно-рекреаційний комп-
лекс, станцію очистки та подачі 
води до населених пунктів ґміни.

Представник  Ямницької ОТГ 
побував на форумі 

«AGROPORT WEST LVIV 2018»
З 19 по 21 квітня у Львові пройшов Міжнародний форум з розвитку сіль-
ського господарства «Agroport West Lviv 2018». Захід відвідали й пред-
ставники прикарпатських об’єднаних територіальних громад, зокрема від 
Ямницької ОТГ брала участь начальник відділу загальної та організацій-
ної роботи Михайлина Боднарчук.

 Керівник південно-західного ХАБу 
Програми «U-LEAD з Європою» Юлія Гриц-
ку-Андрієш зазначила, що було вирішено 
запросити представників тергромад для 
того, щоб ті могли отримати нові знання, 
обмінятись досвідом та побачити іннова-
ційні підходи економічного розвитку. На її 
переконання, нині важливо ОТГ залучати 
інвестиції та вивчати міжнародний досвід 
розвитку сільських територій.  У свою чергу, 
директор департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз по-
відомила, що на Форумі було розглянуто ці-
лий комплекс питань – від сталого розвитку 
до вирішення проблем адаптації сільського 
господарства в умовах зміни клімату.

«Форум тривав упродовж трьох днів. 
Захід відвідало близько семи тисяч осіб. У 
перший день порушувались питання комп-

лексного розвитку сільських територій. У 
рамках не менш насиченої програми друго-
го дня Агропорту відбувся День українсько-
латвійського сільського господарства. До 
Львова завітали фахівці з Латвії, які поді-
лились досвідом надання послуг із дорад-

ництва й кооперації. Ознайомився з робо-
тою Агропорту Президент України Петро 
Порошенко», — наголосила управлінець.

Разом з тим для учасників заходу було 
організовано ряд спеціалізованих дискусій-
них панелей. Зокрема, відбулись обговорення 
з питань організації горіхового бізнесу, а також 
ягідництва і кооперації. Завершився Форум 
виставкою сільськогосподарської техніки.

«Якщо раніше ми навчали територі-

альні громади формувати бюджети, то 
тепер ми націлюємо їх визначати прі-
оритети власного розвитку. АПК – це 
така галузь, яка може стати каталізато-
ром забезпечення спроможності ОТГ», 
— сказала у коментарі Наталія Хмиз.

ЦНАП. Перші кроки
Ямницька об’єднана територіальна громада стала однією з громад-переможців 
Прикарпаття, які успішно пройшли відбір Програми «U-LEAD з Європою» на мо-
дернізацію та створення ЦНАП.  Усього на конкурс було подано 250 заявок від 
органів місцевого самоврядування, з яких відібрано 150 громад-кандидатів.

21 червня уповноважені спеці-
алісти  Програми «U-LEAD з Євро-
пою» відвідали Ямницьку ОТГ з ме-
тою ознайомлення та вивчення ста-
ну підготовки громади до створення 
Центру надання адміністративних по-

слуг.  Представники Програми огля-
нули запропоноване приміщення для 
ЦНАП, ознайомили керівництво ОТГ 
з питаннями організації надання ад-
міністративних послуг, розглянули 
нормативні документи, а також про-

вели з керівництвом громади нараду 
за результатами огляду приміщення.

Згідно з умовами Програми, грома-
ди-переможці отримають необхідний 
для них вид допомоги – техніку, про-
грамне забезпечення, навчання персо-
налу та інше.

 Допомога для Ямницької об’єднаної 
громади включатиме інституційне забез-
печення (консультації щодо створення й 
облаштування ЦНАП, супровід створен-
ня центру, навчання персоналу) та мате-
ріальне забезпечення (меблі, програм-
не забезпечення, комп’ютерна техніка).

Представники Ямницької ОТГ 
побувала на урочистостях з 

нагоди 350-річчя села Майдан
27 травня жителі села Майдан святкували День села – 350 років від дня засну-

вання. Захід відвідали голова Ямницької об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, секретар Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко, депутати Ямницької 
сільської ради ОТГ Михайло Юркевич, Василь Попадинець, Михайло Третяк, радник 
голови Ямницької ОТГ Микола Зелінський, в.о. старости с. Павлівка Іван Вацеба, де-
путат Івано-Франківської обласної ради Роман Ткач, голова Тисменицької районної 
ради Тетяна Градюк та перший заступник голови Тисменицької РДА Володимир Заник.

До мешканців села з вітальними словам почергово звернулися сільський го-
лова Майдану Марія Зелінська та інші поважні гості. Зокрема, голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий привітав жителів села з 350-ми роковинами та великим хрис-
тиянським святом Трійці від імені усіх мешканців Ямницької об’єднаної територі-
альної громади. “Ми щиро раді співпраці з дружньою майданівською громадою. 
Переконаний, що наше добре сусідство має перспективи”, – зазначив Роман Кру-
тий, побажавши громаді здоров’я, добра, гарного настрою, а селу – розвитку і про-

цвітання!
Далі відбувся святко-

вий концерт за участі дітей, 
хорових та аматорських ко-
лективів. До дійства долучи-
тись також творчі колективи 
Ямницької об’єднаної гро-
мади – чоловічий вокаль-
ний ансамбль “Відроджен-
ня”  Будинку культури с. Ям-
ниця та жіночий вокальний 
ансамбль “Намисто” Будин-
ку культури с. Павлівка. За-
вершилося святкове дійство 
вечором для молоді.
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В Ямницькій об’єднаній громаді 
гостювали партнери з Польщі

З четвертого по шосте серпня Ямницька об’єднана територіальна громада приймала почесних гостей 
з Польщі, в рамках підписаної в березні цього року Угоди про співробітницво між ґміною Свьонтки 
Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Польща) та Ямницькою ОТГ.

Першого дня візиту гості відвідали гірськолиж-
ний курорт Буковель, де піднялись на оглядовому 
витягу і зробили світлини на фоні мальовничих кра-
євидів. Опісля делегація побувала у м. Яремче, зо-
крема на водоспаді Пробій та сувенірному ринку.

Наступного дня іноземні партнери завітали на 
святкування 574-ї річниці села Ямниця. Урочисті 
заходи розпочалися Літургією в храмі св. Мико-
лая, де представники делегації мали можливість 

послухати Службу Божу у виконанні видатного хо-
ру ім. Г. Верьовки.

Далі фестини продовжились урочистою час-
тиною, яку відкривав голова Ямницької об’єднаної 
громади Роман Крутий. У своєму виступі очільник 
громади подякував польським колегам за дружбу 
і висловив сподівання на подальше тісне співро-
бітництво: “Переконаний, що Польща є надійним 
партнером для України. Розвиваючи міжнародну 

співпрацю на місцевому рівні, ми робимо спроби 
органічно інтегруватися у європейське суспільство, 
стати ближчими один до одного на рівні народів, 
націй і громад”.

На знак тісного партнерства і дружби Роман 
Крутий вручив друзям з ґміни Свьонтки вітальні 
грамоти від Ямницької об’єднаної громади, з на-
годи 574-ї річниці Дня села Ямниця та підписання 
партнерської Угоди про співпрацю.

Представники делегації у своєму вітальному 
слові також подякували Ямницькій об’єднаній те-
риторіальній громаді і її очільнику за гостинність 
та співробітництво, наголосивши, що саме з Укра-
їною у своєму складі Європейський Союз стане 
сильнішим. «Ми, поляки, не уявляємо собі ЄС без 
України», – зазначили колеги з Польщі, запросив-
ши представників Ямницької ОГТ на урочистий за-

хід – традиційне Свято обжинок, яке відбудеться 
в ґміні Свьонтки у вересні цього року.

Після офіційної церемонії святкування іноземні 
гості разом з усіма послухали художні колективи 
Ямницької ОТГ та артистів естради, із захоплен-
ням спостерігали за музично-драматичною феєрі-
єю, представленою хором ім. Григорія Верьовки. 
Особливо розчулила польських колег одна з пісень 
хору, виконана їхньою рідною мовою. Завершаль-
ною родзинкою фестин став виступ популярного 
українського рок-гурту «СКАЙ».

У день від’їзду гості з Польщі обмінялись по-
дарунками зі своїми українськими партнерами, а 
очільник делегації, секретар ґміни Свьонтки пан 
Ярослав Анджей Мілевський зробив перший за-
пис у Книзі історичних митей з життя Ямницької 
об’єднаної громади.

Президент України Петро Порошенко 
відвідав Ямницьку громаду

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
За словами президента, особливість 

Ямницького ліцею у тому, що тридцять 
його випускників пішли боронити Укра-
їну, серед яких і Руслан Юрчишин, який 
став снайпером, і, на жаль, передчасно 
пішов з життя. Пам’ять загиблого героя 
та інших захисників, котрі віддали жит-
тя за Україну, присутні вшанували хви-
линою мовчання.

Знаковою подією під час відвідин 
урочистої лінійки стало підписання Пре-
зидентом Указу «Про невідкладні захо-
ди щодо зміцнення державного статусу 
української мови та сприяння створен-
ню єдиного культурного простору Укра-
їни». «Із 2018-го року ми оголошуємо 
10-річчя української мови. Відбуваєть-
ся історична подія – я підписую Указ 

про невідкладні за-
ходи щодо зміцнен-
ня державного стату-
су української мови 
та сприяння створен-
ню єдиного культур-
ного простору Украї-
ни», – заявив Глава 
держави.

Гарант оголо-
сив, що з 2018 року 
в Україні починаєть-
ся десятиліття укра-
їнської мови. Указом 
передбачено затвер-
дження цільової про-
грами на 2018-2028 роки, спрямованої 
на забезпечення всебічного розвитку 
і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного 
життя, створення єдиного культурного 
простору України та збереження ціліс-
ності культури.  Копію цього Указу було 
подаровано Ямницькому ліцею.

Приємним подарунком для навчаль-
ного закладу стала інтерактивна панель, 
адже з цього року першокласники бу-
дуть вчитись за програмою Нової укра-
їнської школи, з інтерактивною формою 
навчання, із застосуванням сучасних 
методів навчання, комп’ютерів та інтер-
активних дощок.

На Святі останнього дзвоника бу-
ли присутні високоповажні гості: Віце-
прем’єр-міністр – Міністр регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
Генадій Зубко, голова Івано-Франків-
ської обласної державної адміністра-
ції Олег Гончарук, голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади 

Роман Крутий, голова Тисменицької 
районної державної адміністрації Іван 
Семанюк, голова Тисменицької район-
ної ради Тетяна Градюк,  а також се-
кретар Ямницької сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, депутати і представ-
ники виконавчого комітету Ямницької 

сільської ради ОТГ. На завершення 
дійства учні, батьки та учителі мали 
змогу поспілкуватися і зробити фото 
з Президентом. Ця визначна подія на-
завжди увійде в історію Ямницького 
ліцею та Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади.
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І помолилися, і відпочили... 
П’ятого червня учні Сілецької і Тязівської гімназій здійснили спільний похід 
до Криниці Святого Духа – цілющого джерела у мальовничому урочищі Ви-
шновець поміж селами Сілець і Єзупіль.

Щороку традиційно, коли при Сі-
лецькій гімназії працює пришкільний 
оздоровчий табір, учні навчального за-
кладу ідуть пішки до святого місця. Про-
те, цьогоріч похід був особливим, оскіль-
ки до сілецьких відпочивальників у гос-

ті завітали їхні ровесники з сусіднього 
села – 20 дітей і четверо вихователів 
Тязівської гімназії. Учні обох навчаль-
них закладів мали змогу помолитись, 
напитись цілющої води, відпочити і з 
користю провести час.

Літні табори Ямницької ОТГ 
Літо – найулюбленіша пора, яку завжди з нетерпінням чекають школярі. Це 
час відпочинку, подорожей, знайомств і веселих розваг.

Цьогоріч вперше у нашій ново-
створеній громаді організовано робо-
ту пришкільних таборів відпочинку на 
базі закладів освіти «Мрія» (Ямницький 
ліцей), «Віночок» (Павлівський ліцей),  
«Сонячний промінчик» (Сілецька гімна-
зія), «Веселка» (Тязівська гімназія), які 
функціонували у період з 29 травня по 
11 червня. Відпочинком було охопле-
но 200 дітей нашої громади. Серед них 
діти, батьки яких є учасниками АТО, ді-
ти з малозабезпечених та багатодітних 
сімей, напівсироти, талановиті та обда-
ровані діти.

На харчування дітей було виділено 
з бюджету громади 40 000 грн.

Пришкільні табори дали змогу дітям 
наповнити життя цікавими зустрічами, 
корисними заняттями, розвинути творчі 
здібності, задовольнити індивідуальні 
інтереси та можливості.

Так, першого червня школярі з кож-
ного табору відвідали «Містечко про-
фесій», яке було організовано на базі 
Ямницького ліцею. Кожен охочий зміг 
побачити і почути про особливості бага-
тьох професій, спробувати себе в тому 

чи іншому ремеслі. Вихованці отрима-
ли чимало позитивних вражень, емоцій, 
познайомились з новими друзями, змо-
гли продемонструвати свої таланти, а 
також отримали подарунки та нагороди.

Протягом табірної зміни були  ор-
ганізовані цікаві екскурсії в Галицький 
заповідник, до «Карпатського трам-
вайчика», в Древній Галич – Крилос , в 
м.Коломию, в село Меденичі Львівської 
області, де розташований найбільший 
зоопарк західної України «Лімпопо», в 
кінотеатр «Люм’єр» на перегляд мульт-
фільмів, до парку Т.Шевченка та екс-
курсії визначними місцями рідних сіл.

А ще були проведені спільні екскур-
сії вихованців Тязівської та Сілецької 
гімназій до Духової Криниці в с.Сілець 
та на «Вівсяну поляну» в с.Тязів. Діти ще 
більше здружилися та отримали багато 
незабутніх та цікавих вражень.

Щира вдячність голові нашої грома-
ди Роману Крутому за сприяння та під-
тримку в організації таборів, начальни-
кам таборів та вихователям – за добру і 
змістовну роботу, школярам – за актив-
ну участь, ініціативу та гарний настрій.

Ямницька громада приймала гостей 
з ґміни Свьонтки (Республіка Польща)

З 25 по 27 липня у Ямницькій ОТГ перебували гості з Поль-
щі. Соціально-культурний візит польської молоді в Україну 
відбувся в рамках підписаної в березні цього року Угоди 
про співпрацю між ґміною Свьонткі Ольштинського пові-
ту Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Поль-
ща) та Ямницькою об’єднаною територіальною громадою. 
Протягом трьох днів польські діти разом зі своїми укра-
їнськими однолітками мали можливість познайомитись 
ближче, знайти нових друзів, обмінятись досвідом та на-
братись нових вражень.

Перше знайомство з польськими 
друзями розпочалося із зустрічі у Ям-
ницькому ліцеї. З вітальним словом до 
присутніх звернулись голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий та начальник відділу осві-
ти Ямницької сільської ради ОТГ Ната-
лія Винник.  Також діти переглянули і 
послухали презентацію про Ямницьку 
об’єднану територіальну громаду, яку для 
них представила перекладач, головний 
спеціаліст відділу проектів та програм 
місцевого самоврядування Ямницької 
сільської ради ОТГ Надія Криховецька.

Першого дня іноземні гості мандру-
вали стежками Музею народної архітек-
тури та побуту Прикарпаття, де позна-
йомились з етнокультурними традиці-
ями та особливостями життя місцевих 
етнографічних груп українців. Опісля во-

ни побували у Галицькому природному 
національному парку, зокрема у Музеї 
природи та Центрі реабілітації і реінтро-
дукції диких тварин, де мали змогу по-
бачити на власні очі, як опікуються по-
раненими тваринами й птахами, даючи 
їм другий шанс на життя. У с. Сілець від-
булися відвідини Криниці Св. Духа, де 
діти напились цілющої води і відпочили.

 Також на молодь чекала екскурсія 
на найбільший в Україні завод з вироб-
ництва цементу ПрАТ “Івано-Франківсь-
кцемент”. Ознайомившись із процесами 
цементного виробництва, усі піднялися 
на оглядовий майданчик, розташований 
на етажерці циклонних теплообмінників 
– на висоті 74 м від рівня землі, звідки 
відкривається загальний вид на підпри-
ємство, м. Івано-Франківськ та населені 
пункти Ямницької ОТГ. Далі наші поль-
ські друзі відвідали кінно-спортивний 
клуб “WESENDORF” у с.Павлівка, де по-

катались на конях і 
весело провели час.

На завершення 
першого дня пере-
бування гостей роз-
важило святкове 
дійство “Єднаймо-
ся”, організоване вчителями й учнями 
Ямницького ліцею, під час якого діти з 
Польщі та України спільно танцювали, 
співали, брали участь у конкурсах і, та-
ким чином, познайомились ще ближче.

 Наступного дня польська делега-
ція побувала у Буковелі – найбільшому і 
найсучаснішому гірськолижному курорті 
України. Гості піднялись на оглядовому 
витягу, де мали змогу зробити фото і на-
солодитись мальовничими панорама-
ми найвищих вершин Карпатських гір. 
Також відбулась оглядова екскурсія у 

м.Яремче. Діти ознайомились з особли-
востями архітектури ресторану-музею 
“Гуцульщина”, були вражені природною 
стихією водоспаду Пробій, відвідали гу-

цульський базар і придбали сувеніри на 
згадку про гостювання на Прикарпатті.

На завершення прощального вечора 
було організовано святковий пікнік, де 
польські та українські однолітки радо 
поспілкувались і весело провели час. 
Українські діти отримали на згадку по-
дарунки від своїх нових друзів з Польщі.

В останній день перебування деле-
гація мала невелику екскурсію центром 
Івано-Франківська. Відвідали стометрів-
ку, фортечну галерею Бастіон, помилу-
вались величчю Катедрального собо-
ру, а також зробили спільне фото біля 
пам’ятника видатному польському по-
ету А. Міцкевичу.

 Під час гостювання наші польські 
друзі ділились приємними враженнями 
від подорожі, смакували наші національ-
ні страви й запрошували українських 
товаришів до себе на гостини.

На прощання голова Ямницької ОТГ 
Роман Крутий подякував гостям за ві-
зит, побажавши усього найкращого, гар-
ного настрою та добра. На згадку про 
відвідини гостям з партнерської ґміни 
Сьвйонткі подарували сувеніри.

“Наша співпраця з партнерами-су-
сідами тільки розпочалась, і це була 
перша поїздка гостей зі Сьвйонток до 
України. Сподіваємося, вона тривати-
ме надалі і такі візити в рамках нашо-
го співробітництва будуть успішними та 
принесуть взаємну користь”, – наголо-
сив Роман Крутий.

Ямницький ліцей отримає компостер 
для переробки відходів

 Учні 7-А класу Ямницького ліцею під керівництвом учителя біології Надії Кав-
ки за сприяння відділу проектів Ямницької сільської ради ОТГ взяли участь у 
конкурсі екоосвітніх проектів “Компола” і здобули перемогу.

 «Компола» – це спільний екоос-
вітній проект Мінприроди та Міносві-
ти, спрямований на підвищення рівня 
екологічної освіти та залучення мо-
лоді до практичних навичок стало-
го розвитку та споживання. Основна 
мета – дати додатковий поштовх та 
ресурс українським школам для роз-
витку екологічної грамотності учнів, 
допомогти школярам отримати прак-
тичні навички, а не суто теоретичну 
інформацію щодо відповідального 

споживання. Подання заявок трива-
ло з 10 по 24 квітня цього року. Про-
ект був започаткований київськими 
школярами і успішно реалізований у 
32 навчальних закладах у різних ку-
точках України.

 Ямницький ліцей став одним із шес-
ти закладів освіти Івано-Франківської 
області, чия проектна заявка виграла. 
Встановлення компостерів у школах-
переможницях триватиме до 1 верес-
ня 2018 року.

Ямницький ліцей – переможець проекту 
“HERITAGE AND ME”

Команда учнів Ямницького ліцею (Дмитро Когуч, 
Юлія Семочко, Ярослав Галіпчак, Анастасія Бод-
нарчук та капітан команди – Мар’яна Підгаєцька) 
здобула перемогу у проекті “Heritage and me” і ста-
ла учасником фінальних змагань, які відбудуться 
20-23 вересня 2018 р. у м. Львові.

 У фіналі візьмуть участь найкращі команди з Поль-
щі, Білорусі та України. Команда Ямницького ліцею (3 
місце серед українських команд) стала однією із вось-
ми команд, які представлятимуть Україну на змаганнях! 
Учасники будуть задіяні в іграх, майстер-класах та інших 
видах діяльності. Учні з трьох країн працюватимуть у 
змішаних транскордонних командах. Підлітки зможуть 
продемонструвати свою креативність, знання та вміння, а та-
кож познайомитись з новими друзями й одержати цікавий 
досвід роботи над спільним мистецьким проектом.

Основна мета заходу – показати культурне різноманіття 
прикордонних регіонів, надихнути на нові ідеї у сфері захисту 

та популяризації спільної спадщини. Кожен з учасників отри-
має унікальні промоційні матеріали.

Висловлюємо щиру подяку начальнику відділу проектів 
Ямницької ОТГ Ярославу Татарину за підтримку та консуль-
тації у реалізації проекту!
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Веселі канікули з Богом
З другого по восьме липня  в урочищі Підлюте (Осмолода) Рожнятівського ра-
йону діти віком 11-14 років з Ямниці та Сільця мали змогу відпочити у христи-
янському таборі “Веселі канікули з Богом”, яке організувала Івано-Франківська 
Архієпархія УГКЦ. Загалом у таборі перебували 75 дітей, у тому числі з інших 
областей України. Цікаве дозвілля, духовний розвиток забезпечували близь-
ко 10 аніматорів, а свіже повітря Карпат, цілющі джерела, комфортні умови 
проживання, смачна кухня сприяли повноцінному незабутньому відпочинку.

Одразу  після  приїзду  діти 
об’єднались у команди, завданням яких 
було придумати собі назву, гасло та пісню. 
Було створено три команди: команда І — 
“Вогонь Надії”, команда ІІ — “Божі Ангеля-
та”, команда ІІІ — “Вітер Надії”. Впродовж 
тижня вони змагалися між собою у різних 
конкурсах, а саме: спартакіаді, настіль-
ному аерохокею, шашках та настільно-
му футболі. Увечері діти демонстрували 
свою креативність у шоу «Підлюте має 
талант» та цікавих інтерактивних іграх, 
дивились фільми і мультики на релігій-
ну тематику, а закінчувалось усе україн-
ською дискотекою або ватрою зі співами 

пісень під акомпонемент гітари. Хлопці 
й дівчата знайшли багато нових друзів, 
відчули, що молитва і Служба Божа мо-
жуть бути цікавими та потрібними.  Усі 
вихованці табору були дуже задоволені 
відпочинком і неймовірними забавами, 
які влаштовували для них вожаті-аніма-
тори. Діти мріють наступного року знову 
відвідати Підлюте, щоб провести веселі 
канікули з Богом!

Окрема подяка голові Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
манові Крутому за транспортне забезпе-
чення даного заходу та отцю Ярославу 
Рожаку за організацію поїздки.

«Вишнева заметіль» Івана Драбчука
18  травня у Сілецькій гімназії пройшла презентація книги віршів  місцевого по-
ета і вчителя Івана Драбчука «Вишнева заметіль». Книга вийшла друком в Іва-
но-Франківському видавництві «ЯРИНА» за кошти Ямницької ОТГ. На заході були 
присутні голова Ямницької сільської ради ОТГ Роман Крутий, депутати об’єднаної 
громади від Сільця Михайло Юркевич та Юрій Проценко, начальник відділу освіти 
ОТГ Наталія Винник, в.о. старости с. Сілець Михайло Владика, гості із Галича, спів-
робітники Національного заповідника «Давнічй Галич» Любов Бойко, Марія Кос-
тик, Оксана Медвідь, сільський бібліотекар Надія Шидивар, учителі, учні, батьки.

Нова книга поета розкриває почуття автора, які передають замилування нашою 
розкішною природою, розкривають  щирі людські почуття. У поетичній царині ав-
тор окреслює своє кредо – любов до Батьківщини, глибоку віру у Бога, пошук сенсу 
людського життя. Захід підготувала педагог-організатор Сілецької гімназії Оксана 
Паньчишак. Учні декламували поезії автора, зорієнтовані на їхнє світосприйнят-
тя, відповідно до віку, співали пісні про рідну землю, про Україну. Декілька своїх 
віршів прочитав і сам автор.

На завершення презентації виступила директор гімназії Любов Гнатковська, 
яка побажала 
Івану Васильо-
вичу, щоб його і 
надалі охоплю-
вало натхнення, 
щоб творилися 
нові книги, бо 
вони конче по-
трібні читачам, а 
особливо моло-
дому поколінню, 
творцям нашого 
майбутнього.

ГО «Молодіжний альянс Ямниці» долучилася 
до проведення акції милосердя

Громадська організація “Молодіжний альянс Ямниці” підтримала благодійну 
акцію “Збір продуктів харчування для дітей з Містечка Милосердя Святого Мико-
лая” у Крихівцях.  Більше тижня ГО “МАЯ” збирала харчі для маленьких “енерджай-
зерів”, які потребували їх у літній період для виїзних таборів. Окрім того, активісти 
організації встигли познайомитись із дітьми й розважити їх цікавими іграми, за-
значивши, що це не останній візит молодіжної ради Ямниці у Містечко Милосердя.

Організація  “Молодіжний альянс Ямниці” висловлює щиру подяку усім, хто не 
залишився байдужим і допоміг зібрати для малечі усе необхідне. Творити добро 
– дуже важлива справа, адже, як казала мати Тереза, милосердя – то величезна 
сила, що зв’язує й об’єднує людей.

Військово-патріотичні навчання 
молоді Ямницької ОТГ

 У вівторок, першого травня, активісти ГО «Ямницька спілка учасни-
ків бойових дій та АТО» провели заняття зі школярами Ямницького 
ліцею на тему “Військово-патріотичного виховання молоді”, у якому 
взяв участь голова Ямницької ОТГ Роман Крутий.

Громадська організація власним 
коштом придбала і подарувала учням 
Ямницького ліцею маркери та кульки 
для пейнтболу. Під час навчання учнів 
було ознайомлено з основами ведення 
ближнього бою. Також вони мали змогу 
попрактикуватися в стрільбі, застосу-
вавши нове пейнтбольне спорядження.

 У подальшому пройти таке навчан-
ня та застосувати практичні навички 
матимуть змогу учні всіх навчальних 
закладів Ямницької ОТГ. А школярі Ям-
ницького ліцею зможуть використову-
вати пейнтбольні маркери під час від-
відування занять факультативного на-

вчання з предмету “Захист Вітчизни”. 
Також в планах є проведення змагання 

військово-патріотичного характеру між 
навчальними закладами Ямницької ОТГ.

Журавлиний бал у Павлівському ліцеї
У неділю, шостого травня, у Пав-

лівському ліцеї відбувся «Журавлиний 
бал» – свято інтелекту, гордості й талан-
ту. Було вшановано  переможців учнів-
ських олімпіад, музикантів та співаків, 
танцюристів і спортсменів, випускників 
навчального закладу. Ці діти – наше 
майбутнє,  надія та гордість.

 Захід розпочався із привітання 
директора ліцею Олександри Боднар.

На свято було запрошено почесних 
гостей. Голова Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Роман Крутий, на-
чальник відділу освіти ОТГ Наталія Ви-
нник, виконуючий обов’язків старости 
села Іван Вацеба, начальник відділу 
культури, молоді та спорту ОТГ Хрис-
тина Попадинець, голова профспілко-
вого комітету педагогічних працівників 
Тисменицького району, депутат Ямниць-

кої сільської ради ОТГ Іван Когуч, парох 
церкви св. Миколая о. Василь разом з 
учителями Павлівського ліцею долучи-
лися до нагородження номінантів.  Гос-
ті звернулися до присутніх з вітальним 
словом.

 Ліцеїсти  змагалися  у  шести 
номінаціях :  «Надія  ліцею»,  «Гор -
дість початкової школи», «Гордість 
ліцею», «Таланти ліцею , «Спортив-

на гордість ліцею», «Випускник лі-
цею».

 Окрасою свята стали виступи об-
дарованих ліцеїстів: вокалісток Роксо-
лани Петруняк, Іванни Криштоф, Ірини 
Горбачевської.

  Зачарувала своїм танцем Валенти-
на Попадинець. Прикрасила свято грою 
на скрипці Олена Савчук.

 Прозвучало музичне привітання і 
у виконанні дошкільнят. А учні 5 класу 
розвеселили всіх жартівливим номе-
ром.  Цього дня у залі панували лише 
позитивні емоції, дружня атмосфера та 
лунали слова вдячності, звучали теплі 
слова на адресу переможців, їхніх бать-
ків і вчителів.   Милували око українські 
вишиванки, у які були вдягнені діти, свят-
ково лилася українська пісня, урочисто 
звучали слова ведучих свята. “Журав-
линий бал” став підтвердженням того, 
що учні Павлівського ліцею стануть до-
стойними, хорошими людьми та досяг-
нуть нових висот.

Учні Ямницької ОТГ 
попрактикувалися у грі лазертаг

16 травня на базі Ямницького ліцею відбулися практичні заняття з Лазертагу 
з метою ознайомлення вчителів фізичної культури і учнів Ямницької ОТГ із 
цим видом спорту, застосування сучасних методик в освітній діяльності, за-
лучення учнів до нових видів спорту, зміцнення здоров’я, гармонійного і все-
бічного розвитку особистості, формування здорового способу життя, популя-
ризації і впровадження в процес фізичного виховання спортивного лазертагу.

У змаганнях взяли участь ко-
манди хлопців і дівчат 5-7 класів 
Сілецької гімназії, Тязівської гімна-
зії, Павлівського ліцею та Ямниць-
кого ліцею. Діти з величезним за-
доволенням і зацікавленням позма-
галися між собою. Отримали багато 
позитивних емоцій, нових вражень 
і спортивних навиків. Дякуємо вчи-

телям фізичної культури за належну 
підготовку команд. 

Вітаємо переможців Тязівську гімна-
зію за зайняте перше місце у змаганнях 
із спортивного лазертагу серед хлопців 
і дівчат. Друге місце здобули Сілецька 
гімназія (дівчата) і Павлівський ліцей 
(хлопці) і третє місце – Ямницький ліцей 
(хлопці) і Павлівський ліцей (дівчата). 

Подальших перемог вам і спортивних 
звершень!

Щиро дякуємо тренерам та інструк-
торам ГО «Федерація спортивного лазер-
тагу» за проведення змагання на висо-
кому рівні, а також начальнику відділу 
освіти Ямницької ОТГ Наталії Винник 
за сприяння і підтримку у проведенні 
даного заходу.

Довідково: Лазертаг (від англ. laser 
— лазер, і tag — позначка), або лазерний 
бій – це командна спортивна гра, суть 
якої полягає в захопленні контрольної 
точки, або бази командою і її утриман-
ня, шляхом безпечних лазерних пострі-
лів із тагеру по команді суперника. Го-
ловна суть змагань – це спроба вразити 
суперників абсолютно безпечними для 
людського здоров’я і оточуючого серед-
овища інфрачервоними променями. Точ-
не попадання в ціль фіксується за допо-
могою спеціальних датчиків.  Влучання 
зараховується, коли промінь із тагера 
суперника потрапляє на сенсори, закрі-
плені на амуніції гравця. Перемогу здобу-
ває команда, яка найдовше утримувала 
контрольну точку. Ідея створити цікаву 
ігрову забаву, в якій проходить імітація 
стрілянини за допомогою інфрачервоних 
променів, належить Джорджу Картеру. Він 
зумів її реалізувати на практиці майже 
40 років тому. Головним натхненником 
такого винаходу став фільм «Зоряні 
війни». Сьогодні лазертаг користується 
великою популярністю серед людей, які 
належать до різних вікових категорій.

Ямницький ліцей взяв участь 
у благодійній акції

В рамках благодійної акції “Збір про-
дуктів харчування для дітей з Містечка 
Милосердя Святого Миколая” батьками 
та учнями Ямницького ліцею відбувся збір 
необхідних речей для потребуючих дітей.

У результаті доброчинної акції було 
зібрано: цукор – 25 кг; олія – 23 б. / 25 
л; гречка – 30 п./ 30 кг; рис – 13 п./ 13 
кг; макарони –  9 п. / 14,4 кг;  горошок 
–  20 б.; кукурудза – 20 б.; чай – 22 п.; 
консерви: кілька – 5 б., сардини – 12 б., 
шпроти – 3 б.; печиво – 62 п.; вафлі – 4 

п.; халва – 3 п.; соломка – 20 п.; цукерки 
–  1 кг; сіль – 1 п.; картопля – 3 кг; за-
соби гігієни: мило – 22 шт.; зубна щітка 
–  2 шт.; порошок – 5,8 кг та передано у  
Містечко Милосердя Святого Миколая.

Адміністрація Ямницького ліцею 
висловлює щиру подяку усім батькам, 
учням, учителям за зібрані продукти. Не-
хай Бог віддячить Вам за вчинене діло 
милосердя, адже Він сам сказав: «Те, 
що ви зробили одному з цих братів мо-
їх менших, те мені зробили» (Мт.25.40).
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Театральне 
дійство для 
маленьких 
жителів 

Ямницької ОТГ
Першого червня, у Міжнародний 
день захисту дітей, для малень-
ких жителів Ямницької ОТГ орга-
нізовано справжнє свято. 

З ініціативи відділу культури, моло-
ді та спорту Ямницької сільської ради 
ОТГ у Сілець, Тязів, Павлівку і Ямницю 
завітали актори Івано-Франківського 
академічного обласного театру ляльок 
ім. Марійки Підгірянки із виставою “Ба-
буся і ведмідь”.

Діти були у захваті від такого по-
дарунку. Приємні враження після пе-
регляду вистави залишаться у них ще 
надовго.

Відділ культури, молоді і спорту Ям-
ницької сільської ради ОТГ висловлює 
подяку сільському голові Романові Кру-
тому та депутатам Ямницької сільської 
ради ОТГ за підтримку в організації і про-
веденні театрального дійства.

Ямниця відсвяткувала 
574-ту річницю

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
У той час, як діти кольоровою крей-

дою творили шедеври на асфальті, на 
футбольному майданчику і стадіоні від-
бувались спортивні змагання. Ямничани 
та усі бажаючі мали можливість випробу-
вати свої сили в армреслінгу, підніманні 
гирі, стрибках через скакалку, ходьбі на 
ходулях, у жонглюванні м’ячем і пере-
тягуванні канату. Переможці змагань 
були нагороджені грамотами й призами.

Сонячного серпневого дня жите-
лі села, молодь та гості поспішали  в 
центр села, адже там очікувалось го-
ловне дійство – урочистий концерт. У 

ході свята діяла  виїзна торгівля, 
а для дітей було організовано роз-
важальне містечко з атракціонами 
і смаколиками. Із сусідньої Поль-
щі до Ямниці на фестини завітали 
поважні гості – польська делега-
ція з ґміни Свьонтки (Республіка 
Польща), з якою Ямницька ОТГ у 
березні цього року підписала Уго-
ду про співпрацю.

Також на урочистості прибуло 
керівництво Тисменицького райо-
ну – голова Тисменицької районної 
державної адміністрації Іван Се-
манюк, голова Тисменицької районної ради Тетяна Градюк, заступник голови 

районної ради Ігор Федоришин, заступ-
ник керівника виконавчого апарату ра-
йонної ради, депутат Івано-Франківської 
обласної ради Михайло Королик.

Голова Ямницької ОТГ Роман Кру-
тий привітав жителів села зі знако-
вою датою, побажавши миру, про-
цвітання, гарного настрою, розви-
тку, добробуту і всіляких гараздів: 
“Нинішнє свято об’єднало всіх, хто 
народився й виріс у селі, хто став 
жителем громади та залишився тут 
назавжди. Тож нехай у кожному до-
мі лунає дитячий сміх, панує щастя 
і благополуччя, а Ямниця і надалі 
залишається цікавим,  розвиненим 
і успішним населеним пунктом, де 
життя кожного мешканця й кожної 
родини наповнюватиметься теплом, 
радістю і надією на краще майбутнє”.

У своєму виступі очільник громади 
подякував усім, хто долучився до ор-
ганізації та проведення урочистостей.

Перед початком концертної програ-
ми усіх присутніх благословили отці-на-
стоятелі церков Ямницької ОТГ. Також 
до слова були запрошені гості з Польщі, 
які висловили свої вітання й побажан-
ня ямничанам, подякували громаді за 
гостинність і співпрацю.

До поздоровлень з нагоди урочис-
тостей приєдналося також керівництво 
Тисмениці. Іван Семанюк і Тетяна Гра-
дюк у своїх вітаннях бажали ямничанам 
добробуту, процвітання, мирного неба й 
сталого соціально-економічного розви-
тку. Ямницька ОТГ одержала у подару-
нок від тисменицьких друзів книгу для 
записів історичних митей з життя гро-
мади під назвою “Ямницька об’єднана 
територіальна громада. Історія. Події. 
Життя. Люди”. До вітань для ямничан 
долучилась також голова села Майдан 
Марія Зелінська. Приємним дарунком 
для громади села стали історичні кни-
ги у фотографіях від мецената дійства, 
вихідця з с. Ямниця Мирослава Таба-
чина, котрий також виступив з приві-
тальним словом.

Поздоровляли жителів села Ямни-
ця зі святом також в.о. старости с. Сі-
лець Михайло Владика, в.о. старости с. 
Павлівка Іван Вацеба та в.о. старости 
с. Тязів Василь Боднарчук. Приємною 
несподіванкою для ямничан було наго-
родження жителів села у  різних номі-
націях. Відзначили ювілярів, першого 
зареєстрованого в Ямницькій ОТГ жи-
теля, наймолодшого мешканця громади 
і наймолодшу бабусю.

Програма заходу була насичена різ-
ними виступами – дитячими й дорос-
лими, поважними й гумористичними, 
обрядовими й сучасними. На початок 
фестин мешканців села та гостей поті-
шили виступи художніх колективів Ям-

ницької ОТГ. Опісля глядачі мали змогу 
насолодитись  піснями артистів естради 
– Оксани Романюк та заслуженої артист-
ки України Олесі Пасічняк. Розвеселив 
присутніх  своїми жартами сміхованець 
Ігор Чепіль. Святковий концерт набирав 
обертів. Справжньою родзинкою свята 
став виступ Національного заслужено-
го академічного українського народно-
го хору імені Григорія Верьовки з широ-
ким репертуаром українських народних 
пісенних, музичних та хореографічних 
скарбів і творів інших народів світу. Пу-
бліка насолоджувалася й щиро аплоду-
вала майстерності артистів, одягнених 
у вишиванки з узорами різних етнічних 
регіонів України. Виступ легендарного 
хору подарував глядачам справжнє му-
зичне задоволення, залишивши неза-
бутні враження, які запам’ятаються на-
довго. Далі на публіку чекав виступ ві-
домого українського рок-гурту «СКАЙ». 
Незважаючи на дощ, усі були в захваті 
від драйвових пісень колоритних хед-
лайнерів, і викликали колектив повтор-
но заспівати «на біс». Крім того, під час 
концерту «СКАЙ» під оплески глядачів 
ямничанин Василь Ілащук вийшов на 
сцену з приголомшливим сюрпризом 
для своєї коханої – освідчився й зробив 
пропозицію руки і серця. Такого дівчина 
не очікувала, але у вирі емоцій сказала 
“так”. День села став для його мешкан-
ців пам’ятною датою і завершився да-
леко за північ святковою українською 
дискотекою для молоді.

Працівники Ямницької сільської 
ради ОТГ підтримали національні 

традиції та прийшли 
на роботу у вишиванках

17 травня українці всього світу відзначають День вишиванки.

З нагоди свята голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий та працівники Ямницької сільської ради 
ОТГ щиро привітали усіх жителів громади з міжнародним Днем 
вишиванки.

Цього дня колектив Ямницької сільської ради ОТГ прийшов 
на роботу в українському вишитому одязі, і у такий спосіб не ли-
ше вшанував традиції та один із символів нашого народу, але й 
об’єднався із сотнями інших трудових колективів з усієї України 
і світу, які також цього робочого дня залюбки працювали в наці-
ональних українських строях.

(1,1)  -6- Ямниця-22.indd 20.08.2018 16:42:17(1,1)  -6- Ямниця-22.indd 20.08.2018 16:42:17



7Серпень 
2018 року

Магія Купальської ночі
Чудова магічна атмосфера заполонила ямницькі «Обрінки». У п’ятницю, шос-
того липня, ямничани і жителі ОТГ побачили колоритне і надзвичайно цікаве 
традиційне дійство «Ой на Івана, та й на Купала». Цю чудову традицію Ямниця 
відзначає кожного року, вона передається з покоління в покоління.

Цьогорічне свято було насичене 
різнобарв’ям, експресивністю та  креа-
тивністю, тому що відбувалося вперше в 
урочищі «Обрінки», де і річка, і ліс, і змай-
стрована активістами кладка через воду, 
і ватра – усе це творило ще більш захо-
плюючу і чародійну ауру Купальського 
свята. Хлопці та дівчата, їдучи на бричці, 
запрошували жителів Ямниці на дійство. 
Запальні сучасні та купальські пісні, під 
які танцювала молодь, надавали ще біль-
шого захвату. Родзинкою дійства стали  
«відьми», котрі розвеселили активну пу-
бліку своїми образами та майстерною 
грою. Відчайдушні стрибки молоді через 
вогонь неабияк схвилювали глядачів.

Продовженням свята стало караоке, 
яке провів відомий на Прикарпатті ведучий 
Любомир Белей. З-поміж глядачів обрали 

п’ять конкурсантів, які у трьох турах боро-
лися за призові місця. Учасниками кара-
оке стали мешканці Павлівки Роксолана 
Петруняк і Марина Свачій, гостя з Рогатин-
ського району Катерина Іваськів, а також 
жительки Ямниці Надія Криховецька і Со-
фія Шпільчак, які у фіналі співали за призо-
ве перше місце. Перемогу у фіналі караоке 
здобула ямничанка Надія Криховецька, 
виконавши на біс відому українську піс-
ню “Два кольори”. Усі учасники мали мож-
ливість продемонструвати свої вокальні 
можливості, за що й отримали подарун-
ки від сільського голови Ямницької ОТГ 
Романа Крутого. Завершилося святкове 
дійство запальною дискотекою для усіх 
глядачів Купальського дійства.

Щира подяка усім, хто долучився 
до організації даного заходу, зокрема,  

сільському голо-
ві Романові Кру-
тому, начальнику 
відділу культури, 
молоді та спорту 
Христині Попа-
динець, КП “Ям-
ниця” та їх керів-
нику Руслану Са-
вуляку, депутату 
округу №23 Ям-
ницької сільської 
ради ОТГ Романо-
ві Галіпчаку, депу-
тату обласної ра-
ди Романові Ткачу, членові виконавчого 
комітету Романії Постолянюк, дирек-
тору БК с. Ямниці Євгенові Гальці, ху-
дожньому керівникові народного дра-
матичного театру Ярославу Колобаньку, 
художньому керівникові танцювального 
колективу “Ямничанка” Ярославу Сем-
ковичу, який в той день святкував свій  
ювілей. І окрема, особлива подяка мо-

лоді Ямниці – громадській організації 
«Молодіжний Альянс Ямниці» на чолі з 
активістами: Мар’яном Новосільським, 
Олегом Стельмахом, Тетяною Грицак, 
Христиною Шпільчак, Володимиром Га-
ліпчаком та іншими молодими людьми, 
котрі доклали усіх зусиль, щоб свято 
стало незабутнім і захоплюючим. Ніх-
то з глядачів не залишився байдужим, 

усі отримали естетичне задоволення 
від Купальського дійства, відзначив-
ши його новизну, збереження тради-
цій і колорит.

Велика подяка молодим активістам 
за те, що вони бережуть і продовжують 
наші національні традиції. Саме за та-
кою активною молоддю майбутнє на-
шої громади і України.

Урочистості до Дня 
матері в Ямницькій ОТГ

13 травня у Ямницькії ОТГ відбулися святкові дійства, присвячені Дню ма-
тері. Щороку, уже традиційно, жителі сіл Ямницької громади збираються у 
весняний недільний день, аби подякувати усім матерям за любов, тепло, до-
бро і найцінніше – життя. Подяку на урочистих заходах складали і мамам, і 
бабусям, і тим, хто упродовж віків боронили своїми тілами дітей у час воєн, 
і тим, хто не дочекався своїх синів із нинішньої війни…
 “Матусенько, голубонько, благосло-

венна тричі будь!” – саме під такою на-
звою в Ямницькому ліцеї пройшло чу-
дове свято, приурочене до Дня матері.

На початку урочистого концерту 
зі словами привітання до усіх матерів 
звернувся сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий: “Найцінніше, що є у кожного 
з нас – це дар життя і найближча лю-
дина – мама, яка нам його подарувала. 
Шановні матері, низькій вам уклін, міц-
ного здоров’я, щасливої долі, мирного 
неба над головою і довгих років життя. 
Нехай у ваших сім’ях панують злагода, 
взаєморозуміння, повага й тепло…”

Свято розпочалося привітанням най-
менших ямничан, вихованців дошкільної 
групи Ямницького ліцею, які зачарували 
глядачів своїм щирим виступом. Музичні 
дарунки матерям прозвучали у виконанні 
ансамблю дівчат Ямницького ліцею (керів-
ник Христина Пинчук), дитячого ансамблю 
“Співаночка” (керівник Євген Галька). Не-
повторними були виступи учнів та викла-

дачів Ямницької дитячої музичної школи. 
Ансамбль дівчат (керівник Галина Грин-
чук) зачарував піснею “Мама також хоче 
спати”. Ансамбль викладачів Ямницької 
ДМШ «Реприза» під керівництвом дирек-
тора музичної школи Світлани Бойко вже 
вкотре доказав своїм виступом високу 
майстерність та неповторність і пода-
рував свої чарівні пісні матерям. До му-
зичних привітань долучились також ан-
самбль бандуристів, учнів і випускників 
Ямницької ДМШ (керівник Марія Павлу-
сик), ансамбль гітаристів та скрипалів, 
ансамбль саксофоністів. Чудові сольні 
номери виконували Анастасія Боднарчук 
та Роксолана Гасяк. Поезію про маму чи-
тала Мар’яна Перчик. Зачарував глядачів 
виступ маленького гостя з Канади Іванка 
Войчука. Розвеселили глядачів запальним 
танцями ансамбль Ямницького ліцею (ке-
рівник Христина Басовська) та незмінний 
і колоритний ансамбль народного танцю 
«Ямничанка» (керівник Ярослав Семко-
вич). Ведучі свята задали тону чудовій 
святковій атмосфері дійства. На завер-

шення концерту з привітальним словом 
виступила начальник відділу культури, 
молоді та спорту Христина Попадинець.

У с. Павлівка урочисті заходи свят-
кування Дня матері традиційно відбули-
ся біля двох  церков Святого Миколая та 
Христа Спаса. Учні Павлівського ліцею 
підготували для матерів мистецьке свя-
то з піснями та інсценізаціями. З приві-
тальним словом виступив в. о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба.

У долішній церкві св. Миколая День 
матері був ще величнішим, адже маленькі 
павлівчани у цей день приймали Перше 
Причастя. Святково й урочисто на Святій 
Літургії співав Павлівський церковний хор 
під керівництвом начальника відділу куль-
тури, молоді та спорту Христини Попади-
нець. Після Богослужіння діти Павлівсько-
го ліцею щирими та добрими словами при-
вітали своїх любих матерів і подякували 
Господу за своє Перше Причастя. Чарівну 
пісню про Матусю заспівала павлівська 
перлинка Іванна Криштоф. 

У Тязові відбувся урочистий концерт 
під назвою “У маминих очах…”  На святко-
вому дійстві з вітальним словом виступи-
ла начальник відділу культури Ямницької 
ОТГ Христина Попадинець, а також в. о. 
старости села Василь Бондарчук.  Глядачі 
мали змогу побачити і послухати близько 
тридцяти творчих номерів, серед яких піс-
ні, вірші, побажання, що їх виконували тя-
зівські аматори: Інна Гуляк, Вікторія Музи-
ка, Юлія Коробейко, Ірина Садула, Микола 
Дмитрук, Юлія Руда, Василина Ліпатнікова, 
Андрій Дорошенко, Вероніка Дорошенко, 
Аліна Маліновська, Марійка Роман, Мари-

на Сербин. Жартівливу сценку з народного 
життя представили учасники гуртка “Теа-
тральна скриня” під керівництвом Світла-
ни Желюк.  Таїсія Ковальчук подарувала 
усім присутнім запальний східний танець. 
Під керівництвом молодої вчительки-хо-
реографа Наталії Николин діти продемон-
стрували танцювальні номери. Місцева 
поетеса Іванна Лаврик-Галюк вкотре по-
тішила тязівчан проникливими рядками 
зі своїх поезій, а її донька Дарина пода-
рувала глядачам гарну пісню. Художній 
керівник БК с. Тязів Оксана Ковальчук 
доклала усіх зусиль, щоб концерт прой-
шов на славу.

У с. Сілець з нагоди Дня матері  прой-
шов святковий концерт «Молюся Вам, 
єдиній Боже, мамо». Розпочали свято 
найменші учасники творчого колекти-
ву, які подарували матерям пісні.  Мате-
рів, бабусь і майбутніх матерів зі святом 
привітали підготовча група-колектив “Че-
пурненькі”, фольклорний колектив “Ви-

шиванка”, танцювальні колективи (“Ве-
села академія”), драматичний колектив 
“Літопис”, творчий колектив, солісти-во-
калісти: Юлія Ставична, Діана Лугиніна і 
Василина Пашко, читці поезії Ірина Гун-
дяк, Святослав Савчак і Юлія Владика. 
Учасники дитячого театру-студії «Літо-
пис» показали інсценізацію «Вінець для 
Марії» і завершили її  хореографічною 
композицією «Вінець для Божої Матері». 
Завершилось дійство піснею «Дай Вам, 
Боже в добрий час». На заході були при-
сутні начальник відділу культури молоді 
та спорту Христина Попадинець, голо-
вний спеціаліст відділу культури молоді 
та спорту Марта Вацеба та в. о. старости 
с. Сілець Михайло Владика.

 А на завершення урочистостей у 
кожному із сіл громади приємним сюрп-
ризом стали подарунки від сільського 
голови Романа Крутого та депутатів Ям-
ницької ОТГ: солодощі для дітей, учасни-
ків свята і квіти для усіх матерів.
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Випускний у Ямницькій 
дитячій музичній школі

24 травня у Ямницькій дитячій музичній школі відбувся урочистий концерт та 
церемонія вручення випускникам свідоцтв про закінчення навчання.

Викладачі та директор музичної школи Світлана Бойко привітали випускників 
теплими словами, побажавши успіхів і досягнення нових вершин у майбутньому. 
Також від випускників та батьків пролунали слова подяки викладачам школи, які 
навчили своїх учнів найпрекраснішого мистецтва – музики. Святкову атмосферу 
заходу підтримувала концертна програма, підготовлена випускниками та викла-
дачами школи.

Ямницька ДМШ пишається своїми учнями і щиро вітає їх з успішним завер-
шенням навчання.

Ямницька об’єднана громада 
взяла участь у святкуванні 
Міжнародного дня Дністра
26 травня у Галичі святкували Міжнародний день Дністра. На цей урочистий 
захід завітали представники ОБСЄ, гості з Молдови, столиці Києва, а також 
із семи областей нашої країни, на території яких протікає р. Дністер.

В рамках урочистостей пройшов фестиваль під назвою «Дністер – перлина 
заповідних територій». Під час святкової програми відбувались богатирські ігри 
й виставки народних майстрів. Також на узбережжі р. Дністер було урочисто від-
крито пам’ятний знак.

 Художні колективи нашої Ямницької територіальної громади також взяли 
участь у дійстві. Вокально-інструментальний ансамбль  «Реприза», до складу яко-
го входять викладачі Ямницької ДМШ, привітав чудовими піснями, а танцюваль-
ний колектив «Ямничанка» БК с. Ямниця зачарував галицьку публіку запальними 
народними танцями. Виступи колективів Ямницької ОТГ вразили організаторів 
свята і глядачів своєю неповторністю.

Ямницька об’єднана територіальна громада щиро вдячна організаторам за 
можливість долучитися до цього дійства.

«Дзвінки голоси» 
Ямницької громади
Третього червня у Ямницькій об’єднаній територіальній громаді 
відбулося свято пісні, свято талантів нашого краю – перший фес-
тиваль-конкурс народної та естрадної української пісні «Дзвін-
кі голоси» Ямницької ОТГ, приурочений до Дня захисту дітей.

У конкурсі взяли участь представ-
ники усіх чотирьох сіл ОТГ. Діти, відпо-
відно до умов конкурсу, були поділені 
на три вікові категорії. Оцінювало кон-
курсантів кваліфіковане журі, до яко-
го увійшли начальник відділу культури, 
молоді та спорту Христина Попадинець, 
директор Ямницької дитячої музичної 
школи Світлана Бойко, викладач музич-
но-теоретичних дисциплін у Ямницькій 
ДМШ Ірина Тутка, член виконкому Ям-
ницької сільської ради ОТГ Романія По-
столянюк та депутат Ямницької сільської 
ради ОТГ Михайло Третяк.

Усі учасники старанно підготува-
лися, кожен намагався максимально 
проявити свій артистизм на сцені. Пе-
ред журі постав нелегкий вибір – об-
рати з-поміж усіх конкурсантів найта-
лановитіших. За підсумками конкурсу, 
у першій – віковій категорії (молодшій) 
I місце здобула учасниця із с. Павлівка 
Іванна Криштоф, II місце розділили між 
собою учасниці з с. Ямниця – Тетяна 
Деркач та Вікторія Саміла. А III місце 
посіли учасниці Іванна Мандзюк (с. Пав-
лівка) та Вероніка Ганущак (с. Сілець). 
У другій – віковій категорії (середній)  
I місце отримала ямничанка Анастасія 
Боднарчук, II – учасниця із с. Павлівка 
Ірина Горбачевська, III – мешканка Сіль-
ця Вікторія Ганущак.

У третій – віковій 
категорії (старшій) I 
місце здобула чарівна 
бандуристка Дарія Ди-
машок із Ямниці, II – 
Роксолана Петруняк із 
с. Павлівка, III – Діана Лугініна, жи-
телька Сільця.

Грамоту Гран-прі здобула тала-
новита ямничанка, юна диригента, 
артистка, студентка Львівської На-
ціонально-музичної Академії імені 
М. Лисенка Христина Дзундза. Жу-
рі відзначило її креативний підхід 

та новаторське виконання народ-
них творів.

Конкурсанти були нагороджені со-
лодкими подарунками, подяками та 
грошовими винагородами від голови 
Ямницької сільської ради ОТГ Романа 
Крутого та депутатів.

На завершення результати конкур-
су підсумували начальник відділу куль-
тури, молоді та спорту Христина Попа-
динець і директор Ямницької дитячої 
музичної школи Світлана Бойко. Також 
на заході був присутній радник голови 
Ямницької  сільської ради ОТГ Микола 
Зелінський, який від імені керівництва 
привітав усіх учасників, подякувавши 
за участь в конкурсі та побажавши но-
вих здобутків.

Діти – наше майбутнє! У них ми про-
довжуємо себе, заради них ми творимо 
історію. Саме від молоді залежить роз-
виток і процвітання культурної спадщи-
ни кожного народу, тому ми пишаємося, 
що Ямницька об’єднана громада має 
такі чудові таланти…

Маленька панночка Сільця
28 червня  у будинку культури с. Сілець відбувся конкурс краси «Сілецька пан-

ночка-2018». Участь в конкурсі взяли участь 10 красунь, які для здобуття перемоги 
виконували різноманітні завдання: частували холодними закусками та десертами, 
дефілювали в національному одязі та бальних сукнях. Cловом, робили усе, щоб 
сподобатись журі. До складу останнього ввійшли: в.о. старости с. Сілець Михайло 
Владика, депутат Ямницької сільської ради ОТГ Ростислав Сьовко, радник голови 
Ямницької сільської ради ОТГ Микола Зелінський та житель с. Сілець – Тарас Пашко.

За рішенням журі конкурсу було обрано найвродливішу панночку, якою стала 
Аліна Пушко, учениця 8 класу Сілецької гімназії. Приз «Панночка глядацьких сим-
патій» отримала конкурсантка, учениця 5 класу Софія Павлович. Інші учасниці були 
нагороджені дипломами та цінними подарунками за підтримки голови Ямницької 
сільської ради ОТГ Романа Крутого.

Сольний концерт юної тязівчанки
У недільний день, першого липня, відбувся сольний концерт юної таланови-
тої тязівської співачки Вікторії Музики під назвою «Моя пісня хай лине до 
сердець» у місцевому клубі. Дівчина в рідному селі співає від семи років, 
і жодне концертне дійство не обходиться без її участі. За останні роки Ві-
кторія виросла як співачка, професійно зайнялася співом і, навіть, записала 
студійні пісні. Брала участь у різних конкурсах, фестивалях, займала призо-
ві місця, неодноразово захищала честь рідної Тязівської школи своїми ви-
ступами. Сьогодні ж, близько 15 пісень заспівала артистка, даруючи гляда-
чам сучасні, модні композиції, а також пісні про батьків, родину, Україну. Все 
найпозитивніше та найкраще зібрала у музичний букет Вікторія і принесла 
в дарунок своїм гостям.

Співачку прийшли підтримати батьки, 
рідні, друзі і тязівська аматорська родина. 
Інна Гуляк, Аліна Маліновська, Михайло 
Пашко, Марина Сербин, Андрій Дорошен-
ко, Ірина Садула, Юлія Коробейко, дует 
“Намисто” прийшли привітати свою твор-
чу колегу-подругу із сольним дебютом та 
10-річним творчим стажем на тязівській 

сцені. Особливим сюрпризом став соль-
ний номер Оксани Василівни Ковальчук. 
Піснею «Чарівна скрипка» наша творча 
мама просто усіх зачарувала. Декілька 
пісень Віка виконала у гармонійний парі 
з Андрієм Дорошенко (дует «Гармонія»). 
Цікавим та майстерним доповненням 
до пісень стали танцювальні постанов-

ки молодої вчительки Наталії Николин із 
її групою «Перлинка». На сцені панувала 
справжня танцювальна феєрія. Сценічні 
образи Вікторії були щоразу яскравішими 
та виразнішими. Над стилем та оформлен-
ням, як зізналася Віка, багато працювала 
і її мама Ірина, у якої якраз цього дня був 
день народження. Вікторія щиро приві-
тала свою рідну і подарувала їй пісню.

На концерті були присутні голова 
Ямницької ОТГ Роман Крутий, в. о. ста-
рости села Василь Бондарчук, місцеві 
депутати, парох села о. Дмитро Кубаць-
кий. На завершення вони виступили з 
подячним словом, вручили винуватиці 
свята квіти, подарунки, а найголовніше 
– свої щирі слова та побажання. Зі сло-
вами вдячності звернулася до усіх при-
сутніх мама Вікторії, вона ледве стри-
мувала сльози, але висловила подяку 
усім за проведення концерту, побажала 
успіхів, нових творчих ідей та їх втілен-
ня. Ведучі Андрій Дорошенко та Мари-
на Сербин достойно провели концерт.

Велика дяка за таке чудове свято 
Вікторії, її батькам, усій тязівській ко-
манді на чолі з Оксаною Ковальчук та 
Зіновієм Боднарчуком. Це вже третій 
сольний проект за останні 10 років твор-
чої діяльності тязівського клубу. А ще 
організатори щиро вдячні усім гляда-
чам, які прийшли підтримати артистку. 
Бажаємо Вікторії великих успіхів і нада-
лі, щасливих митей і добрих людей на 
творчому шляху!
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Останній 
з кенгірських повстанців

На 97-му році пішов із життя Бедейчук Микола Васильович, вояк УПА, псев-
до «Помста». 

Народився п. Микола п’ятого серп-
ня 1921 року в с. Ямниця в багатодітній 
селянській родині. Мав двох братів і се-
стру: Ярослава, Богдана і Євдокію, був 
найстаршим. Вчився в школі, допома-
гав батькам у господарстві, вчився на 
столяра у Станиславові, працював на 
меблевій фабриці.

З приходом німців з 1941 по 1944 
роки служив в українській поліції у Ста-
ниславові, навчався на поліційних кур-
сах у Львові. У 1944 році за завданням 
ОУН залишив поліцію і перейшов у під-
пілля, перед приходом большевиків. Був 
у боївці провідника ОУН «Нестеренка», 
який організував свій відділ у Сільці. 
Потім перейшов в УПА в чоту «Чорно-
ти», під команду легендарного «Різуна». 
Сотня базувалась у Чорному лісі. Зима 
1945-946 років була сніжна і морозяна. 
Після одного з переходів простудив но-
ги, важко захворів, Миколу відпустили з 

сотні додому лікуватися, переховував-
ся у бункері, влаштованому на власно-
му подвір’ї.

Шостого лютого 1946 року, за до-
носом когось із місцевих, повстанця 
арештували. Судили, заслали в Крас-
ноярський край, де відбував покарання 
до 1949 року, пізніше перевели в Кара-

гандинську область. Учасник найбіль-
шого в історії ГУЛАГу повстання в’язнів 
у Кенгірі в травні-червні 1954 року. Під 
час розправи над повстанцями чудом 
залишився живий. Відправили на Ко-

лиму, де перебував до 1955 р., пізніше 
перевели на спецпоселення на Чукот-
ку. Звільнився в 1956 р. та переїхав в 
Караганду до сім’ї. Тут одружився з ям-
ничанкою Іриною Дейчаківською, на-
родилося двоє дітей: Галина і Оксана.

До рідної Ямниці повернулися в 
1966 році. Спільно з дружиною і роди-
ною Микола Бедейчук своїми руками 
збудував хату, господарство. П’ять років 
працював у «Шляхбуді». З 1972 по 1999 
роки працював на цементному заводі. 
Вийшов на пенсію у віці 78 років. Був 
вмілим столяром, меблевиком. У бага-
тьох ямницьких родинах залишились 
його меблі, вікна, двері. Багато років 
виготовляв домовини для односельчан.

Залишив по собі багато вдячних 
учнів. Був люблячим чоловіком, до-
брим батьком і дідусем. Багато людей 
любили і шанували його за щире серце, 
мудру пораду і розумне слово.

Микола Бедейчук – можливо, 
останній учасник Кенгірського по-
встання, про яке залишив свої спо-
гади, він був найстаршим ямничани-
ном та навічно залишиться в пам’яті 
всіх, хто його знав та почерпнув з без-
донної криниці життєвої мудрості ве-
ликого патріота.

Зліва направо: Дмитро Шпільчак, Микола Бедейчук з Ямниці та Василь Мельник 
з Чорнолізців. 1954 р., м. Магадан, Колима

Громада Ямниці, адміністрація Ямницької об’єднаної територіальної гро-
мади схиляють голови перед пам’яттю найстаршого ямничанина Миколи Ва-
сильовича Бедейчука, який гідно пройшов відведену Господом земну дорогу 
та залишив по собі помітний слід. Висловлюємо щирі співчуття усій родині, 
сім’ям Галини і Миколи Паліїв, Оксани і Романа Ткачів з приводу втрати до-
рогої людини. 

Хай упокоїться його душа в оселях праведних. Вічная пам’ять!

Жителі Ямниці на колінах 
віддали шану загиблому 
бійцеві з Прикарпаття

 18 травня мешканці с.Ямниця та учасники  Ямницької спілки учасників АТО 
вийшли на центральну дорогу, щоб віддати останню шану трагічно полегло-
му в зоні АТО бійцю Сергієві Гундеру.

 Сергій Гундер із позивним “Тата-
рин” служив у 93-й окремій механізо-
ваній бригаді. Сумна звістка з’явилася 
в мережі 16 травня. Загинув боєць від 
прямого попадання кулі в серце. Спра-
цював снайпер. 93-тя бригада мобілі-
зувалася у Волновасі.

Довідково: Загиблий народився на 
Харківщині, з 2000 року проживав в Івано-

Франківську. На фронт пішов доброволь-
цем, із січня 2015-го служив у 93-й ОМБр, 
один рік воював у Пісках, 25.12.2015-го 
отримав важке поранення в руку під час 
розвідки, отримав інвалідність II групи. 
Після демобілізації підписав контракт. 
Також був активним учасником волонтер-
ської організації “Галицькі леви”. У нього 
залишилися мати, дружина і троє дітей 
(двоє – від першого шлюбу).

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акту

Ямницькою сільською радою 
об’єднаної територіальної громади  розро-
бляються проекти регуляторних актів: рі-
шення Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади “Про затвердження 
положення про пайову участь в розвитку 
інфраструктури Ямницької  сільської ради 
об’єднаної територіальної громади”.

Мета проекту – встановлення  розмі-
ру ставок пайової участі в залежності від 
функціонального призначення об’єкта бу-
дівництва.

Рішення Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади “Про 
затвердження положення про порядок 
передачі в оренду комунального майна та 
методики розрахунку орендної плати та про-
порції її розподілу”.

Мета проекту – впорядкування право-
вих відносин у сфері оренди комунального 
майна Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади.

Рішення Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади “Про за-
твердження правил розміщення зовнішньої 
реклами на території Ямницької  об’єднаної 
територіальної громади та порядку визна-
чення розміру плати за тимчасове корис-
тування місцями розташування рекламних 

засобів, що перебувають у комунальній влас-
ності Ямницької  об’єднаної територіальної 
громади”.

Мета проекту – врегулювання відносин, 
що виникають у зв’язку з розміщенням зо-
внішньої реклами та порядку надання до-
зволів на розміщення такої реклами.

З текстом проектів положень та ана-
лізами регуляторного впливу можна озна-
йомитись: в мережі Інтернет на офіційному 
сайті Ямницької сільської ради yamnytsya-
otg.if.ua; в приміщенні Ямницької сільської 
ради: с. Ямниця, вулиця Галицька 36, тел.: 
58-37-74.

   Відповідно до статті 9 Закону України 
«Про засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності» про-
ект регуляторного акту разом із аналізом 
регуляторного впливу оприлюднюється про-
тягом п’яти робочих днів з дня оприлюд-
нення даного повідомлення. Зауваження 
та пропозиції приймаються в друкованому 
чи електронному виглядах за вищезазначе-
ними адресами або по електронній пошті 
yamnytsya.rada@gmail.com впродовж од-
ного місяця з дня оприлюднення проектів 
регуляторних актів та відповідних аналізів 
регуляторного впливу на офіційній сторінці 
Ямницької сільської ради  в мережі Інтернет.

Компенсація за газ!
Шановні жителі с. Ямниця! Просимо вас до 01.09.2018 р. звернутися у сіль-

ську раду Ямницької об’єднаної територіальної громади і написати заяву про від-
шкодування вартості зекономленого газу за опалювальний сезон 2017-2018 рр.

З переліком осіб, які мають право на відшкодування, можна ознайомитись 
у приміщенні Ямницької сільської ради ОТГ (за адресою вул. Галицька, 36), на 
інформаційному стенді церкви св. Миколая у с. Ямниця або завантажити за по-
силанням на сайті ОТГ.

Продовжується збір віршів для видання поетичної збірки
ГО “Молодіжний альянс Ямниці” продовжує збір віршів для ви-
дання поетичної збірки. Після численних звернень мешканців 
сіл Павлівка, Сілець, Тязів було вирішено розширити діапазон 
проекту на усі населені пункти Ямницької об’єднаної громади. 
Запрошуємо творчих жителів сілЯмниця, Павлівка, Сілець і Тя-
зів долучитися до нашої ідеї та допомогти зібрати матеріал для 
укладення і друкованого видання поетичної збірки. Якщо ви про-
фесійно чи для себе пишете вірші, ми чекаємо на ваші роботи.

Просимо надсилати не більше 10-ти 
поезій у форматі Doc (Microsoft Word), 
серед котрих будуть обрані кращі твори, 
які вийдуть друком у спільній збірці. До 
ваших робіт просимо додавати коротку 
біографічну довідку про себе.

У свою чергу, ми гарантуємо вам 
збереження у таємниці вашого автор-
ства та змісту усіх надісланих вами 
робіт під час процесу збору поезій та 
до моменту виходу збірки, відповідно 
до ваших авторських прав. А також 
ми взагалі не будемо жодним чином 
і ніде без вашої згоди публікувати на-

діслані вами роботи, ко-
трі не увійдуть до збір-
ки. Розділові знаки (або 
їх відсутність) вважати-
муться авторськими знаками і будуть 
збережені.

Місією даного проекту є мотива-
ція творчих людей до письменницької 
діяльності і надання їм можливості 
для творчого та професійного зростан-
ня. Закликаємо не соромитись, бути 
активними і залишити літературний 
слід в історії творчості рідного села 
та громади.

Свої вірші надсилайте нам на елек-
тронну пошту poetic@ukr.net  або у при-
ватних повідомленнях через мережу 
Facebook координаторам проекту Оле-
гові Стельмаху та Надії Криховецькій. 
Твори повинні бути підписані особис-
то вами. Кожен вірш буде перевірятись 
на плагіат.

Збір поезій триватиме до 16 верес-
ня 2018 року включно.

Запропонуйте назву газети
Прохання до жителів Ямницької ОТГ запропонувати варіант назви газети на-

шої громади.
Пропозиції приймаються у приватному повідомленні на сторінці Ям-

ницької ОТГ у мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/
yamnytskaotg/?modal=admin_todo_tour, а також у приміщенні Ямницької сільської 
ради за адресою: с. Ямниця, вул. Галицька, 36, або за телефоном +38 (03436) 53 217.

Свої варіанти назви газети просимо надсилати до 31 серпня 2018  р. включно.

Шановні жителі 
Ямницької ОТГ!

Доводимо до відома, що у приміщенні Ямницької сільської ради ОТГ по вул. 
Галицька, 36 (с. Ямниця), буде встановлено банкомат від АТ “Укрексімбанк”.

Клієнти банку, які є власниками карток банку “Укрексімбанк”, можуть зні-
мати готівку, відповідно до обмежень договору своєї картки, без комісії (як-
що здійснювати тільки один перегляд балансу карти протягом доби на екра-
ні або через чек). Комісія у розмірі 0,70 коп. буде зніматись лише за умови 
другого і наступних переглядів балансу карти за добу на екрані або через чек.

Якщо ви є власником  карт інших банків, комісія за користування послу-
гами даного банкомату і ліміт суми, яку можна зняти, будуть залежати від 
банку, карткою якого ви користуєтесь.

Зокрема, клієнти Приватбанку можуть зняти готівку лімітом до 1000 грн 
у встановленому банкоматі БЕЗ КОМІСІЇ за умови, що баланс рахунку не буде 
перевірятись ні на екран, ні у вигляді чеку.

Утворено адміністративну комісію при виконавчому комітеті 
Ямницької сільської ради ОТГ

У травні 2018 року була утворена Адміністративна комісія при виконавчому 
комітеті Ямницької сільської ради ОТГ. Завданням комісії є розгляд справ про ад-
міністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного 
додержання законів України, чесного ставлення до державного і громадського 
обов’язку, поваги до прав, честі і гідності громадян, а також запобігання вчинен-
ню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

За вчинення правопорушень громадяни будуть притягуватись до відповідаль-
ності у вигляді накладення штрафів та здійснення громадських робіт.
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Перша Спартакіада 
серед сільської 

молоді Ямницької ОТГ
15 квітня з міні-футболу стартувало урочисте відкриття Першої Спартакіади 
Ямницької об’єднаної територіальної громади. Змагання відбулися за ініціа-
тиви керівництва Ямницької сільської ради ОТГ та депутатів ОТГ. 

Перед початком турніру сільський 
голова Роман Крутий привітав усіх учас-
ників, побажавши їм успіхів, наснаги, сил 
і перемоги. «Спартакіада, зокрема турнір 
з міні-футболу, для жителів нашої громади 
є гарною можливістю проявити себе, по-
змагатися та приємно провести час. Спо-
діваємось, проведення цього спортивно-
го дійства стане доброю традицією, адже 
саме такі матчі єднають людей», – зазна-
чив очільник Ямницької ОТГ.

 У змаганнях взяли активну участь 
10 команд різної вікової категорії, а са-
ме: ФК „Сілець”, „Газди”, ФК „Павлівка”, 
„Вихор”, „Інтер”, „Альянс”, „Обрій”, „Мали-
чанка”, ФК „Тязів”, „Адміністрація ОТГ”.

 Жереб поділив усіх учасників на 
дві групи, які виборювали путівку у пів-
фінал на міні-футбольних майданчиках 
у селах Ямниця та Павлівка.

У півфіналі серед команд групи в 
Ямниці „Вихор” переміг ФК „Тязів”, а у 
групі серед команд у Павлівці  „Інтер” 
здобув перемогу над ФК „Павлівка”.

У фінальній грі, яка проходила у Ямни-
ці, за кубок боролись дві команди „Інтер” 
та „Вихор”. Саме останні здобули пере-
могу у запеклій боротьбі з рахунком 5:2.

 Срібним призером турніру відпо-
відно став ямницький „Інтер”, бронзу 
виборов ФК „Тязів”, четверте місце по-
сіла ФК „Павлівка”.

 Призери і фіналісти турніру були на-
городжені грамотами, медалями, стату-
етками, кубком та грошовими преміями.

Призом за кращого захисника було 
нагороджено Івана Дорошенка (ФК „Пав-
лівка”), кращим бомбардиром став Віта-
лій Мухтаров (14 голів, „Вихор”), статуетку 
кращого гравця отримав Андрій Паркулаб 
(„Інтер”), і кращим воротарем турніру ви-
знали Назарія Ткачівського (ФК „Тязів”).

Сприяння у підготовці, організації  та 
проведенні змагань з міні-футболу надали 
керівництво ОТГ, депутати громади, в.о. 
старост Іван Вацеба і Василь Боднарчук, 
працівники відділу освіти, відділу куль-
тури, молоді і спорту, виконавчий комітет 
сільської ради ОТГ. За допомогу в органі-
зації та проведенні змагань окремо слід 
відзначити оргкомітет, до якого увійшли 
Микола Зелінський, Ігор Презлята, Роман 

Смеричанський, Михайло Гнатишин, Ми-
рон Береза, Іван Худинський та Василь 
Сас.  На змаганнях були присутні депута-
ти Ямницької ОТГ Михайлина Боднарчук, 
Роман Галіпчак, Ігор Литвинець і Михайло 
Третяк. Варто зазначити, що голова Роман 
Крутий також взяв участь у змаганнях в 
складі команди „Адміністрація ОТГ”, куди 
увійшли депутати Юрій Проценко, Ростис-
лав Сьовко, Василь Попадинець, Мар’ян 
Дерун, Тарас Самсонов, Олег Федишин.  В 
інших командах також були представники 
депутатського корпусу: Ігор Добрянський 
(ФК „Сілець”), Андрій Паркулаб („Інтер”), 
Олег Петришин („Інтер”), Руслан Савуляк 
(„Маличанка”), Андрій Сміжак („Маличан-
ка”), Михайло Юркевич (ФК „Сілець”), Іван 
Когуч (ФК „Павлівка”).

У неділю, 22 квітня, відбувся дру-
гий етап І Спартакіади серед молоді Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади. Цього разу учасники мали змогу 
перевірити свої сили в таких індивіду-
альних видах спорту, як настільний теніс 
і шашки. Перед початком змагань усіх, 
хто взяв участь у спортивному дійстві, 
привітав голова Ямницької ОТГ Роман 
Крутий, побажавши їм успіхів і перемоги.

У другому етапі Спартакіади за зван-
ня найкращих позмагалися 28 жителів 
Ямниці, Павлівки, Тязова та Сільця. Ме-
тодом жеребкування учасники були сфор-
мовані у кілька груп. Змагання з шашок 
проводились з трьох партій за коловою 
системою, а переможці груп позмагались 
у фіналі за системою з вибуванням. Пере-
могу у турнірі здобув житель Сільця Бог-
дан Королик, друге місце зайняв Михай-
ло Піцур з Павлівки і третє – ямничанин 
Микола Когуч. Одним із суддів турніру з 
шашок був Депутат Ямницької ОТГ Мар’ян 
Дерун. У турнірі з настільного тенісу за 
коловою системою спершу змагались 
групи, поділені жеребом. У фіналі зустрі-
лись переможці груп, серед котрих було 
визначено призера за найбільшою кіль-
кістю перемог. Почесне перше місце по-
сів Олег Мисько (Ямниця), срібло отримав 
Володимир Савчук (Сілець), а бронзу ви-
боров Тарас П’яста (Ямниця). У змаганнях 
з настільного тенісу взяв участь депутат 
Олег Петришин. По завершенні турнірів 

очільник Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий подякував шаш-
кістам та тенісистам за участь, 
гарні комбінаційні партії, по-
зитивні емоції. Призери були 
нагороджені дипломами й гро-
шовими преміями, а інші учас-
ники – грамотами за участь у 
змаганнях. За допомогу в ор-
ганізації та проведенні другого 
туру Спартакіади окрема по-
дяка оргкомітетові, до якого 
увійшли Микола Зелінський, 
Ігор Презлята, Роман Смери-
чанський, Мирон Береза, Ан-
дрій Вирста, Вікторія Рожалов-
ська, Анатолій Лесів та Мар’ян Дерун. На 
спортивному дійстві також були присутні 
депутати Ямницької ОТГ Василь Попади-
нець, Ігор Добрянський та в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба.

У неділю, 29 квітня, пройшов третій, 
волейбольний етап І Спартакіади серед 
молоді Ямницької об’єднаної територі-
альної громади, на якому мали можли-
вість позмагатися за першість сім ко-
манд: чотири із села Ямниця (“Альянс”, 
“ОТГ”, “Десна”, “Інтер”) та по одній із сіл 
Павлівка, Тязів і Сілець. Присутніх приві-
тав голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий: “Волей-
бол – колективна гра, і кожен її учасник 
повинен не тільки проявити особисту 
майстерність, а й діяти злагоджено з ін-
шими задля успішного виступу команди. 
Отож, успіхів усім, і хай переможе най-
сильніший”.

Команди сформувалися за довільним 
принципом. Методом жеребкування було 
визначено дві групи, фіналісти яких позма-
галися за призові місця.  Волейбольний 
турнір проводився із трьох партій за ко-
ловою системою, а переможець був ви-
значений за найбільшою кількістю очок.  
Першість у змаганнях з волейболу здобу-
ла команда “Інтер” (Ямниця), друге місце 

виборола команда з Павлівки, а трійку 
найкращих замкнула команда села Тязів.

 Призери були нагороджені дипло-
мами, медалями, кубком, грошовими 
преміями, статуеткою кращого гравця, 
а інші учасники – грамотами за участь 
у змаганнях.

Статуетку кращого гравця отримала 
єдина учасниця змагань, представниця 
прекрасної половини людства Іванна 
Грабарович (команда “Альянс”).

 За допомогу в організації та прове-
денні третього туру Спартакіади окрема по-
дяка оргкомітетові, куди увійшли Микола 
Зелінський, Ігор Презлята, Роман Смери-
чанський, Мирон Береза та Анатолій Лесів.

 У складі команд учасниками спар-
такіади стали голова Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий, депутати Тарас Самсонов, 
Олег Федишин, Василь Попадинець, 
Олег Петришин, Ігор Добрянський, Ан-
дрій Паркулаб, Ростислав Сьовко, Іван 
Когуч та в.о. старости с. Павлівка Іван 
Вацеба. На спортивному дійстві також 
був присутній депутат Ямницької ОТГ  
Михайло Третяк.

Шостого травня  на базі Ямницько-
го ліцею пройшов завершальний етап І 
Спартакіади серед сільської молоді Ям-
ницької ОТГ з кульової стрільби.

За призові місця боролись 12 учасни-
ків з Ямницької об’єднаної територіальної 
громади, які методом жеребкування були 
поділені на дві групи. Змагання з кульової 
стрільби виконувалось з пневматичної 
гвинтівки з відстані 10 метрів, по мішенях, 
по 5 вистрілів для кожного учасника. Пе-
реможця було визначено за найбільшою 
кількістю вибитих очок.

У спортивному дійстві взяли участь 
голова Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий, депутати Ям-
ницької ОТГ Олег Петришин і Руслан Са-
вуляк, а також радник голови Ямницької 
сільської ради ОТГ Микола Зелінський.

Призери й учасники змагань були на-
городжені дипломами, грошовими премі-
ями та грамотами за участь.  Перемогу у 
турнірі здобув житель с. Сілець Микола 
Куш,  друге місце посів мешканець Ямни-
ці, депутат Ямницької сільської ради ОТГ 
Руслан Савуляк, трійку лідерів замкнув жи-
тель с. Ямниця Василь Когуч, а четверту 
позицію зайняв радник голови Ямницької 
сільської ради Микола Зелінський. За до-
помогу в організації і проведенні остан-
нього туру Спартакіади окрема подяка 
оргкомітетові, до якого увійшли Микола 
Зелінський, Ігор Презлята, Роман Смери-
чанський та Мирон Береза.

Керівники та депутати від Ямницької ОТГ 
взяли участь у VIІ обласній Спартакіаді

21 квітня представники Ямницької ОТГ у складі команди Тисмениць-
кого району взяли участь у VIІ обласній Спартакіаді між командою 
депутатів обласної ради, збірними командами, сформованими з де-
путатів місцевих рад районів і міст обласного значення Івано-Фран-
ківської області.

 Найенергійнішою у Спартакіаді 
була команда з футзалу із Тисмениць-
кого району, яка здобула першість та 
до складу якої увійшли представни-
ки від Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади: голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий, секретар Ямниць-

кої сільської ради ОТГ Юрій Процен-
ко та депутати Ямницької сільської 
ради ОТГ Ігор Добрянський і Андрій 
Паркулаб.

 У змаганнях з волейболу взяв 
участь депутат Ямницької сільської 
ради ОТГ Олег Федишин.

 Урочисту місію підняття прапора 
на початку Спартакіади випало здій-
снити голові Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Романові Круто-
му, який був офіційним представником 
збірної команди Тисменицького району.  
По завершенні змагань учасники були 
нагороджені кубками, медалями, гра-
мотами та статуетками. Секретар Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрій Про-
ценко отримав статуетку “Кращий бом-
бардир”.
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Ветеранська команда «Вихор» Ямниця зіграла у футбольному 
турнірі, присвяченому пам’яті Богдана Шуляра

28 травня на Прикарпатті відбувся десятий футбольний 
турнір серед команд-ветеранів  Прикарпаття, присвяче-
ний  пам’яті Богдана Шуляра.

На турнірі були присутні голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий та депутат Ямниць-
кої сільської ради ОТГ Роман Галіпчак.

Традиційно матчі відбулися у селі 
Майдан Тисменицького району. Учас-
никами змагань були чотири команди:  
«Вихор» (Ямниця), «Легіон» (Майдан), 
«Газовик» (Богородчани) та «Каменяр» 
(Серафинці).

За результатами жеребкування, у пер-
шому півфіналі зіграли Серафинці і Бого-
родчани. «Газовик» переміг, забивши 8 
голів у ворота суперника. У другому пів-

фіналі зіграли «Вихор» 
(Ямниця) і «Легіон» 
(Майдан). У першому 
таймі ямничани вели 
перед  з рахунком 1:0. 
А у другому – коман-
да Майдану зуміла ви-
бороти перемогу. Раху-
нок – 2:1. У матчі за 
третє місце команда 
Ямниці розгромила 
«Каменяр» (Серафинці) з рахунком 6:1.

У фіналі ветеранська команда з 
Майдану „Легіон” забила сім м’ячів у 

ворота суперника (рахунок 7:1), ставши 
вп’яте чемпіоном за десятирічну історію 
проведення турніру.

У Сільці відбувся футбольний турнір 
пам’яті Романа Михайлюка

15 липня на стадіоні с. Сілець уперше пройшов футбольний турнір пам’яті 
гравця та мецената ФК “Сілець” Романа Михайлюка. 

В товариському матчі зіграли міс-
цева команда футбольного клубу “Сі-
лець” та команда з мікрорайону Пасіч-
на, до якої увійшли друзі Романа Ми-

хайлюка. Футбол завершився нічиєю 
3:3, після чого відбулася серія пенальті, 
де перемогу здобув ФК “Сілець” з ра-
хунком 5:3.

На спортивному дійстві були присут-
ні голова Ямницької ОТГ Роман Крутий,  
в.о. старости с. Сілець Михайло Влади-
ка і депутати Ямницької сільської ради 
ОТГ Юрій Проценко та Ігор Добрянський, 
які позмагалися у складі команди ФК 
“Сілець”. Гостями матчу також стали ве-
терани футболу, спортсмени, вболіваль-
ники і друзі Романа Михайлюка.

По завершенні футбольного матчу 
голова Ямницької ОТГ Роман Крутий на-

городив призерів перехідним Кубком 
пам’яті Романа Михайлюка та грамо-
тами. А ветерани – гравці з кожної 
команди отримали пам’ятні футбол-
ки з написом “Найстарший гравець”.

Довідково: Роман Михайлюк ро-
дом із  с. Зібранівка Снятинського 
району Івано-Франківської області. 
Депутат Тисменицької районної ради 
шостого демократичного скликан-
ня. Колишній гравець та меценат ФК 
“Сілець”. Був спонсором даного фут-
больного клубу протягом п’яти років.

Турнір пам’яті футболіста 
Ярослава Гринькевича

15 липня на стадіоні ФК “Вихор” eперше пройшов турнір з футболу, присвя-
чений пам’яті Ярослава Гринькевича.

Турнір розпочався з поминальної па-
нахиди, покладання квітів до могили ви-
датного футболіста і вшанування пам’яті 
Ярослава Гринькевича хвилиною мовчан-
ня. До всіх присутніх з вітальним словом 
звернувся голова Ямницької громади Ро-
ман Крутий та ветеран ямницького футбо-
лу Михайло Гнатишин.

За призові місця змагались три коман-
ди “Вихор Надія” (юнаки), “Вихор” (дорослі) 
та “Вихор-1” (ветерани). Усього відбулось 
три матчі, по 50 хвилин кожен.

За результатами 
матчів, кубок отрима-
ла доросла команда 
“Вихор”, обійшовши і 
ветеранів “Вихор-1”, і 
юнаків “Вихор Надія”. 
Друге місце зайняли 
юнаки, а почесне тре-
тє здобули ветерани. 
Усі учасники команд 
були нагороджені ме-
далями, грамотами, 
статуетками та кубка-

ми з рук сільського голови Романа Крутого 
та дружини покійного Ярослава Гринькеви-
ча – Наталії. Нагородою кращого воротаря 
було відзначено Василя Комара – гравця 
команди “Вихор-1” (ветерани). Кращим на-
падником визнали Андрія Бибика (коман-
да “Вихор” (дорослі)).   Нагороду кращого 
захисника здобув Назар Гават (команда 
“Вихор Надія”), а кращим півзахисником 
став Любомир Гринькевич (команда “Вихор 
Надія”), син Ярослава Гринькевича, пам’яті 
якого присвячений турнір.

У футбольних матчах взяли участь 
голова Ямницької сільської ради ОТГ 
Роман Крутий, радник голови Микола 
Зелінський, депутати Ямницької сіль-
ської ради ОТГ Андрій Паркулаб та Олег 
Петришин. Також гостями дійства стали 
депутати Ямницької сільської ради ОТГ,  
ветерани футболу, спортсмени, вболі-
вальники і друзі, з якими було пов’язане 
спортивне життя Ярослава Гринькевича.

Довідково: Ярослав Гринькевич на-
родився 15.06.1974 року у селі Ямниця. 
Почав грати у футбол ще зі шкільних ро-
ків. Пов’язавши свою футбольну кар’єру 
з ФК „Вихор”, здобув чимало нагород, 
статуеток і грамот. Займався активною 
футбольною діяльністю до свого трид-
цятиріччя. Помер 05.06.2017 року від 
тяжкої недуги.

Ямничанка стала чемпіонкою 
Європи з кікбоксингу

Першого-шостого травня в Міжнародному виставковому центрі Києва прой-
шов чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA у ринзі (фул-контакт, лоу-кік, К-1, тай-
боксинг) і відкритий чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA на татамі (пойнт-
спаринг, лайт-контакт, К-1 лайт, пойнт хард спаринг).

У змаганнях взяли участь понад 
800 спортсменів з 34 країн світу. Дво-
бої велись одночасно на трьох рингах 
і трьох татамі.

Однією з учасників змагань була 
жителька Ямниці,  13-річна Ілона Рега, 
дочка голови ГО “Ямницька спілка учас-
ників АТО” Володимира Реги.

Єдиноборствами, зокрема кікбок-
сингом дівчинка займається близько 

чотирьох років. Саме батько привив 
їй любов до даного виду єдиноборств. 
Окрім кікбоксингу, Ілона відвідує сек-
цію тхеквондо і уже здобула нагороди 
у цьому бойовому мистецтві.

Наполегливість тренерів, підтримка 
батьків та сумлінна праця дали відмін-
ний результат.  Ілона виборола перше 
місце з кікбоксингу на татамі у пойнт-
спарингу і друге місце у лайті, ставши 

чемпіоном Європи у своїй ваговій ка-
тегорії.

Пишаємось, що у Ямницькій ОТГ 
є такі талановиті діти. Бажаємо Ілоні 
нових перемог і здобутків!

Зустріч з працівниками медичних 
установ Ямницької ОТГ

Першого серпня в актовій залі Ямницького ліцею відбулась робоча зустріч 
голови Ямницької сільської ради Романа Крутого з працівниками медичних 
установ Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Голова звернувся до присутніх з ві-
тальним словом, побажавши успіхів у 
їхній нелегкій праці.

Керівник КНП “ЦПМСД” Марина 
Островська привітала всіх медичних 
працівників з першим днем роботи в 
новоствореному КНП «Центр ПМСД» Ям-
ницької сільської ради ОТГ, ознайомила 
з правилами внутрішнього розпорядку 
в установі,  проаналізувала основні на-
прямки діяльності Центру.

Також на зустрічі було обговорено 
питання стосовно впровадження  ме-
дичної реформи у новоствореному  ко-

мунальному  некомерційному  підпри-
ємстві  “Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги” Ямницької сільської 
ради ОТГ.

Зокрема, мова йшла про активність 
декларування населення ОТГ у сімей-
них лікарів ОТГ (станом на 01.08.2018р. 
укладено близько  4617 декларацій, що 
складає 60% усього населення ОТГ). Пра-
цівники для роботи в структурних під-
розділах забезпечені необхідними тест-
системами  для виявлення ВІЛ 1 та 2 
типів, для виявлення НBsAg  вірусу ге-
патиту В, вірусу гепатиту С, простатос-
пецифічного антигену, для визначення 
тропоніну, міоглобіну. Для амбулаторій  
придбано два урологічні аналізатори.

Медпрацівники були поінформовані 
про подання заявки у Національну служ-
бу здоров’я для підписання договору, а 
також ознайомлені з основними уста-
новчими документами.

Посвята Медпрацівникам
Коли у тебе щось болить,
І хворе серце б’ється у тривозі,
Ямницькі лікарі й медсестри прийдуть вмить,
І стануть на твоїм порозі.

Примчать і допомогу нададуть,
І тиск поміряють, кардіограму зроблять,
Як треба – то в лікарню відвезуть,
Ніколи у проханні не відмовлять.

Душевні люди у халатах білих
Нам при потребі допоможуть враз,

Здоровий дух гартує наше тіло,
А лікарі рятують усіх нас…

Тож, залишайтеся такими як ви є,
Бо стоїте на варті нашого життя,
І бережіть життя своє!

Здорові будьте і багаті,
Ми щиро дякуємо вам
Бо ви є того варті!

Вдячна пацієнтка
БУЖЕНКО Лідія Василівна

Роботи з проведення з благоустрою 
в Ямницькій ОТГ тривають

З ініціативи голови Ямницької об’єднаної територіальної громади Романа Кру-
того та депутатського корпусу Ямницької сільської ради ОТГ стартувало на-
лагодження благоустрою на території громади, зокрема, роботи з освітлення 
вулиць, асфальтування та ремонту доріг, будівництва закріплювальних споруд.

Проведення даних робіт розпоча-
лось у рамках реалізації Програми соці-
ально-економічного та культурного роз-
витку Ямницької сільської ради ОТГ на 
2018 рік, Програми охорони природного 
навколишнього середовища Ямницької 
сільської ради ОТГ на 2018-2020 роки та 
Програми благоустрою населених пунк-
тів Ямницької об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2020 роки/

Вирішення проблем у сфері благо-
устрою населених пунктів – один з на-
прямів у здійсненні соціально-економіч-
них реформ, формуванні умов розвитку 
громади. Організація комунального бла-
гоустрою та його утримання є одним з 
основних завдань житлово-соціальної 
сфери господарства в цілому.

 У населених пунктах ОТГ прове-
дено роботи з відновлення дорожньої 
інфраструктури.

Капітальний ремонт проїзних час-
тин зроблено: у с. Ямниця — по вулицях 
Зелена, Хмельницького, Коцюбинського, 
провулок Залізничний; у с. Сілець — по 
вулицях Миру, Українських Повстанців, 
Височана, В. Великого, Шевченка; у с. 
Павлівка – вул. Шевченка; у с. Тязів – 
вулиці Шевченка, Франка, Стефаника.

Поточний ремонт доріг зроблено по 
усіх передбачених вулицях с. Павлівка.

Окрім відновлення дорожньої інфра-
структури на території населених пунктів 
Ямницької ОТГ уже частково реалізова-

но заходи, передбачені Програмою бла-
гоустрою населених пунктів на 2018 рік.

Зокрема, у с. Ямниця розпочалось 
нове будівництво закріплювальних спо-
руд дороги по вул. Савчака та облашту-
вання освітлення  вулиці Галицька. Та-
кож здійснено облагородження території 
Ямницького ліцею.

У с. Сілець проведено освітлення 
вулиць Содова, Незалежності, Височа-
на, Колюшка, Д. Галицького, Січових 
Стрільців.

У с. Павлівка здійснено капіталь-
ний ремонт освітлення вулиць Банде-
ри, Залізнична.

У с. Тязів здійснено капітальний 
ремонт освітлення вулиць  Коцюбин-
ського, Залізняка, Коновальця, Франка.

 «Проведення благоустрою, зокре-
ма капітальний ремонт доріг у межах 
населених пунктів громади – одна з 
основних потреб жителів, адже повно-
цінна дорожня інфраструктура сприяє 
комфортному життю мешканців. Нара-
зі даний процес стартував, і результати 
вже зараз можна побачити на власні 
очі», – зазначив Роман Крутий.

Покращення інфраструктури у Ям-
ницькій об’єднаній територіальній гро-
маді триває, і найближчим часом будуть 
реалізовані інші роботи, передбачені у 
кошторисному призначенні, зокрема, 
облаштування пішохідного переходу че-
рез залізничні колії станції “Ямниця”.
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Серпень 
2018 року

Вітаємо з ювілеєм!
Ямниця:
90-річні:

Деркач Марія Іванівна, 23.04.1928 р.н.
Маланюк Ганна Гнатівна, 25.05.1928 р.н.
Тодось Парасковія Романівна, 31.05.28 р.н.
Криворук Іван Васильович, 10.06.1928 р.н.
Савчак Ганна Степанівна, 19.08.1928 р.н.

80-річні:
Дідух Марія Олексіївна, 12.04.1938 р.н.
Гават Галина Антонівна, 01.05.1938 р.н.
Духович Василь Дмитрович, 09.05.1938 р.н.
Сенько Марія Антонівна, 11.05.1938 р.н.
Якубів Антон Васильович, 12.07.1938 р.н.
Салига Ярема-Богдан Михайлович, 

14.07.1938  р.н.
Деркач Андрій Васильович, 25.08.1938 р.н. 

70-річні:
Куриляк Ярослава Романівна, 17.04.1948  р.н.
Іваночко Ольга Андріївна 20.04.1948 р.
Каляндрук Богдан Васильович 

25.04.1948  р.н.
Дерун Богдан Васильович 22.05.1948 р.н. 
Зелінська Марія Петрівна, 31.05.1948 р.н.
Мороз Ганна Василівна, 22.06.1948 р.н.
Презлята Ганна Василівна, 30.06.1948 р.н.
Драгомерецький Богдан Миколайович, 

17.07.1948 р.н.
Галярник Казимира Юзефівна, 

20.07.1948 р.н.
Іваночко Марта Миколаївна, 23.07.1948 р.н.
Галіпчак Василь Михайлович, 01.08.1948 р.н.
Драбчук Богдана Йосипівна, 

28.08.1948 р.н.
Бегей Марта Федорівна, 29.08.1948 р.н.

Павлівка
90-річні:

Вольф Марта Онуфріївна 10.04.1928р.н.
Тачинська Ярослава Матвіївана 

12.06.1928 р.н.
80-річні:

Суп Петрунелія Андріївна01.06.1938 р.н.
Когуч Варвара Олексіївна 15.05.1938  р.н.

Сас Олександра Іванівна, 24.06.1938  р.н.
Попадинець Євгенія Василівна, 

17.07.1938  р.н.
Попадинець Марія Матвіївна, 06.08.1938  р.н.

70-річні:
Суп Василь Йосипович, 15.07.1948  р.н. 
Когуч Галина Гнатівна, 02.05.1948  р.н. 
Піцур Ганна Іванівна, 08.04.1948  р.н. 
Чорній Петрунелія Петрівна, 12.07.1948 р.н. 
Михнюк Галина Іванівна, 11.04.1948  р.н. 
Матіяш Юліан Дмитрович, 19.06.1948  р.н. 
Галько Орест Йосипович, 18.07.1948  р.н. 
Попадинець Ганна Василівна 05.07.1948   р.н.

Тязів
90-річні:

Ковальчук Анастасія Йосипівна,  
07.05.1928  р.н.  

Дорошенко Софія Матвіївна,  16.05.1928  р.н.
80-річні:

Маліновська Ганна Василівна, 1938 р.н.
70-річні:

Саприка Зіновій Миколайович, 
10.07.1948 р.н. 

Мазурик Ярослав Олексійович, 
19.08.1948 р.н.

Сілець
80-річні:

Баран Орина Григорівна, 03.08.1938 р.н.
Бобрис Ганна Михайлівна, 12.05.1938 р.н.
Обшира Михайло Андрійович, 

18.06.1938 р.н.       
70-річні:

Пашко Богдан Федорович, 22.06.1948 р.н.
Захарчук Богдан Михайлович, 

11.08.1948 р.н.
Дорошенко Богдан Васильович, 

10.06.1948 р.н.
Владика Ганна Василівна, 10.05.1948 р.н.
Пашко Ганна Юріївна, 16.04.1948 р.н.
Коник Іван Петрович, 01.07.1948 р.н.
Олійник Григорій Гнатович, 20.06.1948 р.н.
Байдачок Ярослава Василівна, 

25.06.1948 р.н.



На рушничок щастя стали: 
Ямниця

Майка Олег Максимович та Белей Оксана Іванівна – 18.04.2018 р.
Павлівка

Дирів Роман Петрович та Суп Мар’яна Віталіївна — 19.05.2018  р.
Салій Василь Ярославович та Березна Зоряна Василівна — 20.05.2018 р.
Федишин Володимир Юрійович та Боднар Наталія Василівна — 04.06.2018 р.

Тязів
Леочко Маряна Ігорівна та Мислюк Іван Васильович — 20.05. 2018 р.

Сілець
Обшира Любомир Іванович та Бойко Наталія Петрівна — 12.07.2018 р.  

Уся інформація щодо діяльності Ямницької об’єднаної 
територіальної громади розміщена 
на сайті https://yamnytsya-otg.if.ua/

Конкурс на створення офіційної символіки 
(герба та прапора) Ямницької ОТГ продовжено

Конкурс на створення офіційної символіки (герба та пра-
пора) Ямницької об’єднаної територіальної громади продо-
вжено. Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого 
комітету  Ямницької сільської ради ОТГ  від 22 травня 2018 р.

Нагадуємо:
Метою конкурсу є визначення найкращих науково об-

ґрунтованих засад  і варіантів художніх вирішень герба  та  
прапора Ямницької сільської  ради ОТГ для його остаточ-
ного затвердження сільською радою.

Подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних ро-
біт триватиме  до 31.08.2018 р.

У конкурсі безкоштовно можуть взяти участь як фізичні, 
так і юридичні особи.  Призовий фонд: 5000 грн.

Ескізи герба та прапора Ямницької сільської ради по-
винні бути виконані на аркуші паперу формату А4. Робота 
має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки 
виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

Ескіз герба повинен відображати характерні особливості 
населених пунктів, які належать до об’єднаної громади, міс-
тити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність 
та ідентифікувати села Ямницю, Павлівку, Тязів та Сілець 
серед інших населених пунктів.

На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, 
інші символи. Співвідношення сторін прапора повинно становити 2:3.

Конкурсні проекти герба та  прапора  Ямницької сіль-
ської ради ОТГ подаються до 31.08.2018 року за адресою: 
вул. Галицька, 26, с. Ямниця, Тисменицький р-н, Івано-Фран-
ківська обл. Телефон для довідок: 53-2-86.

Окрилені духом 
молитви та любові 
до рідної землі…

28 червня Україна святкує день своєї Конституції. І са-
ме цього дня активісти Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади на чолі із головою Романом Крутим, 
старостами та з благословенням отців парохів кожного 
із сіл здійснили дуже потрібну місію – провели першу 
спільну велопрощу до Крилоса «За мир і спокій в Укра-
їні», присвячену дню Конституції України.

Не зважаючи на те, що передава-
ли зливи, громада зібралася. А завдяки 
сильній вірі і молитві дощ падав уже по 
поверненню паломників додому. Тра-
диція велопрощі була започаткована 
в Павлівці з ініціативи в.о. старости 
с.Павлівки Івана Вацеби, начальника 
відділу культури, молоді та спорту Ям-
ницької ОТГ Христини Попадинець та 
місцевого пароха села Павлівки о. Васи-
ля Сенька, який вже третій рік зі своїми 
прочанами крутить педалі велосипеда. 
Павлівчани два роки їздили до Духо-
вої Криниці в Єзупіль, а цьогоріч, уже 
об’єднавшись у громаду, відділом куль-
тури, молоді та спорту було організовано 
такий духовно-спортивний  і водночас 
патріотичний захід, який об’єднав усю 
Ямницьку ОТГ до спільної молитви за 
нашу Батьківщину і її долю.

 Велопроща пройшла цікаво, на-
сичено і дуже красиво. Колону супро-
воджувала духовна музика, у кожному 
селі прочан зустрічали щасливі діти з 

квітами та до-
брим словом, 
у кожній церк-
ві відбувала-
ся молитва і 
благословен-
ня. У Крилосі 
учасники ве-
лопрощі по-

слухали науку о. Ярослава Жолоба, на-
стоятеля храму Успіння Пресвятої Бого-
родиці, та спільно здійснили молебень 
до Матері Божої, за мир і спокій в Україні.

 Такі заходи єднають громаду, зба-
гачують її духовність і патріотизм, тому 
ми повинні долучатися до них і не бути 
байдужими.

В ЄДНОСТІ СИЛА НАРОДУ… 
Гуртуймося, єднаймося в молитві, 

пісні та слові!

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ ЯМНИЦЬКІЙ ОТГ 
З КВІТНЯ 2018

НАРОДИЛИСЯ: Ямниця — 6, Павлівка — 4, Тязів — 4, Сілець — 1.
ОДРУЖИЛИСЯ: Ямниця — 1, Павлівка — 3, Тязів — 1, Сілець — 1.
ЮВІЛЯРИ: Ямниця – 25, Павлівка — 15, Тязів — 5, Сілець — 11.
ПОМЕРЛИ: Ямниця — 16, Павлівка — 13, Тязів — 5, Сілець — 7.

Народилися
ЯМНИЦЯ

Бибик Святослав 
Володимирович —

29.04.2018
Зебец Софія Ярославівна – 04.05.2018
Табачин Марк Романович – 31.05.2018
Дмитрик Михайло Богданович – 

29.06.2018
Медвідь Натан Тарасович – 26.07.2018
Пащак Володимир Васильович – 

30.07.2018
ПАВЛІВКА

Сабатович Юрій Васильович —
29.04.2018 

Алексанян Давид Артурович —
14.07.2018 

Боднар Марко Ярославович — 19.07.2018 
Попадинець Ангеліна Романівна —

30.07.2018
ТЯЗІВ

Дмитрів Ірина Василівна – 24.04.2018
Бартко Ілля Віталійович – 16.07.2018
Ковальчук Іванна Юріївна – 07.07.2018
Криса Макар Андрійович – 07.08.2018

СІЛЕЦЬ
Владика Вікторія Михайлівна — 

27.06.2018

Відійшли у вічність
Ямниця:
Катамай Мирослав Миколайович,  24.09.1960  –13.04.2018
Бусько Геннадій Ярославович, 24.11.1951  – 13.04.2018
Галипчак Ганна Констянтинівна, 24.03.1934  –  18.04.2018
Галіпчак Мирослав Олексійович, 23.07.1947  – 22.04.2018
Сміжак Роман Михайлович,  11.06.1950 – 28.04.2018
Деркач Роман Богданович, 11.02.1964 – 08.05.2018
Смицнюк Євдокія Семенівна, 24.11.1924 – 11.05 2018
Ділетчук Ярослав Васильович, 15.08.1933 – 12.05.2018
Павлюк Ірина Семенівна, 12.02.1930 – 20.05.2018
Маланюк Ганна Гнатівна, 25.05. 1928 – 12.06.2018
Босович Микола Зеновійович, 30.05.1958 – 19.06.2018
Бедейчук Микола Васильович, 05.08.1921 – 29.06.2018
Деркач Андрій Васильович, 26.08.1938 – 03.07.2018
Ребрик Марія Антонівна, 09.01.1929 – 17.07.2018
Яцишин Ангела Петрівна, 06.02.1933 – 23.07.2018
Дмитрашко Ігор Петрович, 14.09.1949 – 02.08.2018
Павлівка:
Стасинець Меланія Василівна 11.01.1929 — 07.04. 2018
Боднарчук Ольга Андріївна 12.08.1928 — 11.04 2018
Рижевський Олег Мечиславович 31.07.1954 — 

12.04.2018
Сенюга Євгенія василівна 10.07.1942 — 16.04 2018

Федишин Ганна Дмитрівна, 03.03.1930 —22.04.2018
Онисько Богдан Іванович, 16.02.1975 — 27.04.2018
Демкович Михайло Левкович, 02.05.1946 — 31.05.2018
Білий Дмитро Дмитрович, 09.04.1952 — 01.06.2018
Мачкур Іван Володимирович, 11.06.1983 — 23.06.2018
Міга Михайло Дем’янович, 20.02.1924 — 24.06.2018
Попадинець Ігор Теодорович, 31.10.1942 — 20.07.2018
Мандзюк Дмитро Григорович, 09.01.1942  — 01.08.2018
Салій Михайло Петрович, 10.12.1937—  14.08.2018 
Тязів:
Ленюк Ірина Василівна, 10.03.1933 – 27.04.2018
Стасюк Ярослав Петрович, 26.08.1956 – 03.05.2018
Галюк Євдокія Миколаївна, 06.12.1926 – 06.05.2018
Стасюк Зіновій Васильович, 26.08.1951 – 16.05.2018
Галюк Роман Антонович, 22.04.1953 – 25.07.2018
Сілець
Гуцуляк Ганна Григорівна, 13.01.1932 — 07.04.2018
Гнатковська Юстина Дмитрівна, 17.04.1929 — 27.04.2018
Цюцьмаць Стефанія Федорівна, 01.01.1943 — 05.05.2018
Дейдей Богдан Андрійович, 27.02.1938 — 12.05.2018
Боришкевич Олександра Іванівна, 21.05.1956 — 19.05.2018
Парипа Юстина Степанівна, 14.12.1931 — 04.06.2018
Савчук Іван Петрович, 27.08.1957  — 22.07.2018 

(1,1)  -12- Ямниця-22.indd 20.08.2018 16:42:28(1,1)  -12- Ямниця-22.indd 20.08.2018 16:42:28


