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

Тарас ШЕВЧЕНКО

Шановні ямничани! 
Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами 
української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і май-
бутнього — обов’язок кожного з нас, усього народу. 

Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, дорогі ямничани, незламного оптимізму та 
творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її кри-
ницю добробуту процвітанням та благополуччям. 

Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у кожен ям-
ницький дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! 

Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.

Сільський голова Микола ЗЕЛІНСЬКИЙ

Дорогі в Христі брати й сестри!
У цей святковий День Незалежності нашої Батьківщини прийміть від мене сердечні вітання та мо-

литву. Закликаю всіх вас сьогодні взяти на себе особисту відповідальність за цей дар Незалежності 
для нашого народу, для неї з посвятою працювати та за неї гаряче молитися. Переймімо сьогодні та 
зробімо особистими ті високі ідеали державотворення, якими горіли герої боротьби за державну неза-
лежність та волю Церкви і народу. Святкуючи цей день, відчуймо, що Господь, наш Творець і Визволи-
тель, є з нами. Станьмо відповідальними за кожен отриманий нами Божий дар з вірою в те, що «коли 
Бог за нас, хто проти нас?» (Рим. 8, 31).

Благословення Господнє на вас, дорогі ямничани!

Парох Ямниці Богдан КУРИЛІВ

Шановні ямничани! 
Прийміть щирі вітання з нагоди 26-річниці Дня Незалежності України!

Від імені ГО «Ямницька спілка учасників та ветеранів АТО» сердечно вітаю вас, дорогі ямничани, із 
національним святом нашої державності — Днем Незалежності України!

Ця визначна дата назавжди увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, запо-
чаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнен-
ня до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Від усієї душі зичу вам, мої ямничани, вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щастя, добра, 
достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання неза-
лежної України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагнен-
ням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. 

Слава Україні! Героям Слава!

Голова ГО «Ямницька спілка учасників та ветеранів АТО» Володимир РЕГА

З Днем Незалежності, ямничани!
Щиро вітаю вас із визначним святом — Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці 

на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процві-
тання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щас-
тя і благополуччя!

Директор КП «Ямниця» Руслан САВУЛЯК

Свято єднання громади
Дружньо і гамірно мальовнича Ямниця зустріла 573-ю річни-
цю від часу першої писемної згадки про населений пункт, що 
в усі роки свого існування відзначається високим національ-
ним духом та патріотизмом. Знаково, що на урочистість було 
запрошено гостей з Павлівки, Сільця, Тязева та інших громад, 
адже незабаром ці населені пункти стануть однією цілісною 
родиною, серце якої буде битися у Ямниці. 

Уже другий рік поспіль, піс-
ля тривалої перерви, Ямниця від-
новлює традицію святкування 
Дня села у першу неділю серпня. 
Ініціаторами та організаторами 
такого масштабного дійства ста-
ли виконавчий комітет сільської 
ради, депутатський корпус під 
керівництвом сільського голови 
Миколи Зелінського та місцевий 
будинок культури (директор Єв-
ген Галька).

Розпочалося свято Боже-
ственною літургією у храмі свя-
того Миколая та молебнем біля 
пам’ятника Борцям за волю Укра-
їни, які відслужив парох села, де-
кан Єзупільський Богдан Курилів. 

Після обіду урочисте дійство 
завирувало в центральній час-
тині села. Програма святкуван-
ня була створена так, щоб одно-

сельчани мали змогу побувати 
на усіх запланованих дійствах. 
Першими учасниками святкуван-
ня стали наймолодші ямничани, 
які взяли участь у конкурсі «Ма-
люнок на асфальті». Проводив 

його вчитель образотворчого 
мистецтва Анатолій Лесів. Бук-
вально за півгодини на доріж-
ках тендітні дитячі пальчики за 
допомогою кольорової крейди 
створили зображення природи і 
тварин, батьків, місцевого храму 

та навіть сільської ради. Кожний 
без винятку юний художник отри-
мав подарунок з рук сільського 
голови М. Зелінського. 

 Закінчення на 7 стор.

Микола Зелінський та парох Богдан Курилів



2 Насамперед

Вами пишається Ямниця
30 травня у Народному домі м. Тисмениця відбулося районне свято-зустріч з обдарованою учнівською молоддю «Ми 
– надія твоя, Україно!», в рамках якого голова Тисменицької районної державної адміністрації Іван Семанюк та голова 
Тисменицької районної ради Роман Крутий нагородили школярів і їх учителів за досягнення протягом року. 

Вже стало доброю традицією на Тисмениччині по завер-
шенні навчального року відзначати учнівську молодь, яка на-
полегливо працювала й показала значні результати у своїх 
знаннях і вміннях не тільки на районному, але й на обласному, 
всеукраїнському та міжнародному рівнях. Найвищу у районі 
відзнаку для обдарованих дітей Тисмениччини цьогоріч при-
судили у номінаціях: «Учень року» Мар’яні Перчик із с. Ямни-
ця, якій вручили диплом і нагрудний знак лауреата та суттє-

ву фінансову винагороду 
в сумі 10 тисяч гривень. 
За підготовку переможців 
премії відзначено й педа-
гогів: п’ять тисяч гривень 
отримали учитель україн-
ської мови та літератури 
Ямницького навчально-ви-

ховного комплексу 
Надія Перчик.

І нший ,  н е 
менш важливий 
здобуток був до-
сягнений 25 червня 
на фестивалі укра-
їнської пісні «Май-
бутнє України». То-
ді на гала-концерті у середній віковій групі всіх вра-
зила своїм неймовірно мелодійним співом Роксолана 
Гасяк. Журі одноголосно віддало їй перше призове 
місце у цій групі. 

Надзвичайно радує те, що кожного року своїми 
творчими результатами юні ямничани підтверджують, 
що вони здібні, працьовиті, творчі, амбітні, запальні і 
талановиті. Вони майбутнє Ямниці.

Дякуємо за подаровані книги 
Дарування книг у бібліотеку – це давня форма доброчинності та надійне дже-
рело поповнення фонду, це безкорисна щедрість та добра воля дарувальника. 
Факт надходження подарованих книг – це показник престижу бібліотеки, її 
місця у суспільному житті.

Наша бібліотека щиро вдячна за 
книги, в кількості близько 300 примір-
ників, Миколі Мацюку, уродженцю нашо-
го села, який проживає в Івано-Франків-
ську. Ці видання поповнили краєзнавчий 
фонд бібліотеки і будуть корисні всім, 
хто цікавиться історією нашого краю.

Висловлюємо подяку Тетяні Шутяк, 
постійному читачеві бібліотеки, яка пода-
рувала 150 книг зі своєї домашньої біблі-
отеки. Це в основному твори українських 
та зарубіжних письменників.

 Подарована вами література стане 
відчутним джерелом поповнення фонду 
та надасть допомогу для забезпечення 
навчально-виховного процесу.

Сподіваємося на подальшу співпра-
цю з дарувальниками книг і нехай вам 
щастить у всіх ваших починаннях, а не-
байдужих ямничан просимо долучатися 
до корисної справи.

З повагою — завідуюча сільської
 бібліотеки Анна СУП

Ямницькій ОТГ бути. 
Готуємось 

до нових виборів
Все розпочалось 21 травня у селі Ямниця, в приміщенні НВК, де відбулися 
громадські слухання з питань добровільного об’єднання у територіальну гро-
маду із центром у Ямниці сіл Ямниця, Клузів, Майдан, Нова Гута, Павлівка, 
Сілець та Тязів.

Захід проходив за участі директора 
Івано-Франківського центру розвитку 
місцевого самоврядування Руслана Па-
насюка, депутата обласної ради Романа 
Ткача, голови Тисменицької районної ра-
ди Романа Крутого, керівника апарату 
Тисменицької районної державної адмі-
ністрації Ярослава Татарина, сільського 
голови с. Ямниця Миколи Зелінського, 
керівників підприємств, установ, органі-
зацій, місцевої громади, сільських голів 
та представників сусідніх сіл.

Розпочинаючи громадські слухання, 
Микола Зелінський озвучив питання по-
рядку денного та головну ціль – почути 
думку громади: підтримують мешканці 
села утворення Ямницької об’єднаної 
територіальної громади, чи ні.

У виступах представників апара-
ту сільської ради та запрошених гос-
тей звучала інформація про переваги 
та недоліки реформи децентралізації 
для мешканців ОТГ. Громаду ж най-
більше цікавило питання її фінансової 
спроможності. Відповідно до висновків 
експертів, Ямницька ОТГ буде однією із 
громад, що матиме реверсну дотацію, 
тобто надлишок коштів.

Підсумком громадських слухань 
стало голосування, участь у якому взяли 
мешканці Ямниці. Переважною більшіс-
тю голосів вони підтримали пропозицію 
утворення ОТГ.

Після затвердження рішення про 
утворення Ямницької ОТГ на сесії Ям-
ницької сільської ради запрошення уві-
йти до її складу отримали Клузівська, 

Майданська, Павлівська, Сілецька та 
Тязівська сільські ради. Там мали від-
бутися аналогічні громадські обговорен-
ня, результатом яких стануть прийняті 
відповідні рішення.

Проте з плином часу Клузівська 

та Майданська сільські ради так і не 
визначились із подальшим процесом 
об’єдання до Ямницької ОТГ. Тому на 
липневій сесії депутати Ямницької сіль-
ської ради затвердили проект рішення 
про об’єднання чотирьох сіл Ямниці, Тя-
зева, Сільця та Павлівки. Після цього 
рішення було відправлено для затвер-
дження Івано-Франківською ОДА.

26 липня 2017 року вийшло розпо-
рядження Івано-Франківської ОДА під 
№429 «Про затвердження висновку щодо 
відповідності проектів рішень про до-

бровільне об’єднання територіальних 
громад Конституції та законом Украї-
ни» (додається). Цим документом фак-
тично схвалено всі попередні рішення 
сільської ради щодо створення ОТГ з 
центром у Ямниці.

Після цього названі вище сільські 
ради прийняли остаточні рішення про 
утворення ОТГ і направили їх облдержад-
міністрації з клопотанням звернутися до 
Центральної виборчої комісії про при-
значення перших виборів у Ямницькій 
ОТГ. Прогнозується, що вибори в Ямни-
ці, Павлівці, Сільці й Тязеві відбудуть-
ся вже у жовтні цього року. На виборах 
мають обрати голову ОТГ, 26 депутатів 
(від чотирьох сіл, пропорційно кількості 
виборців у кожному з них), а також ста-
рост кожного населеного пункту. Івано-
Франківська ОДА, за попередньою ін-
формацією, готує до ЦВК подання про 
перші вибори у семи ОТГ області. 

Перевага осінніх виборів у ново-
створених ОТГ полягає в тому, що во-
ни вступлять у наступний рік з власним 
бюджетом. За попередніми підрахунка-
ми, після утворення Ямницької ОТГ за-
гальний обсяг її бюджету становитиме 
50 млн грн, з яких власні надходження 
– понад 40 млн грн. Тому готуємось до 
нових виборів, громадо.

Микола Зелінський ставить на голосування 
пропозицію про об’єднання громади

Роман Ткач про плюси та мінуси  
об’єднання громад

Роксолана Гасяк

Мар’яна та Надія Перчик отримують нагороди від керівництва району

29 жовтня обираємо нового 
голову ОТГ та депутатів

18 серпня 2017 року Центральна виборча комісія своєю Постановою призна-
чила на неділю, 29 жовтня 2017 року, вибори у 202 об’єднаних територіальних 
громадах в усіх без виключення областях України.

Зокрема, у Вінницькій області такі 
вибори відбудуться в 9 об’єднаних тери-
торіальних громадах, у Волинській облас-
ті – 19 ОТГ, у Дніпропетровській області 
– 19 ОТГ, у Донецькій області – 2 ОТГ, у 
Житомирській області – 13 ОТГ, у Закар-
патській області – 1 ОТГ, у Запорізькій 
області – 10 ОТГ, в Івано-Франківської 
області – 8 ОТГ, у Київській області – 4 
ОТГ, у Кіровоградській області – 6 ОТГ, у 
Луганській області – 4 ОТГ, у Львівській 
області – 8 ОТГ, у Миколаївській облас-
ті – 1 ОТГ, в Одеській області –  11 ОТГ, у 
Полтавській області –  12 ОТГ, у Рівнен-
ській області – 5 ОТГ, у Сумській області 
–  9 ОТГ, у Тернопільській області – 4 ОТГ, 
у Харківській області – 7 ОТГ, у Херсон-
ській області – 10 ОТГ, у Хмельницькій 

області – 7 ОТГ, у Черкаській області – 
15 ОТГ, у Чернівецькій області – 4 ОТГ, у 
Чернігівській області – 14 ОТГ.

Комісія оголосила початок вибор-
чого процесу в цих громадах з 9 верес-
ня 2017 року.

У ЦВК зазначають, що кількість гро-
мад, у яких в 2017 році вже призначені 
перші місцеві вибори, не є остаточною. 
Такі вибори можуть бути призначені до 
кінця поточного року на будь-яку неді-
лю грудня крім останньої. Центральна 
виборча комісія продовжує очікувати 
надходження звернень від обласних дер-
жавних адміністрацій щодо призначення 
перших місцевих виборів в інших гро-
мадах, які вже об’єдналися, або мають 
намір об’єднатися.

Затверджено рішенням 10 сесії Ямницької сільської ради 
VII демократичного скликання 

від 16 лютого 2017 року

Положення про порядок 
надання матеріальних допомог 

жителям села Ямниця
Дане Положення розроблене відповід-

но до статті 46 Конституції України, статей 
26, 34 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закону України „Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в 
України”, Закону України „Про основні за-
сади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні”, 
Закону України „Про поховання та похо-
ронну справу”, нормативно-правових актів  
Кабінету Міністрів України, Програми „Со-
ціальний захист населення на 2017 рік”, 
затвердженої рішенням сесії Ямницької 
сільської  ради від  22 грудня  2016 року.  
Положення передбачає надання однора-
зової грошової допомоги жителям села на 
вирішення соціально-побутових потреб, 
лікування, оздоровлення, реабілітацію, 
надання одноразової допомоги при на-
родженні дитини, а також надання допо-
моги на поховання деяких категорій осіб.

Розміри та порядок надання до-
помоги.

1) Одноразова допомога при наро-
дженні дитини – 5 000 гривень.

2) Допомога на лікування в разі опе-
ративного втручання – від однієї до п’яти 
тисяч гривень, в залежності від склад-
ності хвороби та лікування.

3) Допомога онкологічно хворим 
мешканцям  – від трьох до п’яти тисяч 
гривень, в залежності від складності.

4) Допомога особам, що перебува-
ють на стаціонарному лікуванні – від 
однієї до трьох тисяч гривень, в залеж-
ності від складності лікування.

5) Допомога особам, що перебува-
ють на амбулаторному лікуванні – 500 
гривень.

6) Допомога особам на поховання 
осіб працездатного віку, які ніде не пра-

цюють та не зареєстровані в держав-
ній службі зайнятості – 1 000 гривень. 

7) В окремих виняткових випадках, 
в зв’язку із загрозою життю людини до-
помога на лікування може бути збіль-
шена шляхом прийняття окремого рі-
шення комісією ради з питань бюджету, 
планування та соціально-економічного 
розвитку».

8) Особа, яка бажає отримати до-
помогу на лікування звертається до Ям-
ницької сільської ради із заявою до якої 
додає: копію 1, 2, 11 сторінок паспорта, 
копію кода платника податків, виписку 
з історії хвороби відповідного лікуваль-
ного закладу.

9) Особа, яка бажає отримати до-
помогу при народженні  дитини звер-
тається до Ямницької сільської ради 
із заявою до якої додає: копію 1,2,11 
сторінок паспорта, копію  кода платни-
ка податків, копію свідоцтва про наро-
дження дитини.

10) Особа, яка бажає отримати 
допомогу на поховання особи працез-
датного віку  звертається до Ямницької 
сільської ради із заявою до якої додає: 
копію 1,2,11 сторінок паспорта, копію  
кода платника податків, копію свідо-
цтва про смерть особи, ксерокопію тру-
дової книжки.

11) Матеріальні допомоги надають-
ся особам, які зареєстровані на тери-
торії села Ямниця чи постійно тут про-
живають.

12) Допомога на лікування нада-
ється одній особі не більше як один 
раз на рік.

Секретар сільської ради                                                    
М. БОДНАРЧУК
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Для комфортного проживання та благоустрою

уже рік як працює Ямницьке комуналь-
не підприємство. І доводить, що якіс-
не надання послуг для населення – це 
великий обов’язок перед своєю грома-
дою, який воно з честю виконує. Під-
приємство успішно працює, хоча ста-
новлення було важким.

Для забезпечення комунального 
підприємства всім необхідним викон-
ком Ямницької сільської ради у 2016 році 
виділив п’ятсот тисяч гривень, створив-
ши, так би мовити, стартовий бюджет 
цього підприємства. Керівником обра-
ли місцевого підприємця, депутата сіль-
ської ради Руслана Михайловича Саву-
ляка, який за останній рік показав свої 
найкращі якості енергійного керівника. 

«На сьогоднішній день ми маємо 
угоду зі Старолисецьким ЖКП по ви-
везенню сміття. На таку послугу сіль-
ська рада витрачає двісті тисяч гривень 
на рік. Щоб зекономити такі великі ко-
шти між Ямницькою сільською радою 
та правлінням ПАТ «Івано-Франківсь-
кцемент» було укладено домовленість 
про придбання сміттєзбирального авто-
мобіля для КП «Ямниця». Коли він буде 
переданий на баланс КП, ми зможемо 

надавати такі ж послуги, як і Староли-
сецьке ЖКП. Заключення договорів по 
вивезенню сміття з місцевими радами 
дасть змогу КП «Ямниця» стати дієвим 
та самодостатнім. До того ж ми йдемо 
до створення об’єднаної територіальної 
громади, тож сфера діяльності комуналь-
ного підприємства розшириться, обсяг 
послуг зросте», – зазначає Руслан Саву-
ляк. «Спочатку було важко з персоналом, 

але тепер у нашій комунальній службі 
є свій кістяк, маємо майстра Яцишина 
С.М., працівників з благоустрою Сем-
ковича А.І., Закалату П.П., Когуча Р.І., 
Духовича М.І., електрика Савчака О.Я.

За минулий рік працівниками ко-
мунального підприємства було прове-
дено велику роботу. Всюди по Ямниці, 
чи в дощ, чи в спеку, була помітна по-
маранчева форма робітників з напи-
сом КП «Ямниця». Взимку центральні 
вулиці села постійно очищувались від 
снігових заметів, влітку від бур’янів, 
борщівника та небезпечних дерев, про-
чищались канави, фарбувались мос-

ти, висаджено багато молодих дерев 
вздовж центральної дороги. Постій-
но проводиться ремонт та технічне об-
слуговування електрогосподарства с. 
Ямниця, силами КП проводиться рес-
таврація пам’ятника 1873 року в честь 
скасування панщини; надавались риту-
альні послуги з поховання односельчан, 
всього й не перелічиш. Суттєво допома-
гали комунальники ямницькій громаді 
на місцевих толоках перед великими 
релігійними та державними святами. 
Окрім цього силами робітників підпри-
ємства постійно проводився благоу-
стрій на місцевому кладовищі та сіль-
ських вулицях. Працівники КП «Ямниця» 
відзначились і тим, що взяли участь у 
пошуку зниклої особи, який проводило 

Управління надзви-
чайних ситуацій в 
Івано-Франківській 
області. За надану 
допомогу були на-
городжені грамо-
тами Управління».

Сьогоднішніми 
гострими пробле-
мами КП «Ямниця» 
є відсутність влас-
ного приміщення та 
недостатньо тех-
ніки , що значно 
ускладнює роботу 

підприємства. Керівник підприємства 
щиро надіється, що в найближчому ча-
сі ці проблеми успішно будуть виріше-
ні, а КП «Ямниця» збільшить перелік 
надання послуг населенню. Можна 
додати, що одним з пріоритетів все 
ж таки є придбання сміттєзбирально-
го автомобіля та трактора з лопатою 
для прогортаня снігу та інших госпо-
дарських робіт.

Комунальне підприємство працює 
для блага громади, в першу чергу дбає 
про чистоту навколишнього середовища 
та має намір тільки покращувати життя 
людей і забезпечувати всі їхні потреби 
по благоустрою.

Записав Андрій СМІЖАК

Спільна праця 
заради наших дітей
Усі люблять подарунки, а особливо діти. Для проведення веселих літніх ка-
нікул виконком Ямницької сільської ради разом з депутатами зробили для 
малечі чудовий подарунок – дитячі майданчики.

Одразу п’ять відпочинкових зон для 
дітей за кошти сільського бюджету було 
облаштовано по вул. Рильського (депутат 
Сміжак А.Р.), вул. Тичини (депутат Б’ялюк 
М.В.), вул. Нова (депутат Дерун М.Б.), вул. 
Коцюбинського (депутат Боднарчук М.С.), 
вул. Нижникевича (депутат Фіголь Р.М.). Для 
малечі тут є все: ігровий комплекс з різно-
манітними гірками, перешкодами, гойдалки, 
карусель. Цього року навесні такий ігровий 
майданчик вже облаштували на вулиці Со-
нячна (депутат Новосільська О.М.). 

Всі майданчики поставили за два 
дні. Для цього було докладено багато 

зусиль. Велику роботу по їх облаштуванню 
здійснили працівники комунального під-
приємства «Ямниця» директором якого 
є Руслан Савуляк. Перед цим спільними 
силами КП «Ямниця» та активних ямничан 
було очищено території від сміття, чагар-
ників та небезпечних дерев, а вже згодом 
забетоновано самі конструкції. «Приємно, 
що до роботи долучилися і мешканці при-
леглих вулиць, допомогли з прибиранням. 
Все ж таки коли є громадська ініціатива, 
то й робота йде швидше і цінується біль-
ше. Дітки задоволені і проводять майже 
весь день граючись на свіжому повітрі, 
а не біля екранів монітора» – зазначив 
директор КП «Ямниця» Руслан Савуляк.

І батьки, і діти не приховували ра-
дості. Дякували депутатам, сільсько-
му голові Миколі Зелінському, праців-
никам КП за турботу про дітей: «Тепер 
маємо де відпочити. Тут наші малюки 
налазяться і настрибаються досхочу».

Микола Зелінський вкотре на-
голосив, що його основна мета – це 
створити комфорті умови для щас-
ливого життя в селі. «Діти – наша 
надія, вони повинні мати щасливе 
дитинство й відчувати увагу та опіку 
за будь-яких обставин». При зустрі-
чах з мешканцями Ямниці М. Зелін-
ський запевняв, що благоустрій ди-

тячих зон відпочинку у селі буде про-
довжуватися і надалі, навіть зараз 
працівники КП «Ямниця» облаштову-
ють ігрову зону на вул. Хмельниць-
кого. Після проведення всіх мон-
тажних робіт навколо встановлених 
конструкцій з’являтимуться зелені 
насадження, а по можливості нові 
каруселі, гойдалки та атракціони.

Андрій Семкович реставрує найдавніший 
пам’ятник села

Роботи по очищенню 
небезпечних дерев

Працівники КП Андрій Семкович, Петро Закалата та активіст Андрій П’яста

Фарбування моста в синьо-жовті барви

Депутат М. Дерун під час монтування майданчика на вул. Нова

Директор КП «Ямниця» Руслан Савуляк  та сільський голова Микола Зелінський

Монтування каруселей на вул. Коцюбинського

Робочі будні. Старший майстер  С. Яцишин та працівник Р. Когуч

За роботою депутат Михайло Б’ялюк

Облаштування  ігрового майданчика 
на вул. Рильського. 

На фото: депутат Андрій Сміжак 
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Ямничани 

на тлумацькій землі
25 червня члени ямниць-
кого землеробського клу-
бу «Сільський господар» 
провели свою останню 
перед літніми канікула-
ми зустріч. Це виїзне зі-
брання відбулося у ма-
льовничому селі Кути-
ще Тлумацького району.

Подорож розпочали із 
ранкової молитви за щасли-
ву дорогу біля храму св. Мико-
лая. Голова «Сільського госпо-
даря» Антон Іваночко та вчи-
тель Анатолій Лесів розпові-
дали протягом поїздки цікаві 
факти про історію та історичні пам’ятки 
Тисмениччини та Тлумацького краю, че-
рез які проходив маршрут до Кутище.

Це село обрали для відвідин тому, 

що його природа та історія, мабуть, не 
мають рівних у цілому Тлумацькому ра-
йоні. Кутище лежить на березі Дністра 
та затиснуте з двох боків Лисою Горою 
і Грабичанкою, що утворює своєрідний 
кут – звідси й назва. Ці місця люди об-
живали з давніх часів – археологи на 
околицях знайшли знаряддя праці піз-
нього палеоліту, хоча перша письмова 
згадка про село належить до 1419 року. 

Незабутню екскурсію тутешнім му-
зеєм та селом провів ямницьким гостям 
місцевий учитель, громадський діяч, де-
путат Тлумацької районної ради Йосип 
Пона. Ямничани мали змогу спостерігати 
шанобливе ставлення кутищан до сво-
єї минувшини у музеї, подібний якому 

навряд чи є в кожному великому міс-
ті. Експонати тут займають 10 кімнат 
двоповерхової будівлі. Це давні духо-
вні реліквії, військова зброя, предме-
ти побуту, народний одяг, ремісничі 
інструменти, продукція колишнього 
склозаводу. В окремій кімнаті відтво-
рено світлицю кінця XIX – початку ХХ 
століть. Найцінніший експонат – ікона 
Кутищенської Матері Божої (Одигітрії) 
1766 р., випадково знайдена в старій 
дзвіниці Йосипом Поною і відрестав-
рована фахівцями Івано-Франківсько-
го художнього музею.

Цікавою була подорож до місцевих 
храмів УПЦ КП – давньої Церкви Різд-
ва Св. Івана Хрестителя, побудованої 
1802 року, та нової. Також ямничани бу-
ли вражені шляхетською усипальницею 
родини Капріні на місцевому кладовищі.

Окрему розповідь про відомих 
людей з Кутища Йосип Пона присвя-
тив Онуфрієві Смижуку – колишньому 
голові місцевого колгоспу та директо-

ру склозаводу. За його керівництва тут 
збудовано Народний дім, школу, лікар-
ську амбулаторію, заасфальтовано до-
роги, проведено газифікацію, а в 1971 
році споруджено склозавод. Кришта-
леві вироби, які вироблялися на ньому, 
користувалися популярністю на тіль-
ки на Прикарпатті, а й у інших регіонах 
України. У 2014 році з нагоди 100-ліття 
від дня народження Онуфрія Смижука 
у центрі села йому було відкрито вели-
чавий пам’ятник.

На завершення екскурсії голова «Сіль-
ського господаря» Антон Іваночко щиро 
подякував за гостинну зустріч Й. Поні, по-
дарував йому книгу про історію села та 
запросив у гості до Ямниці. Також члени 

клубу внесли благодійні кошти на подаль-
шу розбудову сільського музею у Кутищі.

Повертаючись додому, ямничани 
відвідали Івано-Франківський лісовий 
селекційно-насіннєвий центр, що розта-
шований на території Тлумацького ад-
міністративного району. Саме тут за-
ймаються вирощуванням посадкового 
матеріалу декоративних і лісоутворюю-
чих порід. До речі, цього року Ямницька 
сільська рада придбала тут саджанці 
ялинки та ялівця, що прикрасили цен-
тральну частину села.

Від усього клубу «Сільський госпо-
дар» щиро дякуємо за організацію ці-
кавої мандрівки та виділення коштів 
на автобус голові Ямницької сільської 
ради Миколі Зелінському та депутатам.

Андрій СМІЖАК

Йосип Пона знайомить ямничан з історією Кутище

Біля музею історії с. Кутище

Ямницьким героям 
«Залізні 

пластові хрести», 
посмертно

В Івано-Франківську 28 травня відзначили День Героїв. У цей день родичам 
загиблих пластунів серед яких були і ямничани вручили посмертну нагороду 
– «Залізний пластовий хрест».

Як розповів старший пластун Та-
рас Зень, таку відзнаку вручають роди-
чам тих пластунів, які були учасниками 
національно-визвольної боротьби і за-
гинули у бою чи у концтаборі. Наразі, 

за його словами, встановлені імена 40 
таких прикарпатців, але не у всіх зна-
йшли родичів. 

«Ми працюємо в архівах, маємо списки 
пластунів, дізнаємося їхні долі, звертаємося 

у ті села, де діяв «Пласт» – Павлівка, Ямниця, 
Надвірна, Рибне, Угорники, пишемо мартиро-
лог. І така робота триває», – зазначив Зень.

Вперше вручення таких відзнак в 
Івано-Франківську відбулося у 2013 ро-
ці, тоді нагороди вручили родичам двох 
пластунів, сьогодні – «Залізний пласто-
вий хрест» отримали нащадки 11 пласту-
нів. До нагородження були представле-
ні родичів чотирьох ямничан Якимечка 
Романа Миколайовича, Деркача Василя 
Онуфрійовича, Обуха Семена Юрковича, 
Мицька Миколи Юрковича. Принагідно 
звертаємося до всіх мешканців Ямниці, 
якщо ваші родичі у 20-30 роках мину-
лого століття були членами скаутської 
організації «Пласт» та загинули за во-
лю України, просимо повідомити у Ям-
ницьку сільську раду.

Андрій СМІЖАК 

Вітаємо з ювілеєм!
50 років тому колектив гіпсового цеху Ямницького цементного заводу впер-
ше в Радянському союзі освоїв та вдосконалив технологію виробництва бин-
тів гіпсових медичних, що не осипаються. Громада та депутатський корпус 
щиро вітають адміністрацію та колектив ПАТ «Івано-Франківськцемент» з 
ювілеєм та бажають нових досягнень у виробництві продукції на благо укра-
їнського народу. 

Історична довідка. 18 березня 
1967 року на цементно-шиферному 
комбінаті відбувся пуск реконстру-
йованого гіпсового цеху з відділен-

ням по випуску медичних гіпсів, єди-
ним в Україні і на теренах колишнього 
СРСР. Тож у знаменитій кінокомедії 
«Діамантова рука», рука і нога Юрія 

Нікуліна були забинтовані продукцією 
саме цього виробничого підрозділу. 
З цього моменту цементний завод і 
почав своє багатопрофільне підпри-
ємство будівельної індустрії.

На основі гіпсу вищої очистки під-
приємство випускає медичні гіпсові бин-
ти, які не осипаються і широко застосо-
вуються у травматології. Гіпсо-бинтове 
виробництво, станом на 2004 рік, потуж-
ністю у чотири з половиною мільйони 
квадратних метрів на рік, було єдине в 
Україні. Щоб витримувати конкуренцію 
з імпортними гіпсо-бинтами спеціалісти 
підприємства постійно проводили удо-
сконалення технологій виробництва. У 
2000 році було розроблено і запатенто-
вано нову унікальну технологію вироб-
ництва бинтів, яка дозволяла випуска-
ти продукцію найвищої якості. Сьогодні 
лінія та цех по випуску медичних бинтів 
стали ще більше високотехнологічними 
та різноформатними. Пакування бинтів 
здійснюється на сучасному обладнан-
ні в дуплексну плівку PET/PE, що дає 
можливість зберігати бинти не менше 
п’ять років без зниження їх якісних ха-
рактеристик.Лінія випуску гіпсових бинтів у 70-х роках

Церква Різдва Св. Івана Хрестителя

Іванна Шевчук отримує нагороду свого 
родича В. О. Деркача

Ігор Презлята отримує нагороду від  
Тараса Зеня

Роман Галіпчак отримує нагороду свого 
родича Романа Миколайовича Якимечка 

(1913 р. н.)
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«Тільки пісня поміж мрій 
поведе до майбуття»

Творчий звіт учнів та викладачів Ямницької ДМШ «Україно, рідна ненько!» 
відбувся 25 травня.

Чарівними голосами та щирим співом 
з любов’ю в серці дивували глядачів ви-
ступи зведеного хору (М. Полтава, «Укра-
їна», українська народна пісня в обробці 
І. Сивохіної «Ой, весна, весняночка»; ви-
кладач Світлана Бойко, концертмейстер 
Мар’яна Гермак), ансамблю дівчат молод-
ших класів (Л. Горова, «Відчинилося жит-
тя»; викладач С. Бойко, концертмейстер 
Наталія Маришко) та вокалістів Тетяни 
Деркач (Л. Горова, «У моєї доні»), Анастасії 
Боднарчук (українська народна пісня в об-
робці М. Дремлюги «Вербовая дощечка») 
і Роксолани Гасяк (Ш. Гуно, «Куплети Зібе-
ля» з опери «Фауст») (викладач С. Бойко, 
концертмейстер Н. Маришко).

До музичних вітань також долучили-
ся і учні по класу духових інструментів: 
Любомир Федорак (Л. Жульєва, «Дівка в 
сінях стояла»; викладач Андрій Павлусик, 
концертмейстер Н. Маришко), Ігор Копачук 
(О. Геліке «Танець»; викладач А. Павлусик, 
концертмейстер Н. Маришко), Ірина Салій 
(С. Фостер, «Родинне джерело»; викладач 
А. Павлусик, концертмейстер Н. Мариш-
ко), ансамбль саксофоністів (А. Дворжак, 
«Пісня», Мелдерен, «Танець»; викладач А. 
Павлусик, концертмейстер Н. Маришко).

Грою на фортепіано заворожували всіх 

присутніх Вікторія Гойсан (Л. Вільм, «По-
чуття радості»; викладач Галина Федуни-
шин), А. Боднарчук (М. Шмітц, «Джазова 
інвенція»; викладач Мар’яна Гермак), а та-
кож фортепіанні ансамблі у складі Соломії 
Галярник та Вікторії Гойсан (А. Хольцман, 
«Регтайм»; викладач Г. Федунишин), Веро-
ніки Обух та Оксани Петрів (О. Тимошен-
ко, «Полька»; викладач Уляна Федорів).

Підтримали радісну атмосферу свя-
та Тетяна Юрків (Ф. Сор, «Етюд у формі 
рондо»; викладач Ігор Присяжнюк) та ан-
самбль гітаристів (Е. Торлаксон, «Танцюючі 
гітари», К. Бадельт, тема з к/ф «Пірати Ка-
рибського моря»; викладач І. Присяжнюк).

Справжні мелодії українських танців 
глядачі почули у виконанні Тараса Ходоров-
ського (Є. Дербенко, «Український танець»; 
викладач Зоряна Димашок) та ансамблю 
скрипалів, які виконали «Прикарпатський 
танець» П. Терпелюка та «Арію» Д. Скар-
латті (викладач Галина Гринчук, концерт-
мейстер Уляна Федорів).

Весело і жартівливо прозвучала «Гу-
мореска» О. Кравчук у виконанні Розани 
Сиротинської (викладач Галина Гринчук, 
концертмейстер У. Федорів).

Національний характер та любов до 
Батьківщини продемонстрували Тетяна 
Деркач (Ю. Рибчинський, «Мова наша, 
мова» (викладач Марія Павлусик), дует 
у складі Тетяни Деркач та Катерини Шоз-
ди (В. Сидоренко, «Тече вода з-під явора»; 
викладач М. Павлусик), ансамбль банду-
ристів (М. Мошик, «Пісня про Україну»; ви-
кладач М. Павлусик).

Справжнім експериментом стало тріо 
у складі Зоряни Фіголь, Наталії Фіголь та 
Ірини Салій (В. Іщенко, «Полька»; викла-
дач М. Павлусик).

Родзинкою й окрасою вечора став 
вихід на сцену кращих учнів школи, ви-
пускниць, студенток музичного училища 
ім. Д. Січинського, Дарини Димашок (М. 
Лисенко, «Елегія») та Ірини Берчук (Ф. Шо-
пен, Скерцо b-moll №2).

Українські народні пісні «Од Києва 

до Лубен» та «Веселі гуси» в аранжуван-
ні Мар’яни Гусар прозвучали у виконанні 
тріо акордеоністів (викладач З. Димашок).

Останнім виступом на сцені музичної 
школи насолоджувалися учні-випускники 
Роман Семченко (українська народна піс-
ня в обробці С. Паньківа «За світ встали 
козаченьки»; викладач З. Димашок), Аліна 
Гават (П. Васхс, «Іспанська серенада; ви-
кладач Ольга Неволіна), Соломія Бунька 
(П. Терпелюк, «Безперервний рух»; викла-
дач Г. Гринчук, концертмейстер У. Федорів).

Перлиною концерту став виступ дуе-
ту викладачів Андрія Павлусика (вокал) 
та Мар’яни Гусар (фортепіано) (А. Кос-
Анатольський, «Ой ти, дівчино, з горіха 
зерня», аранжування Мар’яни Гусар).

Після завершення концертної програ-
ми відбулося вручення свідоцтв випус-
кникам. Привітальне слово виголосила 
директор музичної школи М. Гермак, яка 
вручила атестат про здобуття мистецької 
освіти, а також подякувала та побажала 
учням успіхів у подальшому житті.

Сценарій концерту підготувала Іри-
на Тутка.

Музичним дарунком від викладачів 
стала пісня «Під облачком» у виконанні 
вокально-інструментального ансамблю 
Ямницької ДМШ в аранжуванні М. Гусар.

Наостанок прозвучала пісня «Біля то-
полі» (аранжування М. Гусар) в пам’ять про 
Руслана Юрчишина, який був мешканцем с. 
Ямниця, і всіх загиблих героїв, що поклали 
своє життя на сході нашої країни, та для 
тих, хто зараз перебуває в зоні АТО, і для 
матерів, які виховали справжніх героїв.

Справжньою подякою від глядачів стали 
бурхливі оплески. Побажання мирного, світ-
лого неба над головою, талановитих дітей, 
творчої наснаги та подяку вчителям за гідне 
підростаюче покоління висловив голова Ям-
ницької сільської ради Микола Зелінський.

Ірина ТУТКА

Садочок чекає своїх 
вихованців

Вже більше як півроку у новому 
корпусі Ямницького НВК функціонують 
дошкільні групи. На цю знаменну і дов-
гоочікувану подію чекали багато років, 
адже завжди була гостра проблема з 
браком вільних місць у приміщенні ДНЗ 
«Зіронька». Сьогодні новий корпус вра-
жає своїми просторими кімнатами, за-
тишними спальнями та великим ігровим 
майданчиком поруч з приміщенням. 
Батькам з дітьми, які проживають у 
горішньому кінці села тепер набагато 
зручніше та швидше добиратися до са-
дочка. І таких позитивних моментів пе-
релічити можна ще багато.  

Нагадаємо, що на початку 2016 року 
створено «Благодійний фонд Ямниця», 
заснований ПАТ «Івано-Франківськце-
мент» та Ямницькою сільською радою і в 
березні підписано угоду між Ямницькою 
сільською радою, ПАТ «Івано-Франківсь-
кцемент», «Благодійним фондом «Ямни-

ця», відділом освіти Тисменицької РДА 
та підрядником ТОВ «Житлобуд-1» про 
завершення будівництва корпусу №2 
Ямницької ЗОШ. На даний час завер-
шено зовнішні та внутрішні будівельні 
роботи, завершується виконання робіт 
по благоустрою території.

Взимку на свято Богоявлення від-
булося відкриття даного приміщення. 
Тоді отець-декан Богдан Курилів освя-
тив всі кімнати в групах та благословив 

дітей та колектив вихователів на нові 
звершення. Сільський голова Микола 
Зелінський привітав всіх присутніх з 
відкриттям садочка, а також наголо-
сив, що все найкраще повинно бути у 
дітей, адже вони – наше майбутнє. На 
закінчення виступила директор НВК На-
талія Винник, яка подякувала усім, хто 
долучився до завершення будівництва 
та висловила сподівання, що дітки по-
люблять “новий садочок” і будуть з ра-
дістю приходити до нього.

Нагадаємо, що у новому корпусі 
Ямницького НВК також планується об-
ладнати класи для музичної школи, а 
в той час звільнене приміщення вико-
ристати під адмінбудинок для надання 
послуг в об’єднанній територіальній 
громаді або ж обладнати музей істо-
рії та побуту села.

Андрій СМІЖАК 

Творча зустріч зі Степаном Процюком
У бібліотеці Ямницького НВК відбулася творча зустріч з відомим сучасним про-
заїком, поетом, есеїстом, кандидатом філологічних наук – Степаном Процюком. 

Письменник викладає сучасну 
українську літературу в Прикарпат-
ському національному університеті 
ім. В. Стефаника. Директор НВК На-
талія Винник з гордістю представила 
учнівському та педагогічному колекти-
ву письменника-інтелектуала. А ініціа-
тор та безпосередній організатор події, 
вчитель-філолог Ямницького НВК Те-
тяна Лінійчук коротко розповіла най-
відоміші факти з біографії свого ви-
кладача та запропонувала провести 
творчу зустріч у формі бесіди. Вона та-
кож запросила до участі в спілкуванні 
старшокласників із сусіднього Тязева. 
Степан Процюк найбільше зосередив 
увагу юних читачів на двох повістях 
— «Варвари» і «Полянами та хмарочо-
сами», про які розповів більш деталь-
но. Старшокласники Ямниці й Тязева 
запитували «золотого письменника 
України» про перші книги та недопи-

сані романи, цікавилися джерелами 
натхнення та улюбленими авторами, 
зосереджено слухали відверті розпові-
ді неординарного гостя. Час зустрічі в 

затишній ямницькій бібліотеці промай-
нув швидко, а школярі залишились під 
великим враженням від знайомства з 
франківським письменником, уже до-
бре знаним по всій Україні.

Наталія КОРОЛЕВИЧ

Патрульні поліцейські 
у Ямницькому НВК

У рамках проведення Тижня безпеки життєдіяльності на запрошення адміні-
страції Ямницького навчально-виховного комплексу офіцери патрульної по-
ліції м. Івано-Франківська уже вдруге відвідали  наш заклад.

Зустріч була надзвичайно цікавою і 
пізнавальною: працівники поліції ознайо-
мили учнів зі своєю професією, провели 
практичні заняття з учнями 1-2 класів, на 
яких пригадали їм правила дорожнього 

руху.  Діти мали змогу давати різноманіт-
ні запитання, які стосувалися безпечної 
поведінки на дорозі, а поліцейські з ра-
дістю відповідали на них.  Незабутнім 
був квест, у якому разом із працівника-

ми поліції взяли участь учні 6-8 класів, 
які  окрім того мали змогу перевірити 
свої знання з правил дорожнього руху, 
позмагатися у велоестафеті, перевірити 
рівень своєї фізичної підготовки. Учас-
ники квесту чудово впорались із усіма 
завданнями, за що усі були нагородже-
ні подарунками.  Учні здобули незабутні 
знання та вміння, які стануть їм у при-
годі в житті.

Під час зустрічі патрульні розповіли  
дітям про безпечну дорогу до школи та 
правила поведінки на дорозі. Школярі 
відповідали на запитання поліцейських 
про те, як треба переходити дорогу, у яко-
му місці, що треба робити,  щоб дорога до 
школи була дійсно безпечною. 

У захваті від зустрічі були не лише 
школярі, а й патрульні. Слід відзначити 
високий рівень професіоналізму поліцей-
ських, їх компетентність та особливий 
підхід до дітей. Патрульні пообіцяли, що 
це не останній візит і вони обов’язково 
ще навідаються до нашого навчально-
го закладу.

Мар’яна ПІДГАЄЦЬКА, заступник 
директора Ямницького НВК  



6 Культура
Україна і Канада 

єднаються серцями…
Таке єднання поколінь крізь 

віху часу спробував у своїй вже 
восьмій друкованій праці розкрити 
історик, краєзнавець Андрій Рома-
нович Сміжак. Книга, що з’явилася 
на світ цієї весни вперше розкри-
ває небуденну і маловідому на за-
гал тему еміграції ямничан до Ка-
нади у міжвоєнний, польський час.  

На презентації книги «Дорога 
надії. Історія другої хвилі еміграції 
до Канади мешканців с. Ямниця 
(1920-1939 рр.)», яка проходила у 
читальному залі Ямницького НВК 
присутні мали змогу на мить «по-
ринути» битим шляхом до далекої 
Канади. Для цього було створено 
всі умови – цікаві виступи запроше-

них гостей та мультимедіа на якій 
демонструвались світлини на відео-
сюжети про життя та побут перших 
емігрантів у Канаді.

Розпочала презентацію з 
вступним словом про автора та 
написану працю  Романія Посто-
лянюк. Вона відзначила, що дана 
праця сьогодні є надзвичайно ак-
туальною, адже рівно 125 років на-
зад до Канади прибули перші пере-
селенці з Галичини Іван Пилипів та 
Василь Єленяк. Вона побажала ав-
тору і надалі продовжувати творчий 
шлях у висвітленні історії рідного 
села та краю.   

Отець Віталій Кузьмин побла-
гословив усіх присутніх на прове-
дення заходу. До слова були за-
прошені: Ігор Дейчаківський – ди-
ректор Івано-Франківської гімна-
зіїї №1, автор книг “Ямниця”, “Ям-
ничани” та ін.; Роман Смицнюк – 
ямницький літописець родоводів 
села; Антон Іваночко – близькі ро-
дичі якого одними з перших емі-
грували до Канади; отець Орест 
Смицнюк – який проаналізував 
історичну епоху еміграцій. Поміж 
виступами вокальні ансамблі «Ка-
лина» та «Відродження», юна бан-
дуристка Тетяна Деркач викону-
вали давні пісні емігрантів, що 
раз-по-раз створювали  атмос-
феру журби та почуття розлуки. 

Далі слово мав автор праці Ан-
дрій Сміжак. Він зазначив, щоб написа-
ти таку книгу, йому довелося перегля-
нути більше дванадцяти тисяч архів-
них документів, що зайняло понад рік 
часу. Тему еміграції він обрав непросто 
– його предки по батьківській лінії у 
міжвоєнний час виїхали до Канади у 
міста Вінніпег та Портідж-ла Прері про-
вінція Манітоба. Досліджуючи архівні 
документи рідні, Андрій почав натра-
пляти й на інших емігрантів-ямничан, 
що й стало поштовхом для комплек-
сного дослідження даної тематики. 
Автор розповів про структуру книги. 
Насправді вона досить проста, логічна 
і чітка. Починається книга із причин та 
передумов еміграції населення села, 
процесу оформлення документів для 
виїзду та більше 130 анкет емігрантів-

ямничан.  Практично кожна сторінка 
книги проілюстрована світлинами емі-
грантів, тогочасної реклами, сторінок 
із архівних документів.  Появою книж-
ки на світ автор завдячує підтримці 
місцевої влади, яка виділила кошти 
на повний тираж.

На закінчення презентації  
сільський голова Микола Зелін-
ський подякував автору за цікаву 
книгу та побажав подальших успі-
хів у написанні наступних праць 
про Ямницю.

Зазначимо, що кожен при-
сутній мав змогу отримати дану 
книгу після благодійного внеску, 
кошти з якого підуть на реставра-
цію найдавнішої пам’ятки нашого 
села – Хреста в честь скасування 
панщини побудованого 1873 року. 

Що ж до «Дороги надії…», то 
це видання варто мати в кожному 
домі, і не лише ямничанам, а й усім 
хто шанує свою історію та тради-
ції. Адже ця книга є отим небай-
дужим дзвоном пам’яті, дзвоном 
сумління, дзвоном громадянина-
патріота. Дана праця завжди ма-
тиме свого читача, який перечиту-
ючи сторінки історії згадуватиме 
нелегке життя людей минулого.

Ганна СУП 

Кожен експонат 
має свою історію
На згадку про нашу малу сільську батьківщину ямничанин Микола Катамай, 
поряд з будинком облаштував міні-музей із предметів побуту та одягу тра-
диційних для нашого краю. Багато експонатів чоловік успадкував від своїх 
діда та бабусі, батьків, деякі подарували друзі.

Як у кожного народу є щось незмір-
но найвартісніше, родинно-кровне, невід-
дільне від його єства, так і в кожного з 
нас є свій оберег, своє найзаповітніше, 
що вкарбовується у свідомість на завжди 
і залишається у нашій пам’яті. Це – наша 
батьківська оселя, родинна святиня, до 
якої упродовж усього життя тягнеться лю-
дина, прагне її тепла. Рідне село Ямниця 
для Миколи Катамая – це першовитоки 
його давнього роду, чимало, власне, з його 
родинної святині знаходиться нині в му-
зеї. Щойно переступивши його поріг, вас 
зустріне одяг етнічних ямничан, численні 

предмети з хатнього інтер’єру минулого 
століття, вишиті рушники, дитяча колис-
ка та багато іншого – все це скарбниця 
історичної минувшини. 

– Облаштувати домашній музей — це 
спільна ідея всіх членів землеробського 
клубу «Сільський господар» – розповідає 
пан Микола. – Так як у Ямниці досі немає 
музею історії села, то ми разом з друзями 
вирішили закласти так би мовити першу 
цеглину у його створенні. Ідею голови клу-
бу Антона Іваночка я підтримав і ми взя-
лися за таку цікаву справу. Це є перший 
музей в області, а може й в Україні, який за 

своїм наповненням є родинно-гуртовим. 
Всі експонати музею дають змогу відо-
бразити життя та побут ямничан з кінця 
ХІХ – поч. ХХ ст. Значну частку раритет-
них речей передав для музею Антон Ва-
сильович Іваночко.

 Багато праці в облаштуванні музею 
доклала моя дружина Стефанія, яка зумі-
ла розмістити всі експонати по тематиці. 
Найціннішим для мене є ось ці дві речі 
каже п. Микола – давній кожух (показує 
– авт.), в такому можна побачити ямни-
чан під час урочистого віча в Станіславові 
1918 року та військова медаль мого батька 
Олексія Семеновича, фронтовика Другої 
світової війни.  

Кожна річ у садибі Миколи Катамая має 
окрему історію. Чоловік каже, що вдалося зі-
брати лише невеличку частину, адже багато 
цінних на сьогодні речей як у нього, так і в 
людей згоріли під час двох світових воєн. Та-
кож багато експонатів було втрачено через 
байдужість багатьох ямницьких господарів – 
вони просто викидали чи палили давні речі, 
бо не бачили у них якоїсь цінності. 

Подивитися на цей домашній музей 
приходять багато людей, друзів та знайо-

мих. Усім пан Микола розповідає про ко-
жен експонат і відразу називає його так, 
як і годиться в Ямниці. – Ось це залізні 
праски, у них ставили гаряче вугілля і так 
прасували. Колись домашні речі на що-
день прасували лише у такий спосіб. А це 
старі гасові лямпи – основне світло в осе-
лях поч. ХХ ст. Погляньте на ці дерев’яні 
коритця, у більшій мама місила тісто на 
хліб, а у меншій на локшину. А це бабусині 
– глиняні горщики для їжі, поряд кочерга. 
Коли в Ямниці буде сформований загаль-
носільський музей історії та побуту села, 
я неодмінно частину експонатів передам 
для його наповнення – каже Микола Ка-
тамай. – Адже кожен музей є безцінним 
джерелом з історії та культури рідного 
краю, основа для досліджень сучасних 
краєзнавців та істориків. 

Розмовляв Андрій СМІЖАК

«Володимир Дейчаківський 
– провідний діяч ОУН 
Станіславівщини» — 

нова праця Ігоря Дейчаківського
Цей біографічний на-

рис, що входить до серії 
«Наші партизани» деталь-
но розповідає про громад-
сько-політичну діяльність 
провідного діяча Організа-
ції українських націоналіс-
тів Володимира Дейчаків-
ського, який до останньо-
го подиху свого життєвого 
лету залишався на варті ін-
тересів рідної нації. 

Двадцяте сторіччя по-
ставило перед українським 
національно-визвольним 
рухом завдання, яке не мо-
гло розв’язати тільки творча інтелігенція і ліберально-демокра-
тичний табір українських політиків. Творення власної держави,  
саме це завдання з усією очевидністю постало на порядку ден-
ному, вимагало зусиль широких мас населення, організованих 
у мілітарно-патріотичні структури. 

До такого покоління українців належав Володимир Дей-
чаківський, уродженець простої селянської сім’ї з галицького 
села Ямниця, що на Станіславівщині. Національно приспане в 
попередні історичні епохи, у другій половині ХІХ сторіччя село 
Ямниця переживає своє відродження. Тут створюють «Просві-
ту» та філії інших українських патріотичних політиків під час 
виборчих кампаній і проукраїнських акцій. В селі утверджуєть-
ся розуміння соборності українства по обидва боки російсько-
австрійського кордону. Ситуація докорінно змінюється після 
Першої світової війни і невдалих для українців національно-ви-
звольних змагань. Ямничани, учасники війни, принесли із со-
бою тверде переконання у потребі власного державного життя 
і розуміння ролі власної військової потуги для втілення свого 
переконання. Саме розповіді ветеранів війни фронтів світової 
війни на національно-визвольних воєн створили абсолютно 
нове виховне середовище для ямницької молоді, яка почала 
долучатися до боротьби за утвердження української національ-
но-демократичної мрії. 

Таким сповненим патріотизму вступом історик та краєзна-
вець Ігор Дейчаківський розпочинає непросту розповідь про 
життя Володимира Дейчаківського. Автор скрупульозно зібрав 
архівні дані, спогади та літературу, які висвітлюють цікаву іс-
торію родини Дейчаківських та історію села в часи національ-
но-визвольних змагань ОУН-УПА ХХ ст. Окрім того, цей біогра-
фічний нарис вміщує понад п’ятдесят світлин, більшість з яких 
друкуються вперше. Книга розрахована на широке коло чита-
чів, студентів, істориків, краєзнавців, які вивчають історію бо-
ротьби ОУН-УПА. 

Андрій Сміжак

Микола Зелінський висловлює 
слова вдячності автору

Микола Катамай та Антон Іваночко

Предмети домашнього вжиткуДруковані праці початку ХХ ст. Давній кожух родини Катамаїв

Романія Постолянюк

Автографи для найменших поціновувачів історії селаВедуча заходу Христина Шпільчак
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У фойє школи була організована ви-
ставка-ярмарок місцевих умільців. До її 
підготовки та облаштування найбільше 
доклалися педагоги та завідуюча сіль-
ською бібліотекою Ганна Суп. Експонати 
виставки були різноманітні і різножан-
рові. Кожен витвір приваблював своєю 
неповторністю, оживав українськими 
мотивами: калиною, волошками. Можна 

було відчути, як буяє літо на рушниках, 
квітує весна на серветках. У кожну ро-
боту умільці вкладали душу, кожна річ 
створена з любов’ю, саме тому вироби 
випромінювали позитивну енергетику 
добра і домашнього затишку. Сотні лю-
дей були вражені вишивками Оксани 
Катамай, Марії Пташник, Віталії Зуб’як, 
Андрія Малика, Наталії Северди, різь-
бою Ігоря Каляндрука, рукодільними 
роботами Лесі Мельник та Лесі Федо-
рак, картинами поважного Івана Криво-
рука. Окрему виставку-стенд сільсько-
господарських продуктів, вирощених 
власними руками, організували члени 

місцевого клубу «Сільський господар», 
який очолює Антон Іваночко.

У той час як у приміщенні школи 
проходило відкриття виставки, на міс-
цевому стадіоні розгорталися спортивні 
забави, які проводив учитель фізкуль-
тури Ігор Презлята: піднімання гантель, 
перетягування каната, стрибки зі ска-
калкою, перегони на ходулях та бага-
то інших. Переможцям дісталися гідні 

призи, скажімо, найсильнішим канато-
борцям – ящик пива. 

Феєричним та насиченим вийшов 
святковий концерт, ведучим якого був 
Ярослав Колобанько. Першими зі святом 
громаду привітали голова села Микола 
Зелінський та парох Богдан Курилів. Роз-
почалася програма з виступу ямницьких 
аматорів, який мав назву «Твої таланти, 
Ямнице». Зі сцени перед своїми одно-
сельчанами натхненно читали власні ві-
рші Роксолана Гасяк, Тарас Легінь, сольні 
пісні та музичні композиції виконували 
Анастасія Боднарчук, Роксолана Гасяк, 
Дарія Димашок, Тетяна Деркач, Тетяна 
Юрків та інші. У ході концерту Я. Коло-
банько та М. Зелінський відзначали по-
дарунками найстаршу та наймолодшу 
подружні пари, наймолодшого та най-
старших мешканців села. Опісля розпо-
чали свої виступи гості свята – творчі 
колективи сусідніх Павлівки, Клузова, 
Сільця, Майдану, Тязева. Між виступами 
лунали щирі привітання ямницькій гро-
маді від голови Тисменицької районної 
ради Романа Крутого та заступника голо-
ви Тисменицької РДА Степана Мандибу-
ра,  голів сіл Клузіва – Марії Іваницької, 

Павлівки – Івана Вацеби, Тязіва – Василя 
Боднарчука, Сільця – Богдана Богача.

Наостанок на сцену вийшов рок-гурт 
«Цвіт Кульбаби». Учасники гурту ство-
рили музично-інтерактивну атмосферу, 
долучаючи присутніх до співу. Артис-
ти подарували ямничанам низку хітів 
і презентували кілька нових компози-
цій. Глядачі – від малого до великого – 
танцювали, співали разом з артистами. 

Дякуємо всім! Всім, хто був небай-
дужий до свята, хто прийшов підтри-
мати організаторів та виступаючих, які 
вклали в цю небуденну подію Ямниці 
часточку своєї душі.

Андрій СМІЖАК

Щирі привітання від Богдана Богача

Степан Мандибур та Роман Крутий

Змагання з армреслінгу. На фото: Василь Дорошенко проти 
Мирослава Зуб’яка, суддя Андрій Гандера

Оксана Катамай біля своїх робітПісенний дарунок від «Клузівчанки»

Голова «Сільського господаря» Антон Іваночко біля свого стенду

Виступає «Цвіт кульбаби»

Співає корінна ямничанка теперішня 
павлівчанка Христина ПопадинецьЯрослав Колобанько

Конкурс малюнка Ямницький богатир Андрій Гандера

Смачні страви від ТМ «Рибак»

Щиру посмішку дарували Михайло Третяк і Юліана Савчук



8 Спорт
Футбольний сезон відкрито

У неділю, 13 серпня, на стадіоні ФК «Вихор» відбулось офіційне відкриття 
футбольного сезону 2017 року. У домашньому матчі І-го туру ямничани при-
ймали городенківську футбольну команду «Колос Городенківщини». 

Після урочистого підняття укра-
їнського стягу та виконання держав-
ного гімну України спортсменів та 
вболівальників щиро привітав голо-
ва правління команди «Вихор» Ро-

ман Ткач та поблагословив на добру 
гру парох Богдан Курилів. Глядацькі 
лави були заповнені шанувальни-
ками футболу, які зібрались в очі-
куванні гри. 

Зазначимо ,  що  команда  «Ви -
хор»  оновила свій склад новими 
легіонерами порівняно з минулим 
сезоном. Для цього було запрошено 
більше сорока гравців та проведе-
но спаринг-матч двох команд з яких 
обрали кращих футболістів. Серед 
нових ямницьких гравців до складу 
«Вихора» увійшли Тарас Іваночко та 
Юрій П’ятничук. Також у цьому се-
зоні призначено нового тренера ко-
манди, відомого на Прикарпатті фут-
боліста, екс-гравця «Прикарпаття», 

«Металурга» та «Таврії» Олександра 
Васильовича Микуляка.

Отож, після свистка арбітра розпо-
чалася запекла боротьба. Фаворитом 
матчу являвся минулорічний срібний 
призер «Колос Городенківщини». Однак  
весь перший тайм ямничани демонстру-
вали досить добру гру та переважали 
суперника у володінні м’ячем. Раз-по-
раз нападники Назар Павлів та Тарас 
Іваночко наносили удари по воротах су-
перника, проте бракувало точності. «Ко-
лос» за весь перший тайм створив один 
небезпечний момент перед закінченням 
першої половини матчу – пробивши під 

перекладину із-за штрафної. Цей удар 
голкіпер ямничан вдало відбив.

На початку другого тайму команді 
з Городенки вдалось відкрити рахунок. 
Протягом цілого другого тайму суперни-
ки обмінялися багатьма небезпечними 
моментами, проте відзначитись не вда-
лось. Єдиний забитий м’яч у цьому поє-
динку і став переможним для суперника. 

Не варто засмучуватися: всі вболі-
вальники вірять, що перемоги «Вихора» 
ще попереду. Тож успіху тобі, наш ям-
ницький «Вихор». 

Андрій СМІЖАК 

Календар чемпіонату та розіграшу Кубка Івано-Франківської 
області з футболу сезону 2017-2018 років (дорослі склади)
ПЕРША ЛІГА:

1. «Колос Городенківщини» (Городенка)
2. ФК «Калуш» (Калуш)
3. «Гал-Вапно» (Галич)
4. «Карпати» (Брошнів-Осада)
5. ФК «Битків» (Битків)
6. «Тепловик-ДЮСШ №3» 

(Івано-Франківськ)
7. ФК «Турка» (Турка)
8. «Нафтовик» (Долина)
9. «Бескид» (Надвірна)
10. «Карпати» (Болехів)
11. «Вихор» (Ямниця)
12. НФК «Бурштин» (Бурштин)
13. «Покуття» (Снятин)
14. «Придністров’я» (Тлумач)

1 тур, 13 серпня (неділя), 17:00
ФК «Калуш» – «Бескид»
ФК «Турка» – «Карпати» (Бол.)
НФК «Бурштин» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
«Нафтовик» – «Придністров’я»
«Вихор» – «Колос Городенківщини»
ФК «Галич» – «Покуття»
ФК «Битків» – «Карпати» (Б.-О.)

2 тур, 20 серпня (неділя), 17:00
«Бескид» – «Карпати» (Б.-О.)

«Покуття» – ФК «Битків»
«Колос Городенківщини» – ФК «Галич»
«Придністров’я» – «Вихор»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – «Нафтовик»
«Карпати» (Бол.) – НФК «Бурштин»
ФК «Калуш» – ФК «Турка»

3 тур, 27 серпня (неділя), 17:00
ФК «Турка» – «Бескид»
НФК «Бурштин» – ФК «Калуш»
«Нафтовик» – «Карпати» (Бол.)
«Вихор» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
ФК «Галич» – «Придністров’я»
ФК «Битків» – 

«Колос Городенківщини»
«Карпати» (Б.-О.) – «Покуття»

4 тур, 3 вересня (неділя), 16:00
«Бескид» – «Покуття»
«Колос Городенківщини» – «Карпати» 

(Б.-О.)
«Придністров’я» – ФК «Битків»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – ФК «Галич»
«Карпати» (Бол.) – «Вихор»
ФК «Калуш» – «Нафтовик»
ФК «Турка» – НФК «Бурштин»

Кубок області. Попередній етап 
7 вересня (четвер), 17:00

5 тур, 10 вересня (неділя), 16:00
ФК «Бурштин» – «Бескид»
«Нафтовик» – ФК «Турка»
«Вихор» – ФК «Калуш»
ФК «Галич» – «Карпати» (Бол.)
ФК «Битків» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
«Карпати» (Б.-О.) – «Придністров’я»
«Покуття» – «Колос Городенківщини»

6 тур, 17 вересня (неділя), 16:00
«Бескид» – «Колос Городенківщини»
«Придністров’я» – «Покуття»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – «Карпати» 
(Б.-О.)
«Карпати» (Бол.) – ФК «Битків»
ФК «Калуш» – ФК «Галич»
ФК «Турка» – «Вихор»
НФК «Бурштин» – «Нафтовик»

7 тур, 24 вересня (неділя), 16:00
«Нафтовик» – «Бескид»
 «Вихор» – НФК «Бурштин»
 ФК «Галич» – ФК «Турка»
 ФК «Битків» – ФК «Калуш»
 «Карпати» (Б.-О.) – «Карпати» (Бол.)

 «Покуття» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
«Коло с  Городен к і вщини »  – 
«Придністров’я»

Кубок області. 1/8 розіграшу 
28 вересня (четвер), 16:00

8 тур, 1 жовтня (неділя), 15:00
«Бескид» – «Придністров’я»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – 

«Колос Городенківщини»
«Карпати» (Бол.) – «Покуття»
ФК «Калуш» – «Карпати» (Б.-О.)
ФК «Турка» – ФК «Битків»
НФК «Бурштин» – ФК «Галич»
«Нафтовик» – «Вихор»

9 тур, 8 жовтня (неділя), 15:00
 «Вихор» – «Бескид»
 ФК «Галич» – «Нафтовик»
ФК «Битків» – НФК «Бурштин»
 «Карпати» (Б.-О.) – ФК «Турка»
 «Покуття» – ФК «Калуш»
«Колос Городенківщини» – «Карпати» 
(Бол.)
«Придністров’я» – «Тепловик-ДЮСШ №3»

10 тур, 15 жовтня (неділя), 15:00
«Бескид» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
«Карпати» (Бол.) – «Придністров’я»
ФК «Калуш» – «Колос Городенківщини»
ФК «Турка» – «Покуття»
НФК «Бурштин» – «Карпати» (Б.-О.)

«Нафтовик» – ФК «Битків»
«Вихор» – ФК «Галич»

Кубок області. 1/4 розіграшу 
19 жовтня (четвер), 15:00

11 тур, 22 жовтня (неділя), 15:00
 ФК «Галич» – «Бескид»
 ФК «Битків» – «Вихор»
 «Карпати» (Б.-О.) – «Нафтовик»
«Покуття» – НФК «Бурштин»
«Колос Городенківщини» – ФК «Турка»
 «Придністров’я» – ФК «Калуш»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – «Карпати» 
(Бол.)

12 тур, 29 жовтня (неділя), 15:00
«Бескид» – «Карпати» (Бол.)
ФК «Калуш» – «Тепловик-ДЮСШ №3»
ФК «Турка» – «Придністров’я»
НФК «Бурштин» – «Колос Городенків-
щини»
«Нафтовик» – «Покуття»
«Вихор» – «Карпати» (Б.-О.)
ФК «Галич» – ФК «Битків»

13 тур, 5 листопада (неділя), 14:00
ФК «Битків» – «Бескид»
«Карпати» (Б.-О.) – ФК «Галич»
«Покуття» – «Вихор»
«Колос Городенківщини» – «Нафтовик»
«Придністров’я» – НФК «Бурштин»
«Тепловик-ДЮСШ №3» – ФК «Турка»
«Карпати» (Бол.) – ФК «Калуш»

Футбольні спогади Мука
Одним з небагатьох станиславівських футболістів довоєнної пори, є уродже-
нець Ямниці Микола Дейчаківський. У 1937 році вийшла його книга «На ви-
звольних шляхах Європи: спогади футбольного Мука». Нижче наводимо ви-
тяги з першої частини книги.

Продовження. Поч. у №3 за серпень 2016 р.

ЛЬВІВСЬКА ВЕСНА 1941 РОКУ
Футбольний сезон відновився весною 

1941 року. Я в той час був у фізично дуже 
доброму стані, бо поза футболом я був ще й 
членом університетської плавацької дружи-
ни. Два рази на тиждень ми мали інтенсив-
ні тренінґи у критій плавальні на вул. Ябло-
новській. І хоч у мене почалося з того, що 
інструктор наперед мусів мене відучувати 
від мого ямницького стилю, який я засво-
їв собі на Бистриці, і переставляти мене на 
австралійський кроль, я робив у плаванні 
досить великий поступ і під кінець року був 
уже включений до естафети 4х100. Наша 
плавацька команда мала їхати 4-го липня 
на змагання до Ленінграда, але вибух ві-
йни 22 червня 1941 року все перекреслив.

Крім того, щотижня ми, студенти, ма-
ли дві години інтенсивної руханки, бо всі 
ми мусіли підготовлятися до іспиту на ГТО 
(готов к труду й обороне). Перший іспит не 
був важкий і всі студенти по певній підго-
товці могли його скласти. Зате другий, ви-
щий іспит вимагав уже досить інтенсивної 

заправи. З відживленням були деякі пробле-
ми, бо те, що ми діставали в студентській 
їдальні — обід і вечеря (снідали — хто що 
мав), було достатнім для тих, що фізично не 
висилювались, а для молодих спортовців 
цього було рішуче замало. Та я був у тому 
відношенні в щасливій ситуації, бо у Льво-
ві жила моя сестра з чоловіком, то в них я 
частенько підживлявся.

Як почався весняний сезон, я оста-
точно замінив Андрійчука на позиції се-
редущого помічника. Ми грали тоді «ві-
денською системою», а ця позиція була 
ключова і важка, тому, що середущий по-
мічник був по суті мотором дружини, весь 
час у русі між офензивою і дефензивою. 
Маючи по обох боках двох вправних і ру-
тинованих грачів, як Шренцель і Шпісбах, я 
добре вив’язувався, і поміч у той час була 
найсильнішою формацією нашої команди. 
Рівень гри нашої дружини постійно зрос-
тав; ми мали успіх у розграх з дружина-
ми інших вищих шкіл, як і позашкільних 
профспілкових команд. Добру футбольну 
команду мав ветеринарний інститут, з яким 
нам удалося добитися ремісового висліду. 

З їхнього складу запам’ятався мені Пав-
лічка, тепер доктор-ветеринар, колишній 
футболіст, тенісист і соліст хору «Проме-
тей» у Філядельфії.

Весна приносила теплі сонячні дні, 
зближався час кінцевих іспитів і треба бу-
ло більше заглядати до книжок і скриптів. 
Манило йти в природу; часто ми брали з со-
бою книжки і йшли десь на окраїни міста. 
Один раз я поїхав на Личаків на футболь-
не грище, що було в дуже доброму місці, 
як у парку, багато було там зеленої трави й 
дерев. Там я застав гурт різного віку чоло-
віків, що бавилися в футбола. Між ними я 
стрів кумира моїх молодечих футбольних 
мрій, про якого я все жадібно вичитував у 
газетах, — колишнього воротаря «Погоні» 
Альбанського. Був там і знаний мені з пре-
си футбольний суддя Раніш. Вони собі там 
«копали» для розваги, а потім організува-
ли гру на «дві брами», а що їм не ставало 
грачів, то я і ще дехто з присутніх на грищі 
пристали до них — і ми мали дуже добрий 
матч. Більшість із нас усіх грала босоніж. 
Пригадую, що в розпалі гри я зударився 
з суддею Ранішем, а радше з його досить 
об’ємистим животом, на що він зареаґував 
пересторогою до мене: «Гей, хлопаку, уважай, 
бо мі бжух розбієш». Альбанський грав не на 
воротях, а в нападі. Він був на моїй стороні і 
ми, маючи ще кількох кращих змагунів, до-
бре набили наших противників.

Та ось уже й іспити, які мені вдалося 
скласти на відмінно. Я продовжував пла-

вацькі вправи і грав у футбола, коли застав 
нас вибух німецько-большевицької війни в 
неділю 22 червня 1941 року. Того дня ми ма-
ли грати в своїй групі розгривок, уранці ще 
ми роздумували, що робити — чи з’явитися 
на поле змагань, чи ні. Але по промові Мо-
лотова змагання були відкликані...

НОВА ОКУПАЦІЯ — 
НАДІЇ І РОЗЧАРУВАННЯ

По приході німців до Львова я повер-
нувся до Ямниці і Станиславова; як і всі, 
брав участь у процесі короткотривалого 
спалаху зусиль над відновленням україн-
ської державности, проголошення чого я 
був свідком у залі «Просвіти» у Львові в 
той незабутній день 30 червня 1941 року.

У скорому часі почалось відновлен-
ня і спортового життя. Відновив свою 
діяльність і ямницький «Вихор». У Льво-
ві організувався Український студент-
ський спортовий клюб, який приїхав 
на змагання й до Станиславова. З тим 
клюбом ямницький «Вихор» розіграв 
змагання. Вони відбулися на Гірці, і ми 
дали львів’янам добру лекцію ямниць-
кого футболу, здобувши велику перемогу 
(здається, 8:1). Це було моє останнє зма-
гання в чорно-червоних барвах Ямниці. 
Бо відразу по тому почалася страшна 
злива, яка затопила все Підгір’я і збігла-
ся в часі з грабіжницькими здирства-
ми — контиґентами нових, німецьких 
окупантів, що й спричинило голодову 
облогу тих околиць весною 1942 року.

В 1943 році становище трохи покраща-
ло і я грав у кількох змаганнях у команді ста-
ниславівського «Черника». Ямниця тоді не 
мала своєї дружини і більшість з нас грала в 
«Чернику». Пригадую одні змагання у Львові 
з «Україною». Ми тоді геть чисто засипались, 
здається з рахунком 9:0. «Черник» не міг злі-
пити добру команду тому мені доводилося 
грати в нападі, де я ніколи не грав. Під час 
гри я кілька разів пробував говорити на ро-
зум з Яськом Мікльошем. Я вважав, що він 
був занадто твердий, можна сказати — на-
віть брутальний. Я звертав йому увагу, що 
слід грати трохи делікатніше. Він мені на те 
відповів по-польськи: «Пшестань плакаць — 
футбаль єст для менщизн, а нє для дзєці». 
На такий його диктум я теж пішов на ньо-
го кілька разів остріше, що він прийняв без 
нарікань і навіть почав до мене ставитися 
з респектом і грати більше по спортовому.

Восени і весною я зіграв кілька зма-
гань у барвах Українського студентського 
спортового клюбу у Львові. З наближенням 
фронту все життя, включно зі спортовим, 
ставало убогішим. Я чимраз більше був 
пов’язаний з іншими формами діяльности, 
часто виїздив зі Львова в терен: нарешті 
— наказаний виїзд на Захід, то ж і фаза мо-
єї спортової діяльности на рідних землях 
безповоротно закінчилась.

Далі буде…

Матеріал підготував Андрій СМІЖАК

Парох Богдан Курилів звертається 
до футболістів

Роман Ткач вітає футболістів з початком нового сезону

У боротьбі за м’яч Іван Дорошенко



9Творчість

«Сповнений сил 
та натхнення»

Саме так сьогодні можна охарактери-
зувати нашого непересічного ямничанина 
з доброю, порядною душею Тараса Легіня. 
На сьогодні у творчому доробку п. Тараса 
чимало віршів, які надіємося незабаром 
увійдуть у його першу друковану збірку. 

Народився 1 лютого 1944 року. Бать-
ко Микола Легінь був родом з Вовчинця, 
працював машиністом паровоза, мати ям-
ничанка Ганна Постолянюк була домогос-
подаркою. Був третьою дитиною у сім’ї, 
сестра Євдокія (1939 р. н.) та брат Роман 
(1941 р. н.) померли у ранньому віці.

Досить добре пам’ятає важке пово-
єнне дитинство. Особливо відбилися у 
дитячій пам’яті малого Тараса події 1949 
року, коли до Ямниці заходили зморені 
голодом люди з Молдавії та просили на 
кожному подвір’ї що не будь поїсти. Про 

це та інші пригоди із свого дитинства п. 
Тарас написав доволі цікаві спогади, які 
планує видати у майбутній творчій збірці.  

Навчався у Ямницькій середній школі. 
Дуже полюбляв уроки мови та літератури. 
У шкільному віці почав писати свої перші 
віршовані рядки. Часто виступав на різних 
шкільних заходах. Мав велику повагу до 
вчителя трудового навчання Самсонова.

На честь шевченківських роковин 
1961 року прочитав свій знаменний вірш 
«Тарасу Шевченку» де вкінці були слова 
«Слава Україні». За цей вірш потрапив під 
пильне око КДБ, яке контролювало його 
практично до часів незалежності. Через 
цей випадок отримав відмову у Львівсько-
му національному університеті ім. Франка 
де планував вчитися на факультеті мовоз-
навства. Тому був змушений піти вчити-

ся у 1-ше Львівське училище на автокра-
нівника, яке успішно закінчив. Далі про-
ходив службу в радянській армії у містах 
Дрогобич та Львів. Після армії працював 
у проектному інституті «Діпроміст» та різ-
них будівельних організаціях. 

Присвята героям

Всім тим, що з крісами стояли,
На полі битви, чи в лісах,
І тим, що в тих боях упали,
Що мучились по тюрмах.
І тим, що остраху не знали,
За Україну в бій ішли,
Домівки рідні покидали,
Щоби на волі ми жили.
І тим, кому ворожа куля
Прошила молоду ще грудь
Крізь закривавлену шинелю,
Й хреста ніде не покладуть.
Тим, що в могилах – Вічна пам’ять,
Для нас свята їх кров зійде,
А хто живий – героям слава! –
Благословен повік буде.
Вічна пам’ять героям! Слава Україні!

Ліда БУЖЕНКО

Самобутні вірші
Мої вірші ростуть непомітно, як трави,
Як квітки на весні, як збіжжя на полях,
Вибирають самі і катрени й октави,
Як кому до вподоби, кому який шлях.

Вибирають собі різні форми і барви,
Щоб віддати всю суть, неповторне єство,
Я ношу на палітрі за ними всі фарби
І кладу їх послушно на полотно.

Мої вірші ростуть непомітно у тиші,
Безшелесно ростуть, як трава на весні,
Їм не треба реклами, не треба афіші,
Лише серця людського, що любить пісні.

Сльота
Йде дощ від ранку безустанку,
Розкисло місто, схоже на октопус,
Юрба людей на перестанку
Чекає на міський автобус.

Задумані, утомлені, байдужі
Обличчя відбиваються в калюжі,
Дерева опустили голі руки,
Над ними плачуть із розпуки.

Тихенько плачуть дерева безлисті,
На голови людей капають сльози,
Сумні, сумні життя прогнози
Тобі, людино, у мільйоннім місті.

Людські обличчя втомлені й байдужі
Глядять задумано у дзеркало калюжі.

Бувають дні
Бувають дні в житті, 
Мов олово важкі, 
Гнітючі, мов ярмо, 
Гіркі, немов полин. 
Тоді душа моя 
Знеможена й німа, 
Дрімає стишена, 
Мов опустілий млин. 
Спинились крила мрій, 
Не мелять жорна дум 
І висиха надій
Запущений ставок, 
А час, життя млинар, 
Безцільно шкутильга, 
Немов дідусь старий, 
Опершись об ціпок. 

Нудьга, немов іржа, 
Зжирає віри сталь, 
І пилом притрусивсь 
Поміст старих засад, 
А у пустих кошах 
Зневіра, мов мишва, 
Безжалісно з’їда 
Останки зерна правд.
О поле, зароди! 
О зерно, дозрівай! 
О вітре, зашуми! 
О серце, не ридай!

Пливу загублена
Пливу, загублена в часі й просторі, 
Розбитий корабель серед бурхливих хвиль, 
Довкруги пустка й тьма, вгорі лиш зорі 
І місяця старий побляклий бриль. 

Далеко від землі, подальше ще від неба, 
В полоні бурунів, незбагнених стихій, 
Забута світом і людьми, немов амеба, 
Чи як морський праісторичний змій. 
У течії буття усе перемішалось 
І час, і простір, напрям і мета, 
Життя моє із якора зірвалось 
І поплило туди, де сум і самота. 

Смерть і життя
«I зерно мусить вмерти, щоб дати 

в життєдайному житті життя». 
Євген Маланюк 

Земне буття – вагітне лоно СМЕРТИ, 
Що в нім зачалося – призначене померти, 
Із лона СМЕРТИ родиться нове ЖИТТЯ –
Душі безсмертної новонароджене дитя.
 
Коли земного існування рветься пуповина, 
На другий світ являється нова людина, 
А плоть земна – душі безсмертної 

пляцента, 
Стається непотрібною в цьому моменті. 

Нове ЖИТТЯ народжується з лона 
СМЕРТИ, 

Щоб жити вічно, на ЗЕМЛІ треба померти, 
СМЕРТЬ і ЖИТТЯ – це мати і дитина, 
Єднає їх буття земного пуповина.

Пора
Вже й сум посивів від турбот щоденних, 
(Старіються в цім світі й почування). 
В саду достиглих слив співає вітер, 
Осінню пісню завиває журавлино. 
Принишклий ум, заслухавшись скорботно, 

Роздумує про час, що хилиться за обрій. 
Вечірніх сутінків кирея оксамитна 
Вгорнула душу в сонливі обійми. 
Пора, пора... шепоче ум кмітливо, 
Пора на все, на труд і відпочинок, 
На сум і радість. На все своя пора...

Дарунок матері
Пам’яті моєї мами присвячую

Тисячу пісень дала мені мама на дорогу,
На майбутній день, щоб була в житті я 
небога.
Дала пісень розмаїтих,
Веселих і сумовитих,
І тужливих, і журливих,
Насмішливих, жартівливих,
Обжинкових, колискових,
Калинових і вербових,
І колядок, і щедрівок,
І веснянок, і гаївок,
І купальних, і плакальних,
І любовних, і прощальних,
І весільних, і похмільних,
Дала в серце пісень вільних
на майбутній день
тисячу пісень
дала мені мама на дорогу.

«Мої вірші ростуть 
непомітно, як трави…»
Їх називають «українці в діаспорі», 

тобто, розсіяні за межами своєї країни. 
Вони мов насіннячка з великого дерева 
нашої Вітчизни – України, проросли і жи-
вуть на чужині, під чужими вітрами, вірно 
бережуть усе, взяте від неї, неньки – мову, 
звичаї, любов до неї. Нове коріння утри-
мує їх на новій землі, але вони тужать за 
своїм українським – батьківською хатою, 
стежками дитинства, за ясним сонцем і 
тихими ночами, за золотою осінню і різд-
вяними морозами. Бо нема для українця 
на світі нічого дорожчого, як та земля, де 
народився. І не їх вина, що живуть вони 
далеко від рідного краю, а довгі роки ще 
й не могли побачити його. Хвилі їх синів-
ської і дочірньої любові пливуть до укра-

їнських берегів, і Україна, як мати, лагідно 
й журливо приймає своїх дітей.

Стефанія Гурко-Дейчаківська – одна 
з тих, кого доля-недоля закинула далеко 
від рідної Ямниці. Вона народилася тут 13 
лютого 1924 року в селянській сім’ї. Після 
закінчення сільської школи вчилася у Ста-
ниславівській жіночій ґімназії Українського 
Просвітницького Товариства. І тут, і в селі 
Стефа була активною учасницею худож-
ньої самодіяльності, брала участь у драма-
тичному й хоровому гуртках. Закінчивши 
1942 року ґімназію й учительські курси, 
вчителювала у Ямниці та в селі Яблуниця.

У 1944 році двадцятилітня дівчина 
потрапляє до Австрії, пізніше – Німеччи-
ни. Смуток за рідним краєм, а також но-

ві враження від зміни місць, молодість 
і прагнення життя – все це вилилось у 
перших віршованих рядках. Крім віршів 
Стефанія почала писати й невеличкі са-
тиричні оповідання.

1948 року вийшла заміж за магістра 
права Євгена Гурка і разом з ним виїхала 
в Австралію, де обоє працювали на різних 
роботах. Через сім років подружжя пере-
їжджає в Канаду, яка стала новою бать-
ківщиною української родини. 

Стефанія Антонівна активно працю-
вала науковим працівником Торонтської 
університетської бібліотеки, писала опо-
відання й вірші, які друкувалися в україн-
ській періодичній пресі, драматичні твори. 
Її п’єси «Відродження» і «Приїзд матері» 
були поставлені самодіяльним театром 
«Заграва». Її п’єсу «Одужання» з великим 
успіхом ставив у Канаді молодіжний драм-
гурток «МУЗА», а п’єсу-одноактівку «Ах, ті 
діти!» відзначено другою нагородою на 
конкурсі Союзу українок Америки (1962).

Авторка поетичних збірників «Три дже-
рела» (1989), «Співуча тиша» (1994), «Мета-
стази міста» (1994), «На відчутності межі» 
(1996; усі — Торонто), драматичної поеми «За-

повідь віків» (Тернопіль, 1999); гумористич-
ної книжки «Каламбури, пародії і посмішки» 
(Торонто, 1996); сатиричних і драматичних 
творів, віршів, статей, нарисів, перекладів, 
які публікувала в українських часописах за 
кордононом – «Сучасність», «Нові дні», «Но-
вий шлях», «Гомін України», «Наше життя».

Сьогодні наші читачі як дорослі, так і мо-
лоді мають можливість познайомитися з по-
езією Стефанії Гурко-Дейчаківської. Її лірика, 
прозора й чиста, як кришталевий струмок, 
передає всю глибину чуттєвості, переживань, 
вражень і поглядів на життя української по-
етеси. Її думки линуть через океан, до рідної 
землі, братів і сестер, до отчого дому, в них 
переплелися туга, смуток і надія.

Далеко від України ця жінка залиши-
лась її дочкою, її патріоткою, яка близько 
до серця приймає долю свого краю і радіє 
його пробудженню.

Вчитайтеся в ці рядки. Їх написала 
наша землячка, перша ямницька поетеса.

Гори і воля – понад усе!
(Посвята козаку Гаврилюку)
У Києві на майдані
Козарлюгу босоніж
Поставили на коліна.
Та наштрикнути на ніж
Задумала зграя круків,
Заломивши хлопцю руки.
Та не знали окаянні,
Що на нашому майдані,
Виродкам, на думку п’яним,
Не зламати козака!
Що ніколи 
Їхні іродські приколи
Не придушать силу волі…
Гордо голову піднявши,
В їхні морди розсміявшись,
України гімн співає
І на кпини не зважає.
Вихрести, продажні шкури,
Закривавлені купюри
Мнуть в руках,
По лікті в крові.
Виродки, бики здорові,

Від знущань над козаком
«Получают» насолоду.
Де ж їм знать, що у народу
Дух козацький, їх свободу,
Не здолать ніякій силі!
І, що скоро їх на вили
Правди-матінки святої
Наштрикне народна воля!
Бо ніякі «пахани»
Не поможуть, пацани,
Вам спокійно далі жити,
Смачно їсти, волю пити…
Бо державнії бандити,
Що кидають вас в горнило,
П’ють кон’як, а не «чорнило»,
В замках-віллах поховались,
Як щури на кораблі.
Знають гаспиди прокляті,
Що на рідній, на землі
Їм народ підсмаже п’яти!
…Гроші міхами в «общак»
Іроду з поклоном низьким
Норовив «впихнути» всяк.
Бо боявся, що народ,

Скоро візьме в руки свої
Правди-матінки святої
Меч священний…
І тоді
Осучаснені «пани»
Загримлять під три чорти,
Лиш закуриться за ними,
Що ніхто і не згадає,
Як державні бандюки,
Мов чоренні павуки,
Ссали кров з свого народу,
Що піднявся за свободу!
Бо земля під їх ногами
Вже горить вогнем пекельним.
І ніякі паркани,
Їх поміщицькі садиби,
Не врятують їх від диби!
Знають сучії сини,
Що їм буде «ацентой»
З цього світу на тамтой!!!
P.S. Ніяким зайдам не скорити
Дух непокірного народу!

Дрогобич, 2014

Ніби свиснув батіг
Тихо. Ніч.
І уже посивілі скроні
Обняли мої дві долоні
І попленталися думки.
Та невже то зі мною було?
І нараз, ніби в фільмі, спливло:
Босоніж, по кістки у пилюці,
Або теплій рідкій багнюці,
Ми худобу женем за село…
І дуплиста верба в «Гнилоші»,
І подерті старі калоші,
Босі ноги, стернею поколоті вліті,
Восени – в теплих «пляцках» гріті…
Запах бульби,
Пахнуть димом долоні…
І мої посивілі скроні.
Тихо. Ніч. Внуки мирно сопуть в кулачки,
Мишки скромно ведуть балачки.
Дві п’ятірки уже на носі,
А думки ще і досі босі…
Біль душі – то пекельна мука.
Серцю що… знай собі полегеньку стука,
А думки серед тихої ночі!
Сняться очі палкі дівочі,
Поцілунки п’янкі, мов трунки,
Мов шалених вітрів дарунки…
Полетіли літа, як стріли –
І вже вкотре мої долоні
Обняли посивілі скроні.
Пропливли три військові роки.
Буйний вітер притих в голові.
Біль душі довіряв лиш траві…
А вона – та скажена мука,
Наче молотом в скроні стука.
Приглушити не змога, ні…
От і знову болить мені.
Тихо. Ніч.
Припорошені снігом скроні
Ніжно гладять мої долоні…
А думки – скакуни вітрогонні,
Рвуться з прив’язі…
Станьте! Заждіте!
Що? Не бачите? 
Це ж мої діти – 
Дві пелюстки троянди одної,
Едельвейс я шукав для котрої.
Знов думки, як роки,
Блискавично, із місця та вскач.

Ну хоч плач.
…І ще досить міцні долоні
Потирають зажурені скроні…
Ніби й жив, як Господь приказав…
Трошки деколи випив,
Трошки іноді вкрав,
Але тата слова я завжди пам’ятав:
Не хвалися тим, що маєш!
Всього не кажи, що знаєш!
Тихо. Ніч. 
Вже пора мені
Рахувать не роки, а дні.
Ні. Не можу жалітись. Ні.
Бо прожив хоч шалено, як вітер,
Але той не завжди скаженіє.
То реве, то притихне, то шовково леліє…
Гоготить, наче ватра,
Та ніколи не тліє.
Тихо. Ранок. Сонце очі відкрило.
Просинається вічне ярило
І мої джебунці-цвірінчатка
Відкривають свої оченятка.
Ох! Як добре мені!
Не прожив я даремно, ні!

Ямниця. 22.12.1998 



10 Особистості
Антипольська акція 

Дмитра Валька
Утвердившись вдруге на українських землях Галичини, польський уряд спря-
мував всі сили на полонізацію місцевого населення. Особливо активною була 
діяльність польської влади у напрямку ліквідації українського шкільництва 
після виголошення 31 липня 1924 року закону про мову навчання в школах. 
Крім того, за цим законом заборонялося використання української мови в 
усіх урядових і самоврядних установах.

Ці та інші обмежуючі нові 
порядки, проведення україн-
ських погромів т. зв. «пацифі-
кація» викликало ненависть до 
польського режиму не тільки в 
старших, але й у дітей. В цей же 
час у Станіславівському повіті 
поширюється підпільна орга-
нізація ОУН. Молоді ямничани 
стають її активними учасника-
ми. Першими серед найбільш 
палких прихильників ОУН ста-
ли брати Богдан і Володимир Дейчаківські 
та Дмитро Валько. Останній в жовтні 1933 
року організував антипольську акцію в 
приміщенні Ямницької школи.    

Народився Дмитро Валько 25 вересня 
1909 року в Ямниці. Його батьки Онуфрій та 
Тетяна були простими господарями, кравця-
ми. Навчався в Ямницькій 4-класній школі де 
директором тоді був Ян Яськів. По закінченні 
школи Валько працював кравцем. Був наці-
онально свідомим юнаком. Окрім цього мав 
не простий запальний характер, був грозою 

серед місцевих парубків адже часто вступав 
у бійки, за що не раз потрапляв до поліцей-
ського пастерунку Беднарського. 

Серед матеріалів, що були знайдені 
в Державному архіві Івано-Франківської 
області, вдалось натрапити на ще невідо-
му загалу історичну інформацію про одну 
з численних антипольських акцій у Ямни-
ці. Далі мовою оригіналу з архівного доку-
мента польської поліції: «21 жовтня 1933 
року близько 18.00 до приміщення школи 
пробралися зловмисники, попередньо під-
готувавши ключ до вхідних дверей. Зай-
шовши до класів, вони розпочали нищити 
шкільне приладдя. Загалом було знищено 
4 портрети маршалка Юзефа Пілсудсько-
го, 2 портрети президента Мосціцького, 1 
велику карту Польщі та 2 образи святих. 
Вийшовши на шкільне подвір’я, зловмис-
ники почали розбивати дерев’яною пали-
цею вікна. Загалом вибили 43 великі і малі 
шиби. Після цього зловмисники втекли по-
лями в напрямку залізничної колії. Загаль-
на сума збитків становила 300 злотих…».

Цей акт саботажу викликав великий 
неспокій у гміні. Пастерунковий Беднар-
ський розпочав масштабне розслідування 
шкільних погромів. Першим свідком цих 
подій став глухонімий дід Антон Іваночко. 
За допомогою перекладача із Станіславо-
ва від Іваночка вдалось дещо довідатись. 
«Коли Антон пас коні неподалік залізнично-
го моста о 17.00, він помітив Дмитра Валь-
ка і Василя Семочка, які зійшли стежкою 

під залізничний міст і там деякий час про 
щось розмовляли. Після бесіди вони двоє 
вирушили у напрямку школи. 

Через годину, приблизно о 18.00  Іваноч-
ко помітив, як двоє молодиків бігли за потя-
гом, що рухався в напрямку Станіславова. В 
одному з них він впізнав Валька. Іншого роз-
дивитися не встиг, однак пам’ятає, що той був 
у ватних штанах та береті. Зачепившись за 
сходинки останнього вагона, вони поїхали у 
напрямку міста. Засвідчили про побачене та-
кож Софія Беднарська, яка пасла корови біля 

колії і бачила Валька, який йшов в 
напрямку школи, та учень Олекса 
Катамай (15 років), що бачив Васи-
ля Семочка, який у 17.00 покинув 
кравецьку майстерню і вирушив 
також у напрямку школи».   

Наступного дня Беднар-
ський затримав Дмитра Валь-
ка і Василя Семочка, сина Ми-
хайла і Марії. Обом було по 24 
роки. Під час допитів звинува-
чені не визнали себе винними і 
наголошували на тому, що в час 
погромів вони були вдома. 

Окрім Валька та Семочка, 
поліція затримала ще й Миколу 

Івановича  Смицнюка. Однак Смицнюк 
мав досить добре алібі, яке підтверди-
ли численні свідки, зокрема Богдан Гри-
цюк, Наталя Смицнюк, Маланка Смицнюк 
та брат Іван Смицнюк. Миколу Смицню-
ка відпустили, так як і Василя Семочка. 
Дмитра Валька визнали винним, однак не 
ув’язнили. Валько на цьому не зупинився. 
Вже 28 лютого 1933 року Дмитро Валько 
розігнав сільські вечорниці, які проходили 
в хаті Матвія Сміжака. Тоді Валько разом з 
кількома парубками увірвався до помеш-
кання і наказав всім розійтися, наголосив-
ши, що проходить жалоба за оунівцями 
Біласом і Данилишином, яких стратили в 
зв’язку з нападом на пошту у м. Городку. 
За цей випадок Валька затримали, однак 
незабаром знову відпустили. Через рік, 1 
лютого 1934 року, Д. Валько знову провів 
антипольську акцію в Ямниці. Він викрав 
зі шкільного подвір’я польський прапор і 
спалив його серед натовпу. Знайшлися 
свідки, які швидко розповіли побачене 
поліцаю Беднарському. Ці антипольські 
діяння й стали приводом до звинувачення 
Валька в приналежності до ОУН і заслання 
7 липня 1934 року до Берези Картузької.  
Однак після повернення він і далі брав 
участь у багатьох підпільних, антиполь-
ських акціях, його борецький шлях тіль-
ки розпочинався.

За архівними матеріалами ДАІФО, 
підготував Андрій СМІЖАК

Іван Борковський 
та Ямниця

Ім’я всесвітньовідомого українського археолога Івана Борковського (1897-
1976) десятиліттями замовчувалося офіційною радянською наукою. Тільки 
аж в 1989 році мигцем про «вихідця з Ямниці» у своєму історичному романі 
«Галицька брама» сказав письменник Степан Пушик. Його батька, залізнич-
ного чиновника, службові обов’язки змушували часто змінювати місця про-
живання. Тому разом з дружиною Мотрею (родом з Тисмениці) і вісьмома 
дітьми він спочатку мешкав у Ямниці. Батько Івана Борковського був началь-
ником залізничної станції у Ямниці у 1890-х роках.

Іван Борковський був родом із Західної 
України. Він народився 8 вересня 1897 р. у с. 
Чортовець біля Городенки, що входила тоді 
до складу Австро- Угорської імперії. Походив 
із збіднілої дворянської сім’ї. Його повне ім’я 
— Іван Борковський-Дунін. Крім нього в ро-
дині було ще восьмеро дітей: семеро сестер 
і брат. Батько працював на залізниці. Коли 
Івану виповнилося п’ять років, сім’я пересе-
лилася з Чортівця до Ямниці, де він закінчив 
школу. За деякими неофіційними даними 
сім’я мешкала неподалік сільської церкви на 
«панській вулиці» тепер вул. Тобілевича. І хо-
ча Борковський у нашому селі провів не так 
й багато часу, проте для читачів буде цікаво 
яка ж визначна історична постать, що відо-
ма на весь світ ступала ямницькою землею. 

Як тільки Іван закінчив Львівську 
гімназію, почалася Перша світова війна, 
і його як офіцера було покликано до лав 
австро-угорської армії.

У ході війни Іван Борковський воював 
щонайменше в чотирьох арміях, зі своїм за-
гоном був узятий у полон, примушений слу-
жити в Червоній армії. Захворівши на тиф, 
він опинився в загоні батька Махна. Звідти 
йому вдалося втекти і перетнути кордон мо-
лодої Чехословацької республіки. Тяжкі спо-
гади, пов’язані з цим періодом, переслідували 
його ще впродовж багатьох років. Він часто 
показував нам, своїм учням, талісман — ком-
пасну стрілку збитого літака.

Першим місцем перебуванням І. Бор-
ковського у Чехословаччині в 1920 р. був 

табір для біженців у м. Гогешові (Мора-
вія), згодом — табори у містах Ліберці та 
Яромержі. Вже в 1921 р. йому за зразко-
ву поведінку дозволили залишити табір і 
видали грошову допомогу. Оскільки його 
документ про закінчення Львівської гім-
назії не було визнано, Борковському до-
велося вдруге складати іспити на атестат 
зрілості. Він вступив у Празі до Карлового 
університету на педагогічний факультет зі 
спеціальності «Історія та географія», але 
після двох семестрів у 1922 р. перейшов 
на філософський факультет. Там, слуха-
ючи чудові лекції Любомира Нідерле, по-
чинає систематично вивчати археологію.

Неоціненна роль належить вченому 
з України у вивченні слов’янської архео-
логії. Його багатющий досвід у процесі по-
льових досліджень пам’яток старовини в 
Празі та її околицях не випадково прикував 
інтерес вченого до однієї групи знахідок, 
а саме ліпних горщиків, які траплялися в 
курганних і в безкурганних могильниках. 

Відкриття найдавнішої слов’янської 
кераміки дало науковцю підставу назва-
ти всі аналогічні археологічні комплекси 
празькою культурою. Це відкриття стало 
епохальною подією для всієї європейської 
археології. Як показали післявоєнні роз-
копки, кераміка «празького типу» була по-
ширена не тільки в Чехії і Словаччині, але 
й в інших регіонах Центральної і Західної 
Європи. У книзі «Старослов’янська кера-
міка в середній Європі (дослідження до 

початків слов’янських культур)», яку напи-
сав і опублікував І. Борковський у 1940 р., 
наносився ще один болючий удар по на-
цистській ідеології. 

Науковий об’єктивізм і мужність І. Бор-
ковського могли коштувати йому життя. 
За вказівкою з Берліна в наукових видан-
нях з’явилися негативні рецензії на мо-
нографію українського археолога. Книгу 
було вилучено з реалізації. Її тираж було 
повністю знищено. Самого автора дослі-
дження заарештувало гестапо. На захист 
І. Борковського виступили найвідоміші ні-
мецькі й австрійські історики та археоло-
ги. Вчений світ показав фашистам, як він 
цінує професіоналізм і наукову порядність 
дослідника слов’янської старовини. Завдя-
ки солідарності чужоземних науковців І. 
Борковський уникнув смерті.

Варто також відзначити, що на чужи-
ні він ніколи не втрачає зв’язків з україн-
ською наукою. 

Свій мученицький і геройський жит-
тєвий шлях І. Борковський завершив 17 
березня 1976 р. Академіка з світовою на-
уковою славою поховали на Ольшансько-
му кладовищі у Празі.

Матеріал підготували Роман СИТНИК 
та Андрій СМІЖАК

Стефан Віцкович Дуткевич
Народився Стефан у селі Ямниця, його батьками були шляхтич Віцко (Віцентій) 
Дуткевич із сусіднього Угринова-Долішного та Марія – дочка Антона і Вар-
вари Савчаків із Ямниці, що мали першу в селі молочарню ще 1890-х роках. 

Родина Віцка і Марії Дуткевичів жили 
перші роки в Угринові (ще й зараз ця части-
на села зберігає назву Шляхта). Народилося 
перших троє дітей, яких хрестили в костьолі 
за латинським звичаєм, але всі вони помер-
ли до року. Віцко Дуткевич навіть встановив 
хрест в пам’ять про ці сумні події на початку 
свого поля (нині це територія в Угринові між 
вулицею Миру і Калуським шосе – за радіо-
заводом). Злі язики польських шляхтянок з 
Угринова за спиною казали йому: це тебе так 
покарано, бо женився на русинці. 

Але Віцко Дуткевич не покинув жінку, а 
переселився з нею до Ямниці, де збудував 
собі хату в самому центрі села, на горбі (на 
тому обійсті живе зараз його правнучка Окса-
на Щепківська). Про Віцкову дружину Марію 
родичі з Маличанки (низинна частина села) 
казали, що вона тепер «богачка з високого 
берега», малось на увазі, що збудували собі 
хату на високому, крутому горбі над рікою. 
У Ямниці в родині Дуткевичів народилися 
три сини Микола, Стефан, Василь та дочка 
Євдокія (Доня).

Батька Віцка призвали в 1914 році до 
цісарської австрійської армії, де він і загинув 
в перший же рік І-ї Світової війни. Марія Ан-
тонівна сама виховала трьох синів Стефана, 
Миколу, Василя і дочку Євдокію. В селі по 
вуличному їх називали Віцковими (або Го-
пайлишиними – мабуть за любов до танців 
прозвали Віцка – «Гопайло»). А їх маму Марію 
Антонівну знали в селі як сильну і вольову 
жінку, яка «могла дати раду всьому», вона 
виховала дітей порядними, працьовитими, 
грамотними. Після смерті Віцка Марії лиши-
лося багато поля і, навіть, великий шмат лісу 
між Рибним і Старим Угриновим (родина Дут-
кевичів навіть в радянські післявоєнні часи 
(1944-1949 рр.) змушена була мати наймитів 
з Тєзова і Вихторова). 

У Львівському Державному Історичному 
архіві збереглися пластові звіти, бо колись 
всі осередки Пласту в Галичині звітували до 

Львова, де був центральний провід Пласту. 
В одному зі звітів Пласту Ямниці є такі дані 
про старшого брата Стефана-Миколу Дут-
кевича: «Дуткевич Микола. д.н.: 2.18.1907, 
належав до 38 куреня ім. І. Смицнюка в Ям-
ниці. Учень».

Збереглася також фотографія 1932 ро-
ку футболістів ямницької команди «Вихор», 
де Стефан Дуткевич сидить попереду – пер-
ший справа.

З приходом радянської влади (1939-41 
рр.) старший Стефанів брат — Микола Дутке-
вич став Головою Будинку Культури в Ямниці 
(що до того мав назву «Народний Дім»). Се-
ред заслуг Миколи – в селі влаштовувалися 
різні конкурси самодіяльності хорового й те-
атрального мистецтва, сільський хор здобув 
навіть перше місце на обласному конкурсі; 
була зорганізована футбольна дружина, що 
брала участь в обласному чемпіонаті (сіль-
ська рада обладнала нове грище на так зва-
ному «Ребриччиному лані»).

У кінці 1943 року Станіславське гестапо 
арештувало за чиїмось доносом рідного Ми-
колиного брата Василя. Вся родина кинулась 
допомагати: було продано з хати майже все 
цінне, щоб підкупити гітлерівців. І в лютому 
1944-го року Василь Дуткевич зістрибує з ма-
шини ще з одним односельчанином, коли їх 
везли на розстріл у Дем’янові Лази. 

У липні 1944-го радянські війська 
підступили до Станіслава. Цьому пере-
дувала масова артилерійська атака по 
сільських околицях міста. 25 липня село 
Ямниця зазнало масових обстрілів важкої 
артилерії з-за Стінки. Під час масових об-
стрілів «радянської армії-визволительки» 
в селі було знищено 40 хат, убито 16, по-
ранено 12 осіб. Серед загиблих – Стефан 
і Микола Дуткевичі, осколком пробило 
горло Василю Дуткевичу. Брати тоді ра-
зом вийшли з пивниці, де переховува-
лись із своїми сім’ями від обстрілів, бо 
довгий час не було чути вибухів…

А через два з половиною місяці, 8 жов-
тня 1944-го, у Марійки Дуткевич (із роду Ку-
зів), вдови Стефана, народилася донька, яку 
назвали в честь батька Стефанією. Була Ма-
рія Дуткевич на засланні в післявоєнні часи 
у Караганді (Казахстан), де вийшла заміж 
вдруге і народила сина Михайла Паляницю 
(живе у Караганді). Дочка Стефанія Дуткевич 
вийшла у 1960-х роках заміж за Богдана Іва-
ночка (Ципкалового) з Ямниці.

Молодший брат Стефана – Василь Дут-
кевич чудом вижив (помер у 1984 р. в Канаді), 
разом із ямничанином Володимиром Дей-
чаківським організували на початку 1950-х 
років у канадському місті Садбері (Sudbury) 
українську футбольну дружину, організували 
табір СУМ (Спілки української молоді – В. 
Дуткевич став «меценатом» того табору – 
вніс третину усіх необхідних коштів) та від-
діл ЛВУ (Ліги визволення України).

Племінник Стефка Дуткевича (син се-
стри Доні) – Василь Пелехатий був у Ямниці 
серед кращих футболістів 1960-70-х років, а 
школярі його пам’ятають як одного з найкра-
щих організаторів туристично-краєзнавчої 
роботи. Після 1975-го року в Ямниці щоріч-
но проводився футбольний турнір пам’яті 
Василя Пелехатого. 

До сих пір живе у Ямниці дочка Стефка 
Дуткевича – Стефка (Степанида) Іваночко 
(Ципкалового).

Матеріал підготував Роман СИТНИК

Дмитро Валько

Документ про звільнення Дмитра Валька з концтабору 
«Береза Картузька»

Ямницька середня школа. 1950 рік
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У 1940 році проводився чемпіонат області з футболу. Спочатку в ньому мали 
брати участь команди обласного та районних центрів, але в останню мить до 
гри допустили і команду з села – ямницький «Вихор». 

Після ряду переможних матчів ям-
ничани дістались до фіналу де їх супер-
ником був станіславівський НКВД «Ди-
намо». Більшовицька команда складала-
ся з кращих довоєнних футболістів, які 
грали у таких престижних клубах як «Ре-
вера», «Гірка» та ін. Однак побою ючись 
ямницьких футболістів енкаведисти за-
просили ще трьох ключових гравців із 
київського «Динамо». Але і цього для 
перемоги могло не вистачити. З команди 
ямничан до фіналу не допустили двох 
провідних ямницьких футболістів – Бог-
дана Малика та Миколу Деркача «Ему». 
Останніх звинуватили у виступі за ко-
манду «Молнія», яка проводила якісь 
товариські матчі серед профспілкових 
команд. Долю кубка практично було 
вирішено до початку матчу. «Динамо» 
неодмінно мало перемогти, адже сим-
волізувало нову владу «визволителів».

Перед початком матчу всі місця на 
трибунах були зайняті вболівальника-
ми, багато їх мешкало у навколишніх 
селах і підтримували ямничан. Тодіш-
ній гравець «Вихо-
ра» Микола Дейча-
ківський так опису-
вав цей матч:« Ми, по-
слаблені відсутністю 
наших двох нападни-
ків, боролися, як мо-
гли. Та перевага була 
за «Динамом» — і не-
залежно від нашого 
завзяття та емоцій-
ного наснаження ми 
програвали з рахун-
ком 4:0. За яких 20 хвилин перед кін-
цем змагань наш змагун прорвався з 
м’ячем і на карному полі був брутально 
ззаду сфавльований їхнім оборонцем. 
Це був очевидний карний м’яч, одначе 
суддя не зареаґував на це. Наша дру-
жина, яка і так була в великому нерво-
вому напруженні, почала бунтуватися 
проти байдужого ставлення судді і ми 
загрозили, що змагань не будемо про-
довжувати і зійдемо з грища. Суддя не 
змінював свого рішення, і ми покинули 
стадіон. Попри всі спроби спортового 
й партійного проводу не допустити до 
такого скандального кінця та наперекір 
погрозам покарати нас, наше рішення 
було невідкличне, так що ми навіть не 
були на параді вручення кубка перемож-
ному «Динамо». 

Участь Ямниці в тім фіналі була, по-
при нашу прогру, великим нашим досяг-
ненням у футболі. Щоправда, могло б 
усе закінчитися краще без демонстра-
тивного покидання стадіону, що не бу-
ло розважним кроком, але то був крик 
наболілої душі і нерви не витримали. За 
це Ямниця ще більше втратила довір’я 
в очах влади, а Богдан Дейчаківський, 
який по кількох місяцях був арештова-
ний за мниму приналежність до ОУН, 
розповідав пізніше, що капітан Михай-

лов, керівник «Динамо», відвідав його 
в тюрмі і закидав йому, як провідникові 
дружини саботаж, розрахований на під-
рив авторитету совєтської влади…». Тоді 
Богдану присудили вищу міру покарання 
– смертну кару. Однак швидкий поча-
ток німецько-радянської війни в червні 
1941 року чудом врятував йому життя. 
Пощастило тоді не всім. Було арешто-
вано ямницького голкіпера Володимира 
Трача якого вбили при спробі втекти із 
в’язниці десь під Бердичевом. Зааре-
штовано було і відомого як у селі так 
і цілій області спортовця Юрія П’ясту. 
Його було заслано на Сибір. 

Матеріал підготовлений на основі 
спогадів ямницького спортовця 

Миколи ДЕЙЧАКІВСЬКОГО

Смицнюки… Коли і звідки 
вони з’явились в Ямниці?
Продовження, початок у №4 

за грудень 2016 р.
Нижче ми перелічимо чоловіків та 

жінок, які мали прізвища Смицнюк та 
були народжені до 1840 року (вказуємо 
ямницькі «другі» призвіща):

1. Стах Смицнюк, син Івана – нащад-
ки родини Стахових, Фуфальків, Стахур-
чиних та Гільтяєвих.

2. Василь Смицнюк – меценат 
пам’ятника скасування панщини, встанов-
леного на старому кладовищі у 1874 році. 
Його нащадки родини Смицнюків Швабових, 
Петришиних, Дмитрашів, Галярників (Марти-
нюкових) Бибиків (Кривого), Вальків (Вавро-
вих), П’ястів (Федурінових), Смицнюків (Чіж-
ликових), Деркачів (Шпільчакових), Шпіль-
чаків (Базуневих та Шевчукових).   

3. Іван Смицнюк «Сусів». Мав синів 
Стаха (1843 р.н.) та Онуфрія (приб. 1845 
р.н.). Його донька Анна (1841 р.н.) була 
другою жінкою Казимира Мусяловича, 
дочка Катерина – дружина Семена Га-
вата «Біличчиного». Дві чи три інших 
дочки були одружені з хлопцями з Па-
велче і жили там же.

4. Степан Смицнюк. Нащадки – ро-
дини Гандерів, Катамаїв-Івасишиних, 
Якимечків-Адамишиних, родини Воль-
фарт, Шпільчаки-Буріникови, Бибики, Му-
сяловичі та Фіголі, Каравановичі-Миха-

неви. Також є нащадки, що проживають 
у с. Павлівка та Вікторів.

5. Семен Смицнюк. Нащадки родина 
Панька Петрика, Олекси Катамая-Вула-
на, Миколи Обідняка з Угринова, Шпіль-
чаки-Данилови (родичі Івана Шпільча-
ка «Мурзи»).

6. Михайло Смицнюк. Донька його 
сина Ілька вийшла заміж за Івана Дми-
трашка. Нащадки родина Буженкових, 
«Гушцевих», «Циганючини», а також Ка-
равановичі – «Фузієви», «Пилипишини», 
родина Фриговичів та Дорошенків.

7. Іван Смицнюк – дружина Анна 
Юрчак. Їхня дочка Параска була заміжня 
з Семеном Зуб’яком – родоначальнокм 
всіх Зуб’яків-Байдюкових-Майкутових. 
Його рід тісно переплітається із пода-
ним нижче.

8. Марія Смицнюк – дружина Васи-
ля Гавата. Його донька Параска (1832 
р.н.) була заміжня з  Миколою Дерка-
чем «Майстром», друга донька Ольга 
мала двох чоловіків – перший Микола 
Савчак, другий Іван Шпільчак-Вусик. На-
щадки родини Гаватів, Савчаків-Вуси-
кових, Духовичів, Морозів, Василя Ка-
тамая-Козієвого, Федя Катамая-Польо-
вого, Йосипа Шпільчака-Нигули та Івана 
Сенька (Йосипового). По Парасці – всі 
Деркачі-Майстрови. 

9. Анна Смицнюк – дружина Петра 
Мороза. Нащадки родини Мороз, Дут-
кевичі, Дмитраші-Микитови, Деркачі-
Шпільчаки. Наймолодший син Петра, 
носив таке ж ім’я — Петро (1852 р.н.).   

10. Марія Смицнюк – дружина 
Михайла Ткача. Нащадки родини Би-
бики-Польмасови, Бур’яник, Мороз, 
Шпільчак-Вусикови, Галярник-Марти-
нови, П’яста-Казунчикови та родини 
всіх Ткачів.

11. Олена Смицнюк – дружина Івана 
Мицька. Сини Теодор (1852 р.н.), Юрко 
(1861 р.н.), Василь (1869 р.н.). Нащадки 
родини Мицько. (Далі буде…)

Матеріал підготував 
Роман СМИЦНЮК

Колгоспні усмішки
Багато хто з ямничан у своєму дитинстві повинен пам’ятати такі миті... Пам’ятаю 

своє дитинство... Середина 1960-х, щонеділі моя бабця Доня і мої батьки та інші 
родичі збиралися у тети Марусі Б’ялюк (дів. Щербій) ще в старій хаті. Традиційно 
до «білої» були борщ і пироги. Бо як не було в неділю борщу і пирогів – то вуйко 
Антось Б’ялюк казав: «Нема борщу і пирогів – то це не неділя, а будний день». І 
коли вареники на столі охололи, то їх піджарювали на рондлі разом з яйцями...

Під час таких посиденьок батьки і родичі часто любили співати одну пісню, за-
боронену у ті часи, про «пригоди» однієї колгоспниці з бригадиром, головою колгоспу. 
Я ніде, окрім Ямниці, її не чув. Там за кожним куплетом «пригод» жінки-колгоспниці 
був такий приспів: «І так далі, і так далі сидить баба в криміналі...» Розпитував малим 
бабцю, що то таке «сидить в криміналі», бабуся відповідала: «її заперли в темницю».

Слова пісні:
Ой на горі женці жнуть,
На долині баби труть.
Одна баба, як натерла,
Взяла в мішок та й поперла.
Не йди, бабо, долиною,
Здибаєшся з головою.
Пішла баба чистим полем,
Здибається з участковим.
«Я не скажу, куди йду,
Не покажу, що несу.
Несу жито і горох,
Не покажу, хоч бись здох!»
Взяли бабу до контори,
А пшеницю – до комори.
Голова каже: «Судити».
Бригадир наш: «Відпустити.
Як ми будем всіх судити,
Хто на нас буде робити?»
І так далі, і так далі,
Сидить баба в криміналі.
Сидить баба в УСП,
Чоловік їсти несе.

Каже: «Бабо, на, жери,
Більш в колгоспі не кради!»
«А я крала й красти буду,
Бо так роблять усі люди!
Мала-м поле, мала-м віз,
Тепер маю коксагиз.
Мала-м воли і бички,
Тепер маю бурячки.
Мала-м масло, мала-м сир,
Тепер маю комбіжир.
Мала-м мешти, чобітки,
Тепер маю шляпачки».
І так далі, і так далі —
Сидить баба в криміналі.
А дід ходить та й голосить,
Передачі бабі носить.
Пустіть бабу  хоч на два дня,
Хай випере мені шмаття!
Пустіть бабу, дайте мила,
Бо вже воші мають крила!.

Спогади Романа СИТНИКА

Йосифінська метрика 1787 року 
найдавніше джерело 

з історії роду Смицнюків Стадіон «Наука», де проходив фінальний 
поєдинок

Ямницький «Вихор». 1940 р.

  СТАРІ ФОТОГРАФІЇ НА СТІЛ РОЗКЛАДИ

Дитячий садочок у Ямниці. Кінець. 30-х років

Учасниці трикотарських  курсів в Ямниці. 1930-ті рокиВчителі ямницької школи. 1990-ті р.

Учні Ямницької школи. 1950-ті р. Учні Ямницької школи. 1952 р.

На будівництві ямницького цемзаводу. 1960-ті роки

Ветеран австрійської армії Тимко 
Дмитрович Зуб’як (21.12.1918 р.) Центр Ямниці. Початок 60-х років
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Прем’єра авторської п’єси 
«Василіянин» у Ямниці

Цьогоріч алетейці розпочали свої гастролі з відвідин Франківщини. Ви-
ставу «Василіянин» присвячену 400-літньому Ювілею Василіянського Чину 
11 червня у актовому залі Ямницького НВК радо зустріли глядачі Ямниці. 

«Василіянин» — це постановка ав-
торської п’єси християнського аматор-
ського театру «Алетея». Вистава була 
присвячена 400-літньому ювілею Ва-
силіянського Чину святого Йосафата. 
Незважаючи на те, що колектив плідно 
працює уже шостий рік поспіль і має 
у своєму репертуарі п’ятнадцять по-
становок – це перша спроба засоба-
ми поезії донести до глядача власне 
бачення подій. Твір складався з трьох 
частин. 

У першій частині – це історія роз-
повідала про звичайного монаха-васи-
ліянина. Автори мали на меті подати 
глядачеві співрозмовника відкрито-
го до спілкування. Чернець на сцені 
— не ідеальна картинка, це людина, 

якій притаманні всі людські риси, як 
позитивні так і негативні. Після то-
го, як герой зблизився з глядачем у 
першій частині, він, у другій, починає 
свого роду діалог. Тут звучать різні 
питання і закиди які, на думку авто-
рів, могли б прозвучати з залу, якби 
глядачеві дали можливість вислови-
тись. Звісно ж, охопити весь спектр 
можливих тем для обговорення в од-
ній виставі не можливо, але автори 
сподіваються, що кожен з присутніх 
почує відповідь на бодай одне з пи-
тань, які хотів би поставити героєві. І 
нарешті третя частина — кульмінація 
твору. Тут  здійснюється коротка ман-
дрівка історією чернецтва в цілому та 
конкретно василіян, можна познайо-

митись з життям монахів першого та 
другого тисячоліть. 

П’єса не лише познайомила ям-
ницьких глядачів з покликанням та чер-
нечим життям, а і провела його сторін-

ками історії від виникнення перших мо-
настирів заснованих св. Василієм Ве-
ликим до заснування Василіянського 
Чину святого Йосафата.

Глядачі мали змогу спостерігати і 
падіння, і злети впродовж всього жит-
тя Чину. Короткий курс історії василі-

ян у поетичній формі 
приємно здивував і 
захопив присутніх. 
Мертва тиша в залі 
впродовж усієї виста-
ви щоразу вибухала 
оваціями по її закін-
чені. Щира подяка за 
чудовий театральний 
вечір лунала від ям-
ницького пароха Бог-
дана Куриліва та ба-
гатьох ямничан. 

Сторінку підготував 
Андрій СМІЖАК

Наостанок
Не міліє потік прочан до 
Крилоса та Зарваниці

У неділю, 6 серпня, завершилася VI Всеукраїнська патріарша проща до Га-
лицької чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос. Кульмінацією прощі 
стала Архієрейська Божественна літургія, яку очолив глава Української 
греко-католицької церкви Блаженніший патріарх Святослав.

Цього року прочани рухалися до 
Крилоса з трьох напрямків: Івано-Фран-
ківська, Калуша та Бурштина. У цих міс-
тах 5 серпня служилася Божественна 
літургія, відбулося благословення па-
ломників у дорогу. 

Дорогою прочани мали можли-
вість зробити кілька зупинок для то-
го, щоб перепочити. Тому вже доброю 
традицією ямничан стала гостинна зу-
стріч прочан біля храму святого Мико-
лая. Цього року мешканці села зуміли 
організувати паломникам сніданок та 
приготувати місця для відпочинку. Па-
рох Богдан Курилів  у зверненні до про-
чан розповів декілька притч та побла-

гословив всіх на добру дорогу. Після 
цього паломники, до яких долучилось 
багато ямничан, знову вирушили в путь. 

Після прибуття о 17.00 до Крило-
са їм представили програму «Вірність. 
Жертва. Місія» з нагоди 400-ліття за-
снування Василіянського чину. Вкінці 
дня проходили вечірні богослужіння 
та нічні чування, у яких взяли участь 
більше семи тисяч паломників. Відтак 
розпочалася євангелізаційно-мистець-
ка програма для молоді, що тривала 
до шостої ранку.

Уранці, 6 серпня, більше 50 тисяч 
вірян тепло прийняли Главу  УГКЦ Бла-
женнішого Святослава гучними овація-

ми та щирою спільною молит-
вою. Опісля патріарх розпочав 
Божественну літургію. 

Закінчилося богослужіння 
спільним виконанням гімну «Бо-
же великий, єдиний» у намірі кра-
щої долі Батьківщини-України.

 А вже 9 серпня парафіяни 
церкви Святого Миколая зу-
стрічали на дорозі між Павлів-
кою та Ямницею прочан пішої 
десятиденної прощі Самбір-За-
рваниця. Ямничани гостинно 
прийняли прочан, пригостивши 
їх смачним обідом і запросили 
до свого храму помолитися пе-
ред мощами Святого Миколая-
Чудотворця. Паломники скрі-
пивши свої духовні і фізичні 
сили, подякувавши отцю-пароху і всім 
хто причинився до гостинної зустрічі 

прочан, попрямували до Зарваницької 
Матері Божої.

Вічная 
пам’ять

Українець Степан Миколайович — 
06.01.2017.

Кушніренко Ганна Миколаївна – 
16.01.2017.

Балюк Софія Іванівна —18.01.2017.
Чміль Ірина Дмитрівна — 18.01.2017.
Нижникевич Валентина Тимофіївна 

—19.01.2017.
Осипенко Василь Іванович — 

29.01.2017.
Довгошея Михайло Теодорович – 

01.02.2017.
Совин Олексій Якимович — 08.02.2017.
Савчак Олег Васильович – 17.02.2017.
Грицак Ганна Гнатівна – 20.02.2017.
Ключніченко Олександра Ільківна – 

08.03.2017.
Катамай Марія Василівна — 26.03.2017.
Брикалюк Михайло Юрійович — 

05.04.2017.
Іваночко Анна Гаврилівна – 10.04.2017.
Якимечко Анастасія Антонівна – 

12.04.2017.
Табачин Марія Несторівна – 

17.04.2017.
Деркач Василь Петрович — 27.04.2017.
Колачинський Володимир Ігорович — 

21.05.2017.
Салій Богдан Йосипович — 27.05.2017.
Гринькевич Ярослав Йосифович — 

05.06.2017.
Голяк Олег Іванович – 19.06.2017.
Гупан Мар’ян Васильович – 19.06.2017.
Сеньк Богдан Константинович — 

21.06.2017.
Ментинська Євдокія Михайлівна — 

01.07.2017.
Скринник Ольга Іванівна — 03.07.2017.
Боднарчук Ярослав Михайлович – 

07.07.2017.
Димашок Григорій Петрович — 

13.07.2017.
Іваночко Василь Миколайович – 

23.07.2017.
Дмитраш Ганна Дмитрівна – 

06.08.2017.
Голуб Богдан Васильович — 

15.08.2017.

Народжені 
та зареєстровані 

у Ямницькій 
сільській раді 
у 2017 році

Рега Дарина Ігорівна — 02.01.2017.
Голубовська Вероніка Олександрівна — 

28.01.2017.
Гарасим Матвій Васильович — 01.02.2017.
Курилів Катерина Романівна — 23.02.2017.
Козунь Олена Андріївна — 03.03.2017.
Боднарук Аліна Андріївна — 25.03.2017.
Базилєв Тереза Андріївна — 26.04.2017.
Шпільчак Ірина Ярославівна — 03.05.2017.
Тодось Антоніна Володимирівна — 

16.06.2017.
 Гандера Павло Андрійович — 14.07.2017.

На рушничок 
щастя стали

ДРАНЧУК Юрій Ва-
сильович – ОГЛОБЛІНА 

Надія Василівна — 18.02.2017.
П’ЯТНИЧУК Назарій Михайлович — ГА-

ШІЙ Інна Володимирівна. 


