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

Тарас ШЕВЧЕНКО

Дорогі краяни!
Минає два наполегливих роки плід-

ної праці на посаді сільського голови. Хо-
чу висловити щиру подяку за надану мені 
високу довіру на попередніх виборах. 

Розуміючи велику відповідальність 
перед Вами, дорогі мої односельчани, 
я намагався виправдати Ваші споді-
вання, адже на вибори йшов з широ-
кою та досить амбіційною програмою 
соціально-економічних та культурно-
спортивних заходів. Ваша підтримка 
була надзвичайно важливою, оскіль-
ки підтримка громади – це запорука 
успіху у вирішенні будь-якої проблеми. 
Завдячуючи Вашій допомозі, порадам, 
а інколи і критиці, вдалося реалізувати 
ряд проектів, а саме:

завершено реконструкцію кор-
пусу № 2 Ямницького НВК;

 розпочато будівництво каналіза-
ційної мережі з підключенням до цен-
трального колектора в урочищі «Луги»;

 встановлено довгоочікуваний 
світлофор на вул. Галицькій; 

 проведено капітальний і ямко-
вий ремонт вулиць села;

 виконані роботи по берегоукрі-
пленню в долішньому та горішньо-
му кінці села;

 придбано та встановлено ди-
тячі майданчики ;

 проведена реконстркція три-
бун і освітлення сільського стаді-
ону;

 створено Комунальне підпри-
ємство «Ямниця»;

 засновано дві громадські ор-
ганізації «Спілка учасників АТО» та  
ФК «Вихор», які отримували фінан-
сування з сільського бюджету.

Сесія сільської ради спрямову-
вала кошти на соціальні програми, 
зокрема , підтримку малозабезпе-
чених ,  ветеранів ,  допомогу на лі-
кування  та  одноразову  допомогу 
при народженні дитини.

Зроблено чимало! Хоча попере-
ду – ще багато роботи. Як говорить 
народна мудрість : «Один в полі не 
воїн», але спільно з активною гро-
мадою, новообраним депутатським 
корпусом у нас вийде все.

29 жовтня 2017 року, ви зроби-
те свій вибір, від якого залежатиме 
ваше майбутнє. З ГЛИБОКОЮ ПОВА-
ГОЮ ЗВЕРТАЮСЯ ДО ВАС ПІДТРИМА-
ТИ НА ВИБОРАХ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РОМА-
НА КРУТОГО. 

Його девіз «Добробут людей – 
розвиток громад – сила держави», 
– справді дасть змогу створити гід-
ну громаду в якій кожен буде почу-
ватися добрим господарем, де буде 
забезпечено економічний і культур-
ний розвиток та збережено історич-
ну і культурну ідентичність кожного 
села! Ямниця за РОМАНА КРУТОГО.

Депутати Ямницької сільської ради (зліва на право) Роман Фіголь, Андрій П’яста, Оксана Новосільська, Василь Деркач, Марія Бибик, Зор’яна Димашок, Михайлина Боднарчук, Мар’ян Дерун, сільський голова Микола Зелінський, 
Роман Галіпчак, Світлана Зуб’як, Руслан Савуляк, Андрій Сміжак

За два роки зроблено багато

Шановні виборці! 
Ми, депутати, члени виконкому, працівники Ямницької сільської ради, осві-

тяни, медики, воїни АТО, футболісти Ямниці звертаємося до вас з проханням під-
тримати на виборах голови об’єднаної територіальної громади Романа Крутого. 

Ці вибори для нас є історичними. Наше село стає центром великої громади, 
управління якою вимагає багато знань, уміння швидко й ефективно налагодити 
роботу виконавчого комітету, побудувати нові приміщення для установ.

Це зможе Роман Крутий — юрист за фахом, управлінець з досвідом, помір-
кована та життєво мудра людина. 

Віддаймо свої голоси за Романа КРУТОГО! 

Сьоме скликання депутатів Ямницької сільської ради увійде в 
історію, як останній  склад депутатів суто від Ямниці. 

Дякуємо за ті добрі справи, які їм вдалося зробити для нашого 
села за два роки. Дворічна каденція — доволі короткий термін, аби 
здійснити все те, що задумувалося та планувалося на п’ять років. 
Але сьогодні, оглядаючи нашу Ямницю, практично на кожному кроці 
та в кожній галузі бачимо зміни, які вдалося здійснити сільській раді 
сьомого демократичного скликання за підтримки церкви, громади 

села, у співпраці з потужними підприємствами та бізнес-структура-
ми, адміністраціями та колективами соціальних установ.

Добудована школа, відновлений стадіон, дитячі майданчики, 
доасфальтовані вулиці, створення комунального підприємства – це 
далеко не  повний перелік всіх справ, які зробили сільський голова, 
депутатський корпус, виконавчий комітет сільської ради за ті швид-
коплинні навіть не роки, а місяці роботи. Показово, що у розв’язанні 
життєво важливих для Ямниці проблем депутати й керівники установ 

завжди знаходили порозуміння та приймали виважені оптимальні 
рішення. Відрадно, що ямничани відновили традицію відзначення 
днів села, що сприяє згуртуванню людей різних поколінь, поглядів 
та переконань.

Щиро дякуємо нашим обранцям за розум, відданість і любов 
до рідної Ямниці.

Перемоги вам на  виборах!

Микола ЗЕЛІНСЬКИЙ,  сільський голова Ямниці
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Перелік кандидатів на посаду голови 
Ямницької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади
№п/п                               Дані кандидата

1. ВАЦЕБА  Іван  Ярославович ,  19.06.1985,  безпартійний ,  сільський  голова 
Павлівки ,  самовисування .

2.  КАТАМАЙ  Ігор  Романович ,  06.09.1970,  безпартійний ,  приватний  підпри -
ємець ,  політична  партія  «Об ’єднання  «САМОПОМІЧ».

3.  КРУТИЙ  Роман  Анатолійович ,  21.11.1978,  член  партій  «БЛОК  ПЕТРА  ПО -
РОШЕНКА  «СОЛІДАРНІСТЬ», голова  Тисменицької  районної  ради ,  Тисменицька 
районна  в  Івано -Франківській  області  організація  ПАРТІЇ  «Блок  ПЕТРА  ПОРО -
ШЕНКА  «Солідарність».

4.  РОСІЦЬКИЙ  Іван  Карлович ,  24.06.1962, безпартійний ,  пенсіонер ,  само -
висування .

Склад Ямницької 
сільської виборчої комісії 

Голова СВК : Гулага Мирослава Богданівна (25.06.1962 року)
Заступник СВК: Галярник Ірина Богданівна (10.12.1978 року)
Секретар СВК: Ковальчук Лілія Іванівна (08.05.1985 року)
Члени СВК: 
Оглоблін Галина Іванівна (27.10.1971 року)
Галіпчак Леся Миколаївна (11.08.1992 року)
Маланюк Володимир Ігорович (25.03.1985 року)
Боднар Михайло Ярославович (17.05.1971 року)
Стасинець Іванна Миколаївна (03.07.1981 року)
Синишин Оксана Богданівна (11.06.1987 року)
Бибик Максим Тарасович (09.10.1988 року)
Мисько Ірина Олександрівна (04.07.1986 року)
Береза Тетяна Дмитрівна (15.01.1967 року)
Босович Микола Васильович (08.11.1996 року)
Гунчик Олеся Яремівна (12.03.1968 року)
Зелінська Оксана Романівна (22.12.1978 року)
Поваляєва Наталія Олексіївна (30.01.1973 року) 
Турчанський Віталій Васильович (25.01.1994 року)
Федак Уляна Михайлівна (26.12.1996 року)

Опис меж і перелік кандидатів 
у депутати одномандатних  виборчих 

округів з виборів депутатів 
Ямницької об’єднаної територіальної 

громади (село Ямниця)
Н о м е р 
одноман-
датного 
в и б о р . 
округу
16

17

18

Опис меж 
одномандатного 
виборчого округу

с. Ямниця – вул. 
Нова, вул. Стефаника, 
вул. Шевченка, пров. 
Молодіжний,  пров. 
Поповича ,  вул . 
Франка: 1,3,3А,5,7, 
9, 11; 2,4,6.

с. Ямниця – вул. 
Коцюбинського , 
вул. Черемшини, вул. 
Франка: 8, 10, 12-50; 
13,15,17,19,21-85.

с. Ямниця – вул. 
Л.Українки: 2, 4, 4А, 6, 
8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 
16, 18,20,22,24;19, 

19

20

21

22

23

24

25

26

19А, 21, 21А, 23, 25,27,29,31, 33, 35, 
37,39,41,43, вул. Нижникевича

с. Ямниця – вул. Івасюка, 
вул. Тичини, вул. Яремчука

с. Ямниця – вул. Гагаріна, вул. 
Галицька: 8, 10,10А,12,14,16,18,20-56; 
11,11А,13,15,17,19-55, вул. Л.Українки: 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

с. Ямниця – вул. Галицька: 1,3,3А,3Б, 
3В,3Г,3Д,3Е,3Є,3Ж,5,7, 9;  2,4,6,  вул. 
Хмельницького: 1;  2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, пров. 
Привокзальний, пров. Залізничний.

с. Ямниця — вул. Зелена, вул.
 Хмельницького: 28, 30, 32, 34, 36, 
38-84; 5, 11, 11А, 17,19, 23, 35, 43-А,
вул. Бандери: 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68; 59, 61, 63, 65, 67, 69,
вул. Білозіра,
вул. Шухевича.

с. Ямниця – вул. Бандери: 70,72, 74, 
76, 76А, 78, 80 -126;
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,89-121,  
вул. Старицького,  пров. Київський 

с. Ямниця – вул. Бандери: 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25-57; 2-50 
вул. Рильського

с. Ямниця – вул. В.Савчака, вул. 
Глібова, вул. Смицнюка: 1, 1А, 3, 5, 
7, 7А, 9, 11; 2,4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 30

с. Ямниця – вул. Вільна, вул. 
Небесної сотні вул. Незалежності, 
вул. Самостійна, вул. Сонячна, вул. 
Смицнюка: 13, 15, 15А, 17, 19, 21,23, 
25, 27, 29-99; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46,48,48А, 50-102.

Кандидати

ДЕРУН
Мар’ян 
Богданович 

КАТАМАЙ
Тетяна
Василівна
 
КРАВЧУК 
Світлана 
Василівна

СТЕЛЬМАХ 
Олег 
Дмитрович
 

БОДНАРЧУК 
Михайлина 
Степанівна
ПАЛІЙ 
Вадим 
Степанович

СМЕРИЧАНСЬКИЙ 
Роман 
Ярославович 

БИБИК 
Марія
Іванівна

ВИННИК
Наталія 
Ігорівна 
ТИРКОТ 
Антон 
Васильович 
БЯЛЮК 
Мирослава 
Миколаївна
ВИРСТА 
Ігор 
Михайлович
ГУЛАГА 
Ярослав 
Васильович 
ПАВЛЮК 
Тетяна
Богданівна
РЕГА 
Володимир 
Михайлович

КАТАМАЙ 
Роман 
Васильович
САМСОНОВ 
Тарас 
Вікторович 
ІВАНІЦЬКИЙ 
Ярослав 
Михайлович 
САВУЛЯК 
Руслан 
Михайлович 
ГАЛЯРНИК 
Ярослав 
Антонович
ДЕРКАЧ
Василь
Антонович 

ДЕРКАЧ 
Ярослав 
Васильович
ОРЛОВСЬКИЙ
Роман 
Богданович 
П’ЯСТА 
Андрій
Романович
СЬОВКО 
Ростислав 
Васильович
ГАЛІПЧАК 
Володимир 
Васильович
ГАЛІПЧАК 
Роман 
Богданович

ДЕРКАЧ 
Наталія
Денисівна
 
ІВАНОЧКО 
Василь 
Богданович

СМІЖАК 
Андрій
Романович
 

ДЕЙЧАКІВСЬКА 
Надія 
Василівна

ЗУБ’ЯК 
Світлана 
Олексіївна 

ПЕТРИШИН
Олег 
Васильович
 
ГАНДЕРА 
Андрій 
Ярославович
 
КАБАНОВ 
Андрій 
Андрійович

НОВОСІЛЬСЬКА 
Оксана 
Мирославівна 

ПАРКУЛАБ
Андрій
Григорович
 
СЕМОЧКО 
Андрій 
Богданович

Число, місяць і 
рік народження

20.09.1978

2.04.1973

17.05.1975

26.04.1987

20.11.1963

15.08.1969

16.04.1960

22.08.1970

19.03.1972

26.04.1958

25.04.1956

20.01.1973

01.05.1982

12.05.1972

25.08.1976

02.02.1978

24.07.1980

06.01.1956

29.10.1976

29.06.1972

26.07.1956

18.06.1983

23.12.1981

09.04.1970

23.02.1988

21.07.1986

15.02.1971

30.07.1971
 

03.11.1962

27.11.1988

20.11.1967

02.07.1964

07.02.1983

01.04.1976

01.03.1996

24.03.1970

28.11.1981

20.04.1965

Партійність , посада 
(заняття), місце роботи

Член  партії  «Блок 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
« С о л і д а р н і с т ь » , 
Ямницький НВК, вчитель 
історії та правознавства,  
Ямницька сільська рада, 
юрист-консультант

Безпартійна,
Приватний 
підприємець

Безпартійна, 
головний бухгалтер 
Ямницької сільської 
ради
Безпартійний,
Методист інформаційно-
аналітичного центру, 
Івано-Франківський 
ОІППО
Член НРУ,
секретар Ямницької 
сільської ради
Безпартійний,
Заступник головного 
лікаря з медичного 
обслуговування ЛЦРЛ
Безпартійний,
Заступник директора 
Ямницького НВК по 
господарській частині, 
член правління ФК 
«Вихор Ямниця»
Безпартійна,
Ямницька лікарська 
амбулаторія,
медична сестра

Ким
висунуто 
кандидата

П А Р Т І Я « Б Л О К 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Самовисування

Політична партія 
«В с е у к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я  
«Батьківщина»
Самовисування

Самовисування

Самовисування

Самовисування

Політична партія 
«В с е у к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я  
«Батьківщина»

Безпартійна, 
Ямницький НВК, 
директор
Безпартійний,охоронець 
КП «Івано-Франківськ 
водоекотехпром»
Б е з п а р т і й н а , 
пенсіонерка

Безпартійний,
Тимчасово не працює

Безпартійний,
АрсДІМ, охоронець

Безпартійна,
підприємець

Безпарт ійний ,  ГО 
«Ямницька  спілка 
учасників бойових дій 
та АТО», керівник
Безпартійний,
Тимчасово не працює

Безпартійний,
ВАТ «Залізобетон», 
механік гаража
Член 
ВО «Батьківщина»,
пенсіонер
Безпартійний, керівник 
к о м у н а л ь н о г о 
підприємства «Ямниця»
Безпартійний, Регіо наль-
ний директор Захід  ного 
Регіону ПАТ«Кредобанк»
Безпартійний, 
інженер будівельник в 
Крихівецькій сільській 
раді Івано-Франківської 
міської ради
Безпартійний,
Заступник керівника, 
магазин «Фокстрот»
Член ВО «Свобода»,
Головний інспектор КП 
«Муніципальна варта»
Б е з п а р т і й н и й , 
заступник директора 
ПП «ГалКомБуд»
Безпартійний, 
ПАТ «Івано-Франківськ-
цемент»
Безпартійний,
 ПАТ  «Івано -Франківськ-
цемент» монтер колії
Б е з п а р т і й н и й , 
Управління капітального 
будівництва  Івано-
Франківського міськ-
виконкому, начальник
Безпартійна,
Педагог – організатор 
Ямницький НВК

Член ВО «Свобода»,
І н с п е к т о р  п о 
роботі  з  філіями , 
АТ  «Прикарпаття 
ОБЛЕНЕРГО»
Безпартійний, 
головний спеціаліст 
відділу використання 
інформації документів, 
Державний архів Івано-
Франківської області
Член ВО «Батьківщина»,
вчитель, Івано-Фран-
ківська гімназія №1

Безпартійна, 
Тимчасово не працює

Безпартійний, 
П П « Га л К о м Б у д » , 
головний інженер

Безпартійний, 
директор ДЮСШ№2

Безпартійний,
Головний інспектор 
в і д д і л у  охорони 
публічного порядку КП 
«Муніципальна варта»
Безпартійна,
ДП «Івано-Франківський 
Облавтодор», провідний 
бухгалтер

Безпартійний,
Тимчасово не працює 

Безпартійний, 
Оператор котельні 
в Ямницькій сільській 
раді

П А Р Т І Я « Б Л О К 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Самовисування

Самовисування

Самовисування

Самовисування

Політична партія 
«Всеукраїнське об’єд-
нання  «Батьківщина»
Самовисування

Політична партія 
«Всеукраїнське об’єд-
нання  «Батьківщина»
Самовисування

Політична партія 
«Всеукраїнське об’єд-
нання  «Батьківщина»
Самовисування

Самовисування

Самовисування

Політична партія 
«Всеукраїнське об’єд-
на ння  «Батьківщина»
Самовисування

Самовисування

Самовисування

Самовисування

Самовисування

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«РУХ НОВИХ СИЛ 
МИХАЙ ЛА СААКА-
ШВІЛІ»
ВО «СВОБОДА»

Політична партія 
«В с е у к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я  
«Батьківщина»

Політична партія 
«В с е у к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я  
«Батьківщина»
Самовисування

Самовисування

Політична партія 
«В с е у к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я  
«Батьківщина»
Самовисування

Самовисування

Політична партія 
« О б ’ є д н а н н я 
«САМОПОМІЧ»

Самовисування



3Про справи
Міністр освіти Лілія 

Гриневич у Ямницькому НВК
26 вересня під час робочої поїздки на Прикарпаття міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич відвідала Ямницький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Тис-
меницького району, який входить у число 100 тих шкіл, які пілотують новий 
Державний стандарт початкової загальної освіти.

Головний освітянин країни завітала у 
пілотні класи, де поспілкувалася з учнями 
та вчителями. Заразом міністр побувала у 
звичайному класі та поцікавилася у вчите-
ля, чи прагнуть діти вчитися за системою 
своїх ровесників. За словами педагога, по-
ступово і звичайні класи практикують нові 
методи навчання, які сподобалися дітям.

Опісля оглядин школи у сільській бі-
бліотеці відбувся «круглий стіл» за учас-
тю заступника голови ОДА Ігоря Пасіч-
няка, начальника управління освіти і 
науки ОДА Віктора Кімаковича, ректора 
Івано-Франківського обласного інсти-
туту післядипломної освіти педагогіч-
них працівників Романа Зуб’яка, голів 
Тисменицької райдержадміністрації Іва-
на Семанюка та районної ради Романа 
Крутого, начальника відділу освіти РДА 

Світлани Шарабуряк, сільського голови 
с. Ямниця Миколи Зелінського, дирек-
торів пілотних шкіл та батьків.

Під час розмови Лілія Гриневич роз-

повіла про можливості та зміни, які має 
на меті внести новий Державний стан-
дарт початкової загальної освіти. Вона 
наголосила на тому, що процес навчан-
ня має бути творчим та ідейним. «Ми 
бачимо, що освітнє середовище в пі-
лотних класах цілком відрізняється від 
звичайних. Наші нові методи формують 
«вільну людину», не навантажують комп-
лексами, стимулюють до творчості та 
вчать поважати один одного не з позиції 
страху, а з того, що кожна людина має 
власну гідність. Методики пошукового 
навчання мають на меті зберегти інтер-
ес до навчання, що є дуже важливим 
для нової школи», — зазначила міністр.

В свою чергу батьки розповіли, що 
нововведення справді стимулюють ді-
тей до навчання, вони з радістю йдуть 
до школи, а повернувшись, із захоплен-
ням розповідають про проведений день.

До слова, на Прикарпатті окрім 
Ямницького НВК новий стандарт вті-
люють Калуська загальноосвітня шко-
ла І ступеня № 11, Івано-Франківська 
загальноосвітня школа І ступеня № 

9 та Більшівцівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Більшівцівської 
селищної ради об’єднаної територі-
альної громади, котрі пілотують по 
два перші класи.

Прес-служба 
Івано-Франківської ОДА 
Фото Н. ПАЛАГІЦЬКОЇ 

та М. МАЦЮКА

Пам’ятний хрест в честь скасування 
панщини реставровано

16 квітня 1848 року австрійський цісар Фердинанд підписав маніфест про скасування панщини, а 22 та 
23 квітня, на самий Великдень, він був оголошений народові, і дістав силу закону 16 травня 1848 року. На 
честь скасування панщини майже по всіх селах були встановлені пам’ятні знаки, як історичні пам’ятники 
для прийдешніх поколінь. Серед них була і Ямниця.  

Перший хрест на честь ліквідації панщини був 
дерев’яним. На зміну йому за кошти  ямничанина Василя 
Смицнюка (онука Івана Смицнюка) у 1873 році було спору-
джено новий хрест із бетону. Вперше він був встановлений 
поряд з могилою Івана Смицнюка у центрі сільського кла-
довища. Хто був автором оформлення всіх контурів хреста 
та обличчя Ісуса Христа на даний час невідомо. 

Під час Першої світової війни 1914-1918 рр. Ямниця 
була повністю знищена, але хрест бойові дії не зачіпили. 
Проте у 1930 році під час українських погромів поляками 
т. зв. «пацифікації» та в 1944 році з приходом більшовиків 
хрест був двічі зруйнований. На сьогодні це найдавніша у се-
лі пам’ятка, що збереглася до наших днів. На початку 1990-х 
хрест був дещо реставрований членами науково-культурно-
го товариства «Рух».  

У 2016 році  на засіданні благодійного фонду ім. І. Смиц-
нюка було обговорено питання про реставрацію хреста і по-
годжено винести на сесію сільської ради.  На черговому засі-
данні сесії, у березні 2016 року, депутат Андрій Сміжак підняв 
питання про збереження даної пам’ятки так як вона перебу-
вала у вкрай занедбаному стані. Рішення про відновлення 
хреста було одноголосно підтримано. Всі роботи по рестав-
рації пам’ятки (перенесення, облаштування фундаментів, об-
лагородження місцевості та ін.) були проведені працівниками 
КП «Ямниця» (директор Р. Савуляк). Сьогодні «Хрест в честь 
скасування панщини» став однією із окрас, що зберігають ям-
ницьку автентичну історію та культуру. Від імені всієї громади 
висловлюємо щиру подяку всім працівникам, які долучались 
до робіт по реставрації, ваша праця допомогла зберегти час-
точку історії нашого села для прийдешніх поколінь. 

Візит вінничан до Ямниці
Протягом 25-29 вересня у нашій області перебувала делегація сільських, 
селищних, міських голів, а також голів об’єднаних територіальних громад  
Вінницької області – учасників проекту міжнародної співпраці «Розвиток 
місцевих ініціатив у громадах Вінницької області як передумова успішного 
розвитку території», який реалізується за підтримки Фонду Ганса Зайделя 
(Німеччина). 28 вересня ця делегація завітала до Ямниці. 

Метою проекту є надання поса-
довим особам місцевого самовря-
дування та громадським активістам 
знань і вмінь для активізації робо-
ти у різних проектах суспільно-полі-
тичного, культурно-освітнього життя 
міст і сіл. Громада Ямниці, яка вже 
двічі брала участь у проектах фонду 
Зайделя стала прикладом  та  візи-
тівкою для інших громад нашої та 
сусідніх областей. 

 В рамках візиту гостей з Вінниччини 
до Ямниці відбулась зустріч за участю 
сільського голови Миколи Зелінсько-

го, історика Андрія Сміжака та місце-
вих активістів. 

З метою ознайомлення членів де-
легації із життям та історією села було 
проведено екскурсію на якій вони мали 
змогу побачити місцеву школу, храм св. 
Миколая, адміністративне приміщення 
сільської ради. Окрім цього Микола Зе-
лінський розповів делегації про соці-
ально-економічний розвиток села, про 
найбільш значущі проекти, які реалізо-
вані в Ямниці протягом останніх двох 
років, а також про підготовку села до 
утворення Ямницької ОТГ.

Депутат сільської ради, історик Ан-
дрій Сміжак ознайомив гостей з історією 
Ямниці, місцевими традиціями та куль-
турою. Вінничан найбільше цікавив від-
новлений меморіал німецьким воякам, 
що загинули в часи Першої світової ві-
йни на території села. Для них був про-
ведений екскурс до меморіалу та підго-

товлено розповідь про хід відновлення 
цього військового комплексу. 

Делегація щиро дякувала за при-
ємну зустріч, ділилась враженнями від 

побаченого в селі, сторони обміняли-
ся сувенірами та подарунками. Окрім 
цього ямничани отримали запрошення 
відвідати міста Вінницю, Бар та Гайсин. 

Головний освітянин країни спілкується з керівництвом району Романом Крутим 
та Іваном Семанюком

Микола Зелінський вітає вінничан на ямницькій землі

Андрій Сміжак знайомить делегацію з 
історією Ямниці

Працівники КП «Ямниця» (зліва на право): А. Семкович, Р. Савуляк (керівник), М. Духович, П. Закалата, 
Р. Когуч, С. Яцишин
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Володимир РЕГА: 
ворожі кулі 

падали наче дощ
За втратами та боротьбою 
українських солдатів на Де-
бальцевському плацдар-
мі зимою 2014-2015 року 
стежила чи не вся Украї-
на. Це місто з навколиш-
німи селами, де обороня-
лися українські війська, з 
кожним днем наближалось 
до повного оточення бойо-
виками. Гарячі дні, що пе-
редували падінню цілого 
форпосту протистояння на 
сході, були запеклими, від-
чайдушними, жорстокими 
та водночас надто емоцій-
ними. Кожен хто заходив в 
Дебальцеве та навколишні 
села, чітко знав, що ходить 
по лезу, але мужність вої-
нам не зраджувала. 
Як майже шістсот україн-
ських солдатів могло висто-
яти проти чотирьох тисяч 
добре озброєних та досвід-
чених найманців, знає лише 
Бог… Пояснити те, що відбу-
валося на полі бою, не можуть навіть самі бійці. Одним з тих, хто пройшов по 
лезу гострої бритви в гарячих місцях Дебальцевського плацдарму виривався 
з оточення, а пізніше отримав поранення – був наш односельчанин Володи-
мир Рега. Для читачів нашої газети він ділиться спогадами про ті нелегкі дні. 
Володимир Рега, псевдо «Чорний» – 

боєць 15-го гірсько-піхотного батальойну 
128-ї бригади. Народився та виріс у Ям-
ниці.  Його війна розпочалась із Майда-
ну. Володимир поїхав до Києва, бо хотів 
кращого життя для своїх дітей та всієї 

країни. А коли почалась війна, добро-
вільно вступив до збройних сил разом з 
другом дитинства Тарасом Самсоновим. 
Володимир Рега пройшов найгарячіші 
бойові місця, бував там, де щохвилини 
зриваються снаряди і літають гради. 

«Почалося все з майдану. Побачив 
по телевізору як б’ють студентів і не міг 
всидіти вдома. Був на Майдані в роз-
стрільні дні. Добре пам’ятаю мить коли 
побачив перших поранених та вбитих, 
їхні криваві рани животів, грудей, голів. 
По закінченні Революції Гідності роз-
почалася антитерористична операція. 
Кожного дня стежив за перебігом подій 
на фронті. Відправною точкою для ме-
не стала трагедія під Іловайськом 7-31 
серпня 2014 року коли за офіційними 
даними полягло 368 українських бійців. 

Разом із Тарасом Самсоновим піш-
ли у військомат і добровільно взяли по-
вістки. Далі навчання на полігоні і на 
фронт. Першим місцем нашої дислокації 
були села Нікішино і Рідкодуб – найга-
рячіші місця на Дебальцевському плац-
дармі. Розповім коротко про останні 
дні боїв на цих опорних пунктах, так як 
у минулих номерах нашої газети про це 
писали у спогадах Тараса Самсонова 
(грудень 2016 №4). 

Станом на кінець січня 2014 року 
наша 128-а бригада практично перебу-

вала в оточенні. Опорний пункт у яко-
му ми оборонялись являв собою вісім 
будинків на північній околиці Нікішино 
з обладнаними під укриття підвалами. 
Загальна його площа становила при-
близно 50 на 100 метрів.   

27-28 січня ворог приступив до що-
денного масованого обстрілу нашого 
опорного пункту артилерією і міноме-
тами калібром 152, 122 і 120 мм. Воро-
жі кулі падали наче дощ. Зв’язок із ко-
мандуванням був повністю втрачений 
через розряджені акамулятори та зни-
щені антени. В ці дні вогнем артилерії 
противника були зруйновані три будівлі 
(з восьми) на території опорного пунк-
ту. Троє людей отримали важкі пора-
нення, більшість бійців – легкі контузії. 

Також нашим хлопцям вдалося відбити 
дві масовані атаки мотопіхоти проти-
вника. За даними радіоперехоплення, 
в ці дні з півдня і південного сходу на 
опорний пункт в Нікішино наступали дві 
роти противника в складі близько 150-
250 осіб, а з півночі і північного сходу 
– рота чеченців. Зваживши шанси утри-
мати позицію протягом наступного дня 
в умовах відсутності зв’язку з коман-
дуванням (у тому числі батальйону) і 
фактичного оточення, наші командири 
груп прийняли рішення прориватися в 
сторону опорного пункту «Станіслав» в 
селищі Рідкодуб. Розглядався ще варі-
ант відступу до Кам’янки. В результа-
ті було вирішено виходити на Рідкодуб 
для зачистки і захоплення решти села. 
У ніч на 29 січня за підтримки танка з 
ОП «Станіслав» наша група прорвалася 
до Рідкодуба.  

Опорний пункт в Рідкодубі являв 
собою дві окремі будівлі і три бліндажа 
зі східного боку залізничної гілки пло-
щею приблизно 100 на 120 метрів. На 
той час нас там знаходилось близько 60 
бійців з 128-ї бригади підсилених одним 
справним танком, ДШК, АГС і СПГ-9. З 
кожним днем бойовики все більше брали 
під контроль місцевість навколо цього 
села, поступового оточувались наші по-
зиції. Північна частина Рідкодуба також 
була зайнята ворогом, а з кургану, що 
підносився з північно-східної околиці, 
бойовики тримали під прицільним вог-
нем весь населений пункт, відкриваючи 
стрілянину навіть по одиноких бійцях. Із 
західного боку село було повністю забло-
коване непрохідни для техніки болотом 
з єдиною (для БМП і МТЛБ) «стежкою», 
яку ворог контролював за допомогою 
гранатометів та іншої стрілецької зброї. 
Решту околиць села було заміновано та 
насичено засідками бойовиків. 

Перші спроби пробитися окремими 
групами з оточення виявилися невда-
лими як і деблокуючим силам. Спроба 
звільнити селище Рідкодуб і деблокува-
ти опорний пункт «Станіслав-128» була 
здійснена 5 лютого після проведення 
розвідки підходів до селища, але успі-
ху не мала. Під час висування колони 
2-ї роти батальйону Національної гвар-
дії «Донбас», посиленою двома БМП-2 
і танком Т-64, противник відкрив зосе-
реджений вогонь з артилерії і мінометів 
по дорозі на Дебальцево. В результаті 
обстрілу водій першої передньої БМП 
запанікував та розвернув машину в зво-
ротному напрямку, а за ним розвернула-
ся вся колона, вирішивши, що це наказ 
командування.

У зв’язку з цим штурм укріплень су-
противника і деблокування опорного 
пункту «Станіслав-128» був перенесений 
на 06:00 ранку 6 лютого. Наступного дня 
3-й взвод 2-ї роти 1-го батальйону 30-ї 
бригади на трьох БМП і за підтримки 
двох танків пішов штурмувати Рідкодуб. 
Один танк зламався і не зміг виїхати. 
Ще три БМП і один танк стали в резер-
ві недалеко від села. До угруповання 
30-ї бригади на БРДМі під’їхали розвід-
ники 128-ї бригади під командуванням 
«Варшави» і повели колону на Рідкодуб.

Техніка 3-ї роти повинна була стати 
на пагорбі біля поля і вести вогонь по 
селу з відстані 1-1,5 км, а бойова техніка 
2-ї роти – увірватися по польовій доро-
зі, закріпитися на правій стороні Рідко-

дуба і здійснити спільно з оборонцями 
його зачистку. Машини 3-ї роти зайняли 
потрібні позиції і почали обстрілювати 
село. За цей день підкріплення, яке про-
рвалося до села зуміло потіснити ворога 
з центральної частини Рідкодуба. Про-
те бойовики постійно завдавали втрат 
нашим силам. Наш командир роти при-
йняв рішення відійти з Рідкодуба, так 
як місць, де можна закріпитися і утри-
муватися, банально не було. Невели-
кі хатини і два великі будинки на в’їзді 
в Рідкодуб були ненадійним укриттям. 
Угрупованню спочатку ставили завдан-
ня протриматися годину, але потім ча-
совий проміжок очікування збільшився 
на п’ять годин, а потім до двох днів. 8 
лютого розпочався відступ. Ми відсту-
пали полями, до того ж несли на руках 
пораненого побратима Євгена родом із 
Снятинщини якому роздробило кулею 
ногу. Відходили в сторону Дебальцево. 

Після цього відступу залишки нашої 
бригади у складі 49 вояків відправили 
на блокпост за 30 кілометрів від Рід-
кодуба у смт. Луганське, а після взят-
тя російськими військами Дебальцева 
нас відправили до Артемівська. У травні 
2015 року наша бригада зайняла пози-
ції у смт. Станиці Луганській. 26 липня 
я приступив на бойове чергування. Того 

вечора відбувся щільний мінометний об-
стріл і мене було поранено осколком в 
живіт. Більша частина осколків застря-
гла у бронежилеті, що врятувало мені 
життя. Дотепер дякую Богу та своєму 
покровителю св. Володимиру (сталося 
це на свято Володимира).  Потім опера-
ції. Спочатку польовий госпіталь, потім 
Харківський, Львівський, Мукачівський. 
В кінці вересня 2015 року був демобі-
лізований.  

Після демобілізації разом із своїм 
побратимом Тарасом Самсоновим вирі-
шили об’єднати всіх ямничан-ветеранів 
АТО в одну організацію. У 2016 році була 
створена ГО «Спілка учасників бойових 
дій та АТО» яка існує до цього часу. Бу-
дучи її головою організовую зустрічі з 
нашими атовцями, обговорюємо спра-
ви кожного, проводимо екскурсії тощо. 
Окрім цього важливою ланкою в жит-
ті нашої спілки є проведення акцій по 
збору продуктів, харчів, медикаментів 
для тих ямничан, що продовжують во-
ювати на Сході країни.  Вважаю, що ми 
повинні підтримувати один одного, три-
матися разом, бо в єдності наша сила. 
Слава Україні!». 

Розмовляв 
Андрій СМІЖАК

Володимир Рега біля бойового стягу

Голова спілки атовців В. Рега проводить нарадчі збори

Група бійців у с. Нікішине. Крайній зліва Володимир Рега. Грудень 2014 р.

Зустріч із сім’єю після демобілізації

Біля військової техніки, с. Нікішине. Грудень 2014 р.
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Свято всіх поколінь борців 

за волю України
Щорічно 14 жовтня, на велике християнське свято Покрови Пресвятої Бого-
родиці, годинник історії відраховує чергову річницю Української повстанської 
армії. Цьогоріч від часу створення народного військового угруповання, так 
званої армії без держави, що боронила рідну землю від окупантів – радян-
ських більшовиків, німців та поляків, які зазіхали на територію та знищува-
ли український народ, виповнюється 75-а річниця. У Ямниці проживає двоє 
учасників УПА — це Ярослав Козунь та Микола Бедейчук, є також підпільниці-
зв’язкові ОУН. Оскільки 14 жовтня також є Днем захисника України – то на-
лежну шану ямничани віддають і воїнам АТО – яких у Ямниці аж 39. Для всіх 
поколінь борців за волю України ямничани підготували святковий концерт.

Урочистості з нагоди 75-річниці УПА 
та Дня захисника України розпочалися 
за українським звичаєм – з молитви у 
храмі св. Миколая. Після Божествен-
ної Літургії ямничани врочистою ходою 
прийшли до місця, яке у Ямниці сим-
волізує нескореність української нації 
– пам’ятника Борцям за волю України, 
де відбулося покладання вінків, пана-
хида та віче. – «Роки сталінського те-

рору, жахи колективізації та голодомо-
ру-геноциду, а згодом і навала нацистів 
зміцнили українців у переконанні щодо 
необхідності збройної боротьби за не-
залежність. Воїни УПА поставили собі 
за мету боротись за повне визволення 
всіх українських земель і українсько-
го народу від загарбників та здобути 
Українську Самостійну Соборну Держа-
ву. Кращі сини й доньки українського 
народу мужньо чинили опір двом по-
тужним тоталітарним режимам, кожен 
з яких прагнув поглинути нас, поневоли-
ти або винищити українців – зазначив  
у своїй промові голова районної ради 
Роман Крутий. – Пам’ять про звитяги 
воїнів Української повстанської армії 
надихає сучасних захисників України, 
які протистоять російській агресії, додає 
їм сили і мужності. І ми віримо в їхню 
перемогу, – додав він. Також із святом 
Дня захисника України всіх присутніх 
учасників АТО та вояків УПА привітав 
сільський голова Микола Зелінський.

Після обіду святкування річниці УПА 
та Дня захисника України перемістились у 
центральну частину села. У рамках свята 
на подвір’ї Ямницького НВК урочисто було 
посаджено молоденького дуба – в честь 
пам’яті Івана Франка. Окрім представників 

влади села участь в цьому дійстві взяли 
члени землеробського клубу «Сільський 
господар» на чолі з головою Антоном Іва-
ночком, чоловічий вокальний ансамбль 
«Відродження», які на завершення заходу 
спільно виконали пісню «Не пора».

В цей день у шкільному фоє розміс-
тили фотопортрети практично всіх учас-
ників АТО. Всі хто заходили до школи 
мали змогу поглянути новітнім героям в 
очі, прочитати їхні прізвища та військові 

позивні. Окрім цього учні школи підготу-
вали у актовому залі для всіх присутніх 
осінні виставкові композиції, а  бібліоте-
карі книжкову виставку присвячену наці-
онально-визвольним змаганням  періоду 
Другої світової війни.  

Урочистий концерт в актовому залі 
Ямницького НВК розпочався із нагоро-
дження «Залізними хрестами ОУН-УПА» 
ветеранів минулої війни – Козуня Яросла-
ва Васильовича, Бедейчука Миколу Васи-
льовича та Петреній Анастасію Пилипів-

ну. Далі сільський голова Микола Зелін-
ський запросив на сцену всіх присутніх 
воїнів АТО, висловив їм щиру подяку від 
імені сільської громади, українського на-
роду та вручив грошові нагороди. Ведучі 
заходу (Х. Шпільчак, С. Павлів) зачитали 
героїв поіменно, місця де вони проходи-
ли військову службу – всі присутні в залі 
піднялись та  щирими оплесками дякува-
ли своїм навітнім героям. Хвилиною мов-
чання присутні вшанували пам’ять вояків 
АТО Руслана Юрчишина та Богдана Салія. 

Святково-патріотичний концерт роз-
почала народна аматорська хорова ка-
пела ім. Р. Долчука (диригент Я. Павлик, 
хормейстер І. Павлик) із піснями «Зро-
дились ми», «Із гір Карпат», «Після нас 

на землі». З патріотичними піснями ви-
ступили вокальні колективи «Калина» 
(кер. Є. Галька) – «Йшла боївка», «Си-
нам України», «Відродження» (кер. Є. 
Галька) – «Чорний ліс», «В Чорне море», 
ансамбль викладачів музичної школи 
(кер. С. Бойко) – «Ой тямлю, тямлю», 
«Біля тополі», юна вокалістка Роксола-
на Гасяк – з піснею «Кедь ми прийшла 
карта», присвятили кілька пісень для 
учасників АТО дитячі вокальні колективи 
Ямницького НВК, а одинацятикласник 

Юрій Смицнюк прочитав патріотичний 
вірш «УПА – це армія народу». 

Святкового настрою додав танцю-
вальний колектив «Ямничанка» (кер. 
Я. Семкович) із танцями «Голубка» та 
«Український гопак». На завершення свя-
та голова ГО «Ямницька спілка учасників 
та ветеранів АТО» Володимир Рега щи-
ро подякував всім за подароване свя-
то,  шану та повагу до учасників АТО. 

Андрій СМІЖАК

Дата

Закладення дуба в честь Івана Франка

Звернення до ямничан голови спілки 
атовців Володимира Реги

Ансамбль вчителів музшколи виконує пісню «Біля тополі»

Подяка всім героям від сільського голови 
Миколи Зелінського

Народна аматорська хорова капела ім. Р. Долчука

Учасники АТО с. Ямниця Роксолана Гасяк

«Український гопак» від «Ямничанки»Нагородження учасників АТО Пісенний дарунок від вихованців НВК

Дитячий ансамбль «Співаночка»

Голова районної ради Роман Крутий
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Вони пройшли крізь пекло війни, 
Вони — наша гордість

Шановні ямничани, відважні сини українського народу!
Від імені всієї Ямницької громади щиро вітаємо вас зі святом мужності і патріотизму – Днем 

захисника України! Ця пам’ятна дата об’єднує чотири величні свята – день Українського козацтва, 
день утворення Української Повстанської армії, свято Покрови Пресвятої Богородиці та нещодавно 
запроваджене державне свято – День захисника України.

Чи є у світі ще народ, який би був таким волелюбним, як український, який би так палко прагнув 
свободи і який би впродовж майже всього свого історичного шляху був або уярмлений «доброзич-
ливими» сусідами, або пригноблений суспільним ладом своєї ж країни, що був спрямований проти 
простого люду!? Чи є у світі ще народ, історія якого була би так закривавлена, як наша, у боротьбі 
за право на свободу, життя, людську гідність!?

Важкі часи пережив наш народ, гула Україна у війнах і повстаннях. З палаючими очима, зціпив-
ши зуби боролися українці за краще життя. А скільки було таких, що віддали своє життя у боротьбі 
за щастя рідного народу, а їхні імена залишилися незнаними, невідомими нащадкам! 

Схиляємо свої голови, з молитвою згадуємо і тих кого з нами вже нема – це Руслана Юрчишина 
та Богдана Салія. Подвиг наших новітніх Героїв Ямниці не забудеться, ваші імена будемо пам’ятати 
і берегти в історії як приклад свідомого патріотизму, мужності і любові до рідного краю, до свого 
народу. Вічна пам’ять!

Ми всі разом, цілою Ямницею з особливою повагою й пошаною вдивляємося сьогодні у ваші 
сміливі портрети героїв, ямничан, які хоробро боролися та продовжують боротися за суверенітет 
та цілісність нашої країни. У цей святковий день від душі бажаємо всім вам добра, щастя, злагоди 
і благополуччя у кожній вашій родині. Нехай Всемилостивий Господь благословить вас, дорогі за-
хисники, а Пресвята Богородиця тримає під своїм покровом, оберігає і дарує вам міцне здоров’я і 
любов, а нашій неньці Україні мир та спокій. Слава Україні! Героям Слава!

ЮРЧИШИН Руслан Іванович
«КОСМОС»

31.05.1982-01.01.2016

САЛІЙ 
Богдан Богданович

19.11.1970-24.11.2016
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8 Культура
Ярослав 

Дорошенко
(1931-2007)

 

Я – предковічний.
В полум’ї ранків, в росі на калині

Вічно зорітимуть очі мої…
Літературу нашого краю неможливо 

уявити без поетичної спадщини Ярослава 
Дорошенка – поета, члена Національної 
спілки письменників України, активного 
учасника руху за Незалежність України.

Народився поет 16 жовтня 1931 ро-
ку в с. Тязів поблизу Івано-Франківська. 
В сімнадцятирічному віці став членом 
ОУН, за що був засуджений на 25 років 
і відбував покарання у Воркуті. Звільне-
ний з-під варти 30 вересня 1955 року за 
недостатністю доказів для засудження. 
В цьому ж році повернувся до Станісла-
ва. Закінчив історико-філологічний фа-
культет Івано-Франківського педінсти-
туту. Працював у редакціях обласних 
газет. З 1990 по 2006 р. Я. Дорошенко 
очолював обласну організацію Націо-
нальної спілки письменників України; 
з 1982 р. – член Національної спілки 
письменників України.

Автор збірок поезій «Зоряниця» (1972), 
«Живучість» (1979), «Жага» (1984), «Весла 
часу» (1994), «Сонце у сльозині» (1995), 
«Веселятка» (2001). Майстер сонету. Низ-
ка його віршів стала піснями.

Він жив у літературі, знаходив і пле-
кав молоді таланти, постійно дбав, щоб 
письменницьке слово звучало у різних 
аудиторіях, а книга знаходила читача. 
Автор багатьох поетичних збірок, літера-
турознавчих статей, рецензій, передмов 
до книжок художньої літератури, збірни-
ків та альманахів. Учасник святкування 
550-річного ювілею Ямниці. 

Присвята з нагоди 550-х роковин 
села Ямниці

Де Бистриця під Стінкою пливе,
І пісня українська лине дзвінко…
Заквітчана садами і барвінком —
Віддавна Ямниця нескорена живе.

Не раз посічене воєнною грозою,
Село вставало з попелу, біди…
Оплакане вдовиною сльозою, —
Долало шлях із кривди — в гаразди.

Як славні волелюбні галичани,
Кайдани рвали мужні ямничани,
Борці за волю, вояки, повстанці…

Це їхня кров і їхня чорна туга,
І злото сонця, й неба синя смуга, —
Горять на стягах, наче обрій вранці!

31 липня 1994 р.
Ямничанам — дочкам і синам
Кожний із вас знав працю і борню,
Піснями звеселив буденну прозу…
Щоб встав із бурі, з темряви, з вогню
Цвіт України, дар її і розум.

І ось над рідним краєм — волі стяг,
Володимирів Тризуб — ясний, гордий.
Їх віщий клич: відродження життя,
Де так жорстоко шаленіли орди.

Вас Ямниця, як матір, обняла,
Шанує тих, хто не схилив чола
В чужині чи в задушливій криївці…

І хто загинув в битвах, чи в снігах,
Чи у тяжких тюремних ланцюгах —
Щоб волю й правду мали українці.

7 серпня 1994 р.

Сiльськi майстринi вiдроджують 
пошиття оксамитових сардакiв

...Блись-блись, блись-блись, виграють-виблискують на сонцi вишитi нитка-
ми, бiсером та лелiтками маки, волошки, мальви, незабудки. 
Шурх-шурх, трiпочуть на вiтрi новенькi вишитi фартушки та безрукавки.     

«Дякую Боговi та Матiнцi Марiї, 
що сардак i запаску скроїла, пошила й 
вишила», — каже з усмiшкою майстри-
ня Марiя Пташник. Жiнка зi своєю ма-
мою, Iриною Пiдлiсною, бережуть давнi 
традицiї та вiдродили пошиття старо-
винної народної ношi.  

 Обережно беру в руки чорний окса-
митовий фартух, на якому в чудернацько-
му танку сплелися десятки квiтiв. Кожна 
пелюсточка з кiлькох десяткiв малень-
ких круглих «бляшок»-лелiток. «Це запас-
ка, -- пояснює майстриня. — Фартухом 
таку красу в нас нiколи не називали, а 
безрукавка, як ви кажете, — це сардак. 
Таким одягом могли похизуватися ли-
ше юнки, якi починали у тринадцять-
чотирнадцять  рокiв «дiвувати»: ходили 
на вулицю, на забави, а в п’ятнадцять-
шiстнадцять  уже й замiж виходили».   

Якогось спецiального обряду по-
святи в дiвоцтво, як у селах Схiдної чи 
Центральної Українi, на Прикарпаттi не 
було. Ознакою того, що дiвчинка вже не 
дитина, був... початок мiсячного. Коли 
мати чи бабуся юнки про це дiзнавалися, 
то вже дозволяли їй «дiвочити». Але жод-
на порядна тутешня дiвчина не вихо-
дила на вулицю, до церкви чи на свята 
без оксамитового сардака й запаски.  

 Уперше цей одяг як знак перехо-
ду в доросле життя дарувала рiдна або 
хрещена мати. Шили дiвочий одяг ли-
ше з оксамиту. А вiн коштував недеше-
во, тому батьки дiвчат, аби справити їм 
гарний одяг, довго вiдкладали грошi. У 
бiднiших родинах красунi доношували 
запаски та сардаки за сестрами чи ро-
дичками. Але кожен старався, щоб цей 
перший дiвочий одяг був новий.  «Дiвчата в такому вбраннi були як 

королiвни, — мовить панi Марiя. — Щоб 
пошити таку красу, спочатку дiвчину 
обмiрювали, приносили тканину, викрою-
вали та шили одяг. Сардак шили завжди 
без рукавiв, бо так i тканини менше ви-
тратиться, i менше бруднитиметься, ще 
й вишитi рукави гарних сорочок можна 
показати. В середньому i сардак, i запас-
ка завдовжки вiд 70 сантиметрiв, шири-
на може бути рiзною, в залежностi вiд 
розмiрiв юнки». Згодом на готовому одязi 
крейдою малювали квiтковi вiзерунки, 
якi потiм «зашивали» кольоровими нит-
ками, бiсером чи лелiтками. Якщо виши-
вали нитками, то лише гладдю. Сучаснi 
майстринi, щоби нанести вiзерунок на 
оксамит, користуються спецiальними ле-
калами, якi вирiзають iз цупких файлiв.   

За словами панi Пташник, кожна 
квiтка та колiр на дiвочому одязi ма-
ють символiчне значення й наче про-
грамують його власницi добру долю та 
щасливе замiжжя. Так, червонi маки — 
символ щирого кохання, бордовi троян-
ди та пiвонiї — краси, голубi  незабудки 
— вiрностi, жовтi соняшники чи пшеничнi 
колоски — здоров’я  та багатства, рожевi 
мальви — дiвочої чистоти й невинностi, 
фiолетовi братчики — мiцностi роду, а 
зеленi листочки — молодостi.   

 Щоб вишити оксамитовий комп-
лект, треба до 300 метрiв кольорових 
ниток або двi-три тисячi бiсеринок чи 
лелiток. Сардак та запаску вишива-
ють, як правило, за мiсяць. Коштує 
оригiнальний дiвочий одяг двi-три тисячi 
гривень. За давньою традицiєю, таку 
красу замовляють як подарунок на день 
народження дiвчатам. Але тепер окса-
митовий одяг красунi носять вiд третьо-
го року життя. Дитячий одяг коштує до 
тисячi гривень.

Сабiна РУЖИЦЬКА

«Музика торкається душі»
Першого жовтня відзначають Міжнародний день музики. Святкувати йо-
го почали з 1 жовтня 1975 року. Протягом століть музика була невід’ємною 
частиною творчого самовираження людей, їхньої культурної традиції, релі-
гійного обряду та повсякденного існування. Щороку це свято супроводжу-
ється різноманітними концертами за участю кращих артистів та художніх 
колективів, які знаходять палкий відгук у серцях слухачів. Святковий кон-
церт з нагоди відзначення Дня музики «Музика торкається душі» відбувся 4 
жовтня в залі Ямницької ДМШ.

Юні музиканти та професіонали, учні 
і викладачі приготували велику й цікаву 
програму. Концерт розпочався піснею Л. 
Горової «Відчинилося життя» у виконанні 
дівчат: Софії Гнатишин, Вікторії Гойсан, 
Тетяни Деркач, Юлії Дудяк (Світлана Бой-
ко). Їх чарівні голоси у супроводі форте-
піано (акомпаніатор Наталія Маришко) 
порадували глядачів щирим співом та 
романтичним настроєм.

Перенести всіх присутніх в грайливу 
та казкову атмосферу вдалося Анаста-
сії Мицько «В країні гномів» (Ольга Не-
воліна) та Антону Стефановичу «Пінгві-
ни» (Андрій Павлусик, концертмейстер 
Наталія Маришко). Весело прозвучала 
українська народна пісня «Ой за гаєм, 
гаєм» у виконанні Анни Риснюк (Зоря-
на Димашок).

Патріотичне музичне вітання під-
готувала Тетяна Деркач, яка віддано, 
щиро, з любов’ю в серці виконала твір 

Ю. Рибчинського «Мова, наша мова» 
(Марія Павлусик).

Невимушено й безпосередньо 
прозвучав ансамбль піаністок, мо-
лодших учасниць свята: Мар’яни Би-
бик та Вікторії Савуляк, які викона-
ли «Французьку пісню» О. Баталова. 
Потішили слухачів грою на фортепіа-
но Вікторія Гойсан ( Ю. Шинкаренко 
«Незнайко») й Ольга Кузів (В. Гіл-
лок «Віденське рондо») класу Гали-
ни Федунишин.

Ансамбль гітаристів із «Бразиль-
ською народною піснею» Е. Торлассона 
(Ігор Присяжнюк) та тріо у складі уче-
ниці VI класу Розани Сиротинської й ви-
кладачів Галини Гринчук, Уляни Федорів 
з композицією «Алегро» А. Страделла 
підтримали святкову атмосферу музич-
ного вечора.

Ліричною кульмінацією став дует 
викладачів Андрія Павлусика (саксо-

фон) та Наталії Маришко (фортепіано) 
з композицією «Дим» Дж. Керна.

Після завершення концертної про-
грами розпочалася наступна частина 
свята — знайомство з найменшими учня-
ми-першокласниками, які роблять свої 
перші кроки в музиці. Кожен учень з гор-
дістю оголосив своє ім’я та інструмент, 

на якому навчається грати. Першоклас-
ники отримали невеличкі подарунки з 
побажаннями мати стимул до праці, на-
снагу, добитися творчих успіхів, любити 
музику і бути відданими їй.

Професійним музичним дарунком, 
справжньою окрасою та родзинкою ве-

чора став виступ вокально-інструмен-
тального ансамблю викладачів із піс-
нею «Намалюй мені ніч» М. Скорика. 
Драматичною кульмінацією стала піс-
ня «Біля тополі» в аранжуванні Мар’яни 
Гусар, присвяченої пам’яті героїв, що 
віддали своє життя за краще майбут-
нє України, тим, хто зараз знаходиться 
на сході та бореться з ворогом за сво-
боду і справедливість та матерям, які 
виховали справжніх патріотів.

На завершення концерту виступи-

ли голова сільської ради Микола Зелін-
ський та голова Тисменицької районної 
ради Роман Крутий, які привітали всіх 
учасників та слухачів з Днем Музики 
й подякували за організацію концерту.

Своєю чергою директор Ямниць-
кої ДМШ Світлана Бойко висловила по-

дяку вельмишановним гостям за 
моральну та фінансову підтримку 
школи й побажала всім присут-
нім: «…Нехай красива музика за-
вжди лунає в наших серцях, ви-
кликає позитивні емоції, кожен 
день хай буде сповнений світлої 
музики, яка надихає до життєвих 
перемог».

Ямницька ДМШ щиро вітає 
всіх тих, хто любить музику і при-
святив їй усе своє життя, хто ство-
рює музику та дарує її людям.

Ірина ТУТКА, 
викладач Ямницької ДМШ
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З Ямниці на передову

Ямницький патріотизм славився у 
нашому краї ще здавна. Починаючи з 
часів Хмельниччини і до сьогодні наші 
односельчани демонструють свою згур-
тованість у боротьбі за вільну та неза-
лежну країну. Початок війни на Донба-
сі одразу підняв по цілій країні хвилю 

патріотизму та незламності у 
боротьбі з найлютішим воро-
гом – Московщиною. Велика 
кількість ямницьких молодих 
хлопців взявши до рук зброю 
включилася у добровільні ба-
тальйони, які стали першими 
«непрохідними мурами» для во-
рогів. І вже з перших днів меш-
канці Ямниці продемонструва-
ли свою підтримку вою ючим 
на Сході, адже зуміли зібрати 
під час першої із організованих 
акцій цілу вантажівку різних 
продуктів, одягу, медикамен-
тів, засобів гігієни та відправи-
ти у зону АТО. Така підтримка 

ведеться й до сьогодні 
на тлі того, що волон-
терський рух поступо-
во знижується. 

Так до свята По-
крови Пресвятої Бого-
родиці члени ГО «Ям-

ницькі учасники та ветерани АТО» ра-
зом із спільнотою «Матері в молитві» 
організували збір продуктів та всього 
необхідного ямничанам Боднарчуку Ва-
силю, Фриговичу Назарію, Флійчуку Сер-
гію, Повху Віталію, які обороняють нашу 
країну на східних рубежах кордону. Ве-
терани АТО висловлюють щиру подяку 
всім небайдужим односельчанам та під-
приємцям, які не шкодуючи грошей та 
часу долучаються до підтримки наших 
захисників. Шана вам та честь. 

Слава Україні! 
Героям Слава!

Соціум

Садимо часник
А кому до смаку

Пампушки без часнику!

Людина почала вирощувати часник 
більше 3000 років тому. За цей період змі-
нювалися технології його вирощування, 
змінювався насіннєвий матеріал. Та вико-
ристання його в побуті, медицині, промис-
ловості набирало все більшого поширення. 

На сьогодні часник поділяється на три 
групи – озимий стрілкуючий, озимий не-
стрілкуючий і ярий нестрілкуючий. Озимий 
часник витримує морози до 20 градусів і є 
вимогливим до вологи, до грунту. Садять 

його у жовтні за місяць до настання стій-
ких холодів. Найкращими попередниками 
для нього є бобові, огірки, капуста, горо-
дня зелень. Не можна садити його після 
цибулі, картоплі.

Грядку готують заздалегідь. Посад-
ковий матеріал має бути якісний. Для са-
діння відбирають тільки зовнішні зубки, 
великі і здорові. Їх сортують на фракції 
– дуже великі, великі і малі. Під час са-
діння слід дотримуватися певних вимог 

– удобрювати грунт (крім гною свіжого), 
розпушувати грунт, садити зубки на глиби-
ні у 5-7 см. Відстань у рядку між зубками 
найбільших розмірів – 12-15 см, великих 
10 см, дрібних – 5-7 см.

Після садіння грядку мульчують, тобто 
вкривають рослинними рештками. Най-
краще годиться мольчувати листям горіха 
волоського. Товщина мульчі     15-20 см. 
Весною мульчу не знімати. Вона захистить 
часник від усяких негараздів. Також не по-
трібно розпушувати грунт.

Кожний господар на своєму городі ви-
рощує той часник, який є для нього найкра-
щим за смаком, кольором, урожайністю. 
Та поряд з цим варто подумати над еко-
номічною діяльністю, вигодою для себе. 
Адже на наших полях в основному росте 
картопля. А якщо посадити сотку озимого 
часнику… Посадив, замульчував, зібрав, до-
вів до ладу, продав і порахував прибуток.

Одна сотка часнику – це приблизно 
100-120 кг якісних головок. Одна сотка 
картоплі – це 120-140 кілограмів бульб.  
Продайте 100 кг картоплі і 100 кг часнику 
та порахуйте прибуток. З часнику в рази 
буде більший.

Зараз на Україні організовано спілку 
виробників часнику, яка має на меті залуча-
ти до цієї справи фермерів, одноосібників 
і вирощувати якісний продукт в достатній 
кількості. Адже Україна забезпечує себе 
часником приблизно на 10% від потреби, 
а решта це завезений.

З цією метою слід переходити на виро-
щування якісних вітчизняних сортів часни-
ку таких як Спас, Лідер, Лідія – Львівсько-
го національного аграрного університету 
чи Софіївський, Прометей – Уманського 
університету садівництва. Вирощування 
того чи іншого сорту на більшій площі дає 
можливість заготовити більшу кількість 
якісних головок для організованого збуту. 
Започаткуймо часниковий бізнес.

Матеріал підготував Антон ІВАНОЧКО 

З перепілками нема 
особливих клопотів

Мешканець Ямниці Ігор Смицнюк 
вирощує цих невеличких птахів. Почав 
утримувати їх заради онуків, які, маючи 
слабкий імунітет, часто хворіють. Чоло-
вік бере у сусідньому фермерському гос-
подарстві десять самичок і годує їх до 
восьми-дев’яти місяців, поки інтенсив-
но несуться. Після того приносить додо-
му наступну партію. І так уже впродовж 
трьох років.

— Мешкають вони в мене в одній кліт-
ці, яку зробив власними руками, —розпо-
відає Ігор Пилипович. — Висота її не по-
винна перевищувати шістнадцяти санти-
метрів, бо пташечки люблять підстрибува-
ти. Тож, якщо клітка буде вищою, можуть 
травмуватися.

Також для перепілок важливо забез-
печити комфортну температуру, а це +18ОС. 
Допустимо її підвищення до +25ОС, але 
нижче +10ОС вона не повинна падати. Інша 
складова успішного вирощування — тьмя-
не освітлення, ділиться досвідом співроз-
мовник. Яскраве світло, виявляється, може 
спровокувати агресію у цих цілком мирних 
пернатих. У годівничку Ігор Смицнюк кла-
де подрібнені кукурудзу, пшеницю, ячмінь, 
пшоно. Окрім зернових, у щоденному раці-
оні обов’язково мають бути терта морква, 
крейда, суха шкаралупа курячих яєць, зе-
лень (передусім кропива). Дає прикарпа-
тець своїм пташечкам і білково-вітамінну 
добавку, призначену для курей.

Доглядати за перепілками, стверджує 
Ігор Пилипович, неважко. Вони невиба-
гливі, їх можна утримувати навіть у місь-
кій квартирі. Головне — вчасно прибирати 
клітку. Для цього варто зробити спеціаль-
ний піддон, в який і збиратиметься пта-
шиний послід. Жодної підстилки у клітці 
перепелів він не радить використовувати.

— Перепелиний послід — над звичайно 
цінне добриво, — каже господар. — Його 
треба розводити водою у пропорції один 
до двадцяти п’яти, дати розчину настоя-
тися добу і потім застосовувати на городі. 

Підживлені культури обов’язково віддя-
чать щедрим екологічно чистим врожаєм.

А про користь перепелиних яєць, ве-
де далі прикарпатець, годі й говорити. Всі 
у його родині споживають їх як у сирому, 
так і вареному вигляді. Але варити треба 
не більше однієї хвилини, інакше втрача-
ються цінні властивості продукту. Пере-
пелині яйця підвищують загальний тонус 
організму, виводять радіонукліди, важкі 
метали, помічні при виразці шлунка, ліку-
ють туберкульоз. Зміцнює здоров’я також 
м’ясо перепілок. Воно низькокалорійне, у 
його складі мало холестерину, зате бага-
то калію, кальцію, міді, заліза і магнію.

Гідно оцінивши лікувальні властивості 
перепелиних продуктів Ігор Смицнюк хоче 
в майбутньому зайнятися вирощуванням 
перепелів на постійній основі. Він надіється, 
що йому вдасться забезпечити умови для 
одночасного тримання двадцяти-тридця-
ти пташок, в тому числі й самців. Селянин 
уже навіть придбав невеликий інкубатор. 
Тож уже незабаром розводитиме перепі-
лочок собі та рідним на радість і здоров’я.

Світлана УСАТЮК

Вареники для ямницьких атовців. На фото: Анна Іваночко, Ганна Презлята та Марія Бибик

Антон Іваночко демонструє вирощений 
урожай часнику

Субсидійна політика в Україні
(Нюанси зимових субсидій на опалювальний період 2017-2018 року)

Постановами Кабінету Міністрів України  від 26.04.2017 року та  від 18 серп-
ня 2017 р. № 609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» внесено зміни до Постанови КМУ № 848 від 21 жовтня 1995 року 
«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого га-
зу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (далі Постанова). Основні 
нововведення зводяться до наступного:  

1) в опалювальному періоді 2017-
2018 року для споживачів з індивідуаль-
ною системою опалення (природний газ 
чи електрика) субсидію нараховуватимуть 
на період з 16 жовтня до 15 квітня (в се-
зоні 2016-2017 року опалювальний період 
становив з 1 жовтня до 30 квітня). Фак-
тично, опалювальний період зменшено 
на один місяць;

2) згідно з пунктом 14 Постанови в 
разі наявності двомісячної заборгованості 
з оплати комунальних послуг загальна су-
ма якої перевищує двадцять неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (340 
гривень), субсидія на наступний строк не 
призначається, про що структурний під-
розділ з питань соціального захисту на-
селення інформує особу. Якщо протягом 
двох місяців з дати інформування про не-
призначення субсидії на наступний строк 
громадянин документально підтвердив 
сплату заборгованості або укладення до-
говору про її реструктуризацію, субсидія 
призначається з дати закінчення дії попе-
редньої субсидії, в іншому випадку — з мі-
сяця, в якому громадянин документально 
підтвердив сплату заборгованості або укла-
дення договору про її реструктуризацію;

3) енергоощадним домогосподарствам 
повернуть грошима вартість зекономлених 
100 куб. метрів газу (біля 698 гривень);

4) розрахунок субсидії на опалюваль-
ний сезон у жовтні 2017 року здійснюєть-
ся на підставі доходів за перший-другий 
квартали поточного року (раніше за по-
передній рік);

5) якщо в помешканні проживає одна-
дві непрацездатні людини, то соціальна 
норма за якою надають субсидію збіль-
шується з 48,87 кв. метрів до 75 кв. метрів 
(непрацездатні особи – це особи, що до-
сягли пенсійного віку чи визнані інвалі-
дами). Приклад: в опалювальний період 
одинокому пенсіонеру призначать субси-
дію з розрахунку 375 куб. метрів (75*5); 

6) тим, хто не оформив субсидію до 
початку опалювального сезону і має на-
мір це зробити варто знати, що в разі звер-
нення із заявою про призначення субсидії  
протягом двох місяців з початку опалю-
вального сезону субсидія призначаєть-
ся з початку такого сезону (з 15 жовтня);

7) субсидія не може призначатися од-
ночасно за місцем реєстрації особи та міс-
цем її фактичного проживання.

Крім того, Постановою КМУ від 
06.08.2014 року № 409 «Про встановлення 
державних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування» (з 
наступними змінами) зменшено соціаль-
ний норматив використання природного 
газу для індивідуального опалення з 5,5 
куб. м до 5 куб. м. за метр опалювальної 
площі. Також зменшено соціальні норми 
споживання газу для приготування їжі та 
підігрів води. При наявності газової плити 
та відсутності централізованого гарячого 
водопостачання норма становить 5,4 куб. 
м на особу на місяць (раніше – 7,1 куб. м 
на особу), при  наявності газової плити і 
газового водонагрівача (примітка: двох-
контурний котел чи газова колонка) нор-

ма становить 10,5 куб. м на особу на 
місяць (раніше – 14 куб. м на особу). 
Таким чином, якщо в опалювальний пе-
ріод 2016-17 рр. соціальна норма на од-
ну зареєстровану особу становила 300 
куб. м газу в місяць, то в 2017-18 рр. 
становитиме приблизно 271 куб. м, на 
двох зареєстрованих було 395 куб. м, 
а стане приблизно 355 куб. м, на трьох 
було 489 куб. м, стане 438 куб. м, на чо-
тирьох було 583 куб. м, стане 521 куб. 
м, на п’ятьох було 677 куб. м, стане при-
близно 604,5 куб. метрів. 

 Приклад розрахунку кількості газу 
на 3-х чоловік:

(13,65 *3 + 35,22) *5 *1,067 + 3*10,5 
= 437, 8 куб. метрів газу, де

13,65 – соціальна норма житла на 
кожну зареєстровану особу;

35,22 – додаткова соціальна норма 
на сім’ю (домогосподарство);

5 – кількість кубів газу на метр опа-
лювальної площі;

1,067 – регіональний коефіцієнт по 
Івано-Франківській області (залежить від 
середньої температури повітря);

3 – кількість зареєстрованих осіб;
10,5 – норма на одну людину для пі-

дігріву води та приготування їжі.
УВАГА! Постановою КМУ № 848 від 

21.10.1995 року на отримувачів субсидії 
покладено обов’язок протягом місяця 
письмово повідомляти управління со-
ціального захисту населення про зміни 
в складі сім’ї, джерел доходу, придбан-
ня майна, товарів чи оплату послуг на 
суму, що перевищує 50 000 гривень.

За більш детальною інформацією 
звертайтесь в Ямницьку сільську раду 
в понеділок та середу з 9.00 до 16.00.

Мар’ян ДЕРУН, юрисконсульт 
Ямницької сільської ради

Ігор Смицнюк

Володимир Рега, о. Ярослав Рожак та учасниці спілки «Матері в молитві» з готовою передачею на фронт
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Притча 
про суддю

Ця притча оповідає про те, що в од-
ному місті був суддя, який не боявся 
Бога і людей не соромився.

В цьому ж місті жила вдова, котра 
прийшла до судді й каже:

– Захисти мене від мого суперника!
Суддя довгий час не хотів виконати 

бажання вдови, а вона ходила і ходила, хо-
дила і благала неправедного суддю. Суддя 
думав-думав і розміркував нарешті так:

– Хоч і Бога я не боюся і людей не 
соромлюся, але через те, що оця вдо-
виця мені часто докучає, то візьмусь її 
захищати, щоб вона не ходила до ме-
не без міри часто і не набридала мені.

Завершивши цю думку, суддя по-
чув голос Господа:

– Чи чуєш суддя неправедний? Хі-
ба Бог не охоронятиме Своїх обраних, 
котрі голосять, прохають і благають Йо-
го день і ніч. Невже Бог стане бариться 
щодо них?!

– Кажу вам, – наголошує Ісус Хрис-
тос, що незабаром Господь подасть їм 
(тим, що прохають) захисту! А Син Люд-
ський, коли прийде, то чи Він знайде ще 
віру на землі? (Лк. 18. 1 – 8).

Ісус Христос розповів цю притчу про 
те, що треба молитися завжди, невід-
ступно й не занепадати духом, молити-
ся і просити Бога. Якщо навіть неспра-
ведливий суддя врешті-решт захистив 
вдовицю, то тим більше Справедливий 
Бог, Суддя Істинний не залишить без за-
хисту обраних Своїх.

Запитання Ісуса Христа: «А Син Люд-
ський, коли прийде, то чи Він знайде ще 
віру на землі?» є стимулом до Своїх учнів 
та послідовників, щоб вони невідступно 
молилися на землі.

Ця притча є добрим уроком і при-
кладом для всіх земних людей і хрис-
тиян зокрема.

По-перше, треба неухильно молити-
ся, в молитві розмовляти з Богом, щоб 
Господь допомагав вам і дав вам того, 
чого ви просите.

По-друге, не треба зневірюватися, 
а зміцнювати віру і християнську церк-
ву, щоб віра у людей зосталася й тоді, 
коли вдруге прийде Син Людський Ісус 
Христос на землю.

Дерев’яні церкви 
Тисмениччини

Ямничанин Андрій Сенько не уявляє свого життя без ве-
лоподорожей. Організована ним велоспільнота «Дорога-
ми до святинь», що складається передусім з молоді, за 
останні роки об’їздила чи не всю Західну Україну. Тепер 
перед Андрієм стоїть важливе завдання – видати кни-
гу-альбом з паломницькими маршрутами, розповідями 
про історію храмів різних районів та ін. Ця книга дасть 
змогу залучати молодь до здорового та духовного спо-
собу життя. Деякі нотатки з майбутньої праці коротко 
подаємо для наших читачів. 

Для збору якомога більшої ін-
формації про церкви, їх фотофіксацію 
члени ямницької духовної організації 
«Дорогами до Святині» подолали ве-
лосипедом понад 400 км і відвідали 
усі дерев’яні церкви Тисменицького 
району.

В цей час на 
території Тисме-
ницького району збережено 33 давні 
дерев’яні церкви. Найстарішим храмом 
нашого району є церква Воскресіння 
Христового 1700 року будівництва у с. 
Липівка. Відомо, що в кінці XVII ст. в се-

лі виник монастир 
Св. Трійці, будів-
ничий якого звів 
цей храм. Церква 
недовго була мо-
настирською, адже 
через сорок чоти-
ри роки від часу 
будови монастир 
закрили і церква 
стала сільською. 
На початку ХХ ст. 
під час ремонту 
церкви прибудо-
вана  захристія 
(нова), дахи і верх 

церкви перекриті бляхою. В радянський 
період постійно чинна. Найдавніша за 
віком серед збережених дерев’яних у 
районі. На сьогодні пам’ятка архітек-
тури місцевого значення.

Більшість церков зведено у ХІХ-ХХ ст. 
на території району є єдина церква, яка об-
бита гонтом. Це храм Св. Миколая у селі 
Козина. З півночі від села у XVI ст. існував 
Пітрицький або Козинський Успенський 
монастир. Місцева церква вперше згада-
на в другій половині XVII ст. Церква з де-
рева, яка збереглася сьогодні, постала на 
новому місці у 1819 році, через два роки 
освячена. Була філіяльною парафіяльної 
церкви Успення Пр. Богородиці в Крило-
сі. На початку ХХ ст. дах церкви перекри-
ли бляхою. Святиня пошкоджена під час 
Першої світової війни, відновлена у 1920-
х роках. Сьогодні церква в користуванні 
громади УГКЦ, не є пам’яткою архітектури.

Рідна ямницька церква, зведена між 
1932-1933 роками у модерновому стилі, 
одна з найкрасивіших дерев’яних церков 
Прикарпаття, побудованих у ХХ ст. Наш 
храм св. Миколая вперше згадується ще 
в середині XVI ст. Нова дерев’яна церк-
ва була зведена у 1772 році. Як і село, 
церква спалена у 1916 році (на сьогодні 
збереглася її єдина світлина станом на 
1915 рік). В середині 1920-х років про-
ект нової церкви від архітектора О. Пе-
жанського не затвердили. Через шість 
років для громади представили інший 
проект церкви, цього разу від архітек-
тора Лева Левинського. Проект затвер-
дили і вже у 1932 році завершили будів-
ництво модернової дерев’яної церкви. 
У 1944 році німецькі вояки намагалися 
знищити святиню, та на щастя, цього не 
сталося. В радянський період церква по-
стійно чинна як російська православна, 
ремонтована в середині 1980-х років. 30 
жовтня 1989 року громада села під про-
водом о. Михайла Федорака (1921-1995) 
перша в області повернулася до Греко 
Католицької Церкви. Сьогодні церква 
належить до пам’яток архітектури міс-
цевого значення.

Якщо відправитись за гору Стінку 
(Вовчинецькі гори), можна побачити гар-
ні дерев’яні храми в селах Стриганці, 
Узин, Колодіївка... В південній частині 
району вражають своєю красою церк-
ви у селах Красилівка, Липівка, Слобід-
ка. У цих селах громади ще не встигли 
осучаснити церкви. Вражає давниною 
і церква Різдва Христового (1888 р. б.) 
в сусідньому Сільці, стіни якої під гон-
том, але на жаль церква починає руй-
нуватися.

Деякі дерев’яні церкви люди нещад-
но оббили пластиком (Тязів, Хом’яківка). 
Багато церков осучаснено. Дерев’яний 
храм в Тисмениці, зведений у 1715 році, 
є пам’яткою архітектури,  повністю об-
битий фальшбрусом. Така сама ситуація 
у селах Підлужжя, Старий Лисець, Чор-
нолізці. А церкви у Вільшаниці, Старих і 
Нових Кривотулах, Марківцях повністю 
покриті бляхою. 

Є і сумна статистика церков, які зго-
ріли за часів незалежності, серед них у 
Добровлянах, Одаях, Побережжі. А ми-
нулого року згоріла церква у Чернієві

Андрій СЕНЬКО під час велоподорожі 

П’ять років духовного 
єднання за долю України

Впродовж п’ятирічної молитовної діяльності «Матері у молитві» церкви свя-
того Миколая с. Ямниця Єзупільського деканату просять в благаннях до Гос-
пода Бога благословення дітей на духовний і фізичний розвиток, їх святий і 
непорочний життєвий шлях, свої молитви спільнота підносить до престолу 
Всевишнього у різних потребах.

13 жовтня в честь створення та сво-
єї духовної праці спільнота «Матері в 
молитві» провели у храмі св. Миколая 
нічні чування. Між молитовними наука-
ми взяли участь у Всеукраїнській акції 
«Україна моя вишивана». Мета цієї ак-
ції – об’єднати різні спільноти для духо-
вного процвітання та цілісності нашої 
Батьківщини. Карта-вишиванка – це со-
борне молитовне поле єднання україн-
ців з різних куточків нашої Батьківщини 
та світу у любові до своєї нації. Окрім 
цього було осв’ячено фаму Пресвятої 

Богородиці – окрему хоругву спільноти 
«Матері в молитві». За п’ять років сво-
єї насиченої, духовної праці спільнота 
коротко звітує.

Свою емісійну працю ямницька 
спільнота «Матері в молитві» спрямо-
вує у трьох напрямах: 

— молитва матерів за Україну, за 
всіх і за все;

— волонтерська діяльність: допо-
мога воїнам АТО, одиноким і потребую-
чим, зустріч за сприяння паломницьким 
групам, які прямують через с. Ямницю; 

— духовне вдосконалення у прощах 
до відпустових місць.

Молимось, щоб Господь наш Ісус 
Христос захистив Україну від видимих 
і невидимих ворогів, припинив агресію і 
ненависть, що руйнують братолюбність, 
вселив у серця нашого народу любов, 
як один до одного так і до своєї Бать-
ківщини. Своїми молитвами єднаємось 
із родинами, які у тривозі чекають по-
вернення додому із блок-постів східної 
України синів, чоловіків, батьків. Проси-
мо у Господа Бога зцілення для ранених, 
звертаємось до пресвятої родини взяти 
під свій особливий захист усіх волонте-
рів, капеланів, полонених, допомогти 
відшукати безвісті пропавших і допро-
вадити їх до отчого дому, щоб кожна 
мати в Україні знала, де її дитина.

Сила нашої колективної молитви 
служила потужним оберегом в склад-
них військових ситуаціях для 39 синів-
ямничан, які повернулися додому не-
ушкодженими. 

Матері-ямничанки є активними 
учасниками з’їздів єпархіальних спіль-
нот «Матері у молитві». Разом із усіма 
ямничанки єднаються у реколекційних 
нічних чуваннях; щоденних особистих 
молитвах та власних пожертвах.

Свою духовну силу спільнота чер-
пає з колективної молитви, дякуючи Гос-
поду Богу за дар материнства, за опіку 
над нашими родинами, які віддаємо під 
Покров Богородиці; у прощах, які щомі-
сячно організовуються до паломниць-
ких відпустових місць (Крилос, Гошів, 
Лужки, Страдч, Погоня, Почаїв, Духова 
Криниця, Унів, Підгірці, Джублик, Кре-
хів, Борислав та інші), а також за межа-
ми України (Свята Земля, Меджигорія).

Щорічно матері-ямничанки мають 
можливість обміну досвідом щодо ду-
ховного зростання під час зустрічі пі-
ших колон паломників, які рухаються до 
святих місць дорогами, що проходять 
через Ямницю. За гостинність прочан 
назвали наше село «Солодка Ямниця».

Жінки єднаються у молитві з усіма 
молитовними групами за керівників дер-
жави, урядовців усіх рівнів та галузей, щоб 
Господь Бог обдаровував управлінським 
талантом, просвічував розум, оплодотво-
рював думку на чесну працю для добробуту 
народу та славу Божу й Україні.

Спільнота матерів-ямничанок радо 
прилучаються до волонтерського руху 
при підготовці посилок – передач до 
Різдвяних і Пасхальних свят для воїнів 
АТО, а також усіх потребуючих.

Матері просять в Господа Бога захис-
ту для подорожуючих, усіх тих, що працю-
ють за межами України, за вагітних жінок 
і щасливі пологи. Благають ласки збере-
ження зачатих дітей та ласку розкаяння 
і прощення жінок, які дозволили вбити 
своїх дітей у лоні, а також звільнених усіх 
узалежнених від алкоголю, наркотиків, ку-
ріння, азартних ігор тощо.

Спільнота ямничанок «Матері в мо-
литві» живе і розвивається, бо усвідом-
лює істину – молитва матерів змінює світ.

Церква Перенесення мощей святого Миколая. Красилівка

Церква Покрови Пр. Богородиці. Слобідка

Церква Різдва Христового. Сілець

«Матері в молитві» вишивають рушник-карту України
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«Рекет» в Ямниці
«Сім’я з Ямниці, Семен і Анастасія 

Галіпчаки, з метою поїздки до Амери-
ки, відпродали свою частину землі за 
1300 корон.

Андрій Бибик, який теж проживав 
в Ямниці і користувався недоброю ре-
путацією дізнався про ці плани. Одно-
го разу зайшовши до родини Галіпчаків, 
просив щоб йому позичили певну суму 
грошей бо теж збирається за кордон. 
Сім’я Галіпчаків йому відмовила. Тоді, 
18 квітня 1904 року, між 3 і 4-тою ночі, 
Бибик, проник в незакриту прибудову і 
через підкоп вліз до сіней, а потім до 

кімнати де перебувала сім’я Галіпчаків, 
а також Параска Парипа, мама Анастасії 
Галіпчак і їхніх троє малолітніх дітей. В 
приміщенні горіла гасова лампа.

Бибик задмув лампу і наніс удар мо-
лотком по голові Анастасії, яка спала 
на припічку, після удару вона впала на 
землю. Відразу ж підскочив до ліжка 
де спав Семен Галіпчак і наніс йому два 
удари по голові. Від шуму прокинулася 
Параска і наробила галасу. Анастасія Га-
ліпчак прийшовши до тями, добралася 
до дверей і вискочивши на вулицю під-
няла лемент. Бибик залишив Семена Га-

ліпчака і кинувся втікати. Незважаючи 
на травму голови Семен спробував на-
здогнати Бибика. Але той розвернувся 
і почав розмахувати молотком погро-
жуючи Семену: «Якщо тобі мало то я 
тобі добавлю...!».

Тут Семен впізнав «нічного візите-
ра». Незважаючи на досить важкі трав-
ми голови, сімейство Галіпчаків, на на-
ступний день поїхали до Станіславова, 
щоб особисто написати заяву на крив-
дника, який вже був затриманий і аре-
штований...».

Матеріал з газети 
«Кур’єр Станіславівський» за 1904 рік

Археологічні розвідки 
в «Монастирі»

Протягом серпня-вересня 2017 року ямницький історик, краєзнавець Андрій 
Сміжак проводив археологічні розкопки на території досі малодослідженого 
та вкритого таємницями місця – «Монастир».

Перша писемна згадка про Ямни-
цю офіційно датується 1444 роком. Од-
нак, життя на теренах села існувало ще 
з давніх часів і консолідувалося в по-
низзі річки Бистриці. Хто ж вони були 
ці перші поселенці? На це запитання 
спробувало дати відповідь чимало на-
уковців, археологів. Першодослідником 
«Монастиря» був єзупільський граф Вой-
цех Дідушицький, який доклав багато 
зусиль та часу щоби в археологічному 
аспекті вивчити названу місцевість. На 
широкій ділянці йому вдалось виявити 
залишки знарядь праці, зброї, місця ри-
туальних поховань. В комплексі Діду-
шицький зробив висновок, що тут про-
живали племена трипільської культури. 
Повторили спробу провести ґрунтовне 
дослідження цієї місцини й інші архео-
логи. Такі дослідження показали, що за-
лишки матеріальної культури, виявлені 

в районі «Монастиря», відносяться до 
трипільської культури яку датують 3600 
р. до н.е. – доби енеоліту. 

Для того, щоб дійсно підтвердити 
факти приналежності перших поселен-
ців у Ямниці до трипільської культури 
дослідження провів місцевий історик, 
краєзнавець Андрій Сміжак. Він брав 
участь в археологічній експедиції під ке-
рівництвом відомого прикарпатського 
археолога Ігоря Кочкіна у дослідженні 
трипільських поселень неподалік Біль-
шівців. Майже за місяць проведення 
польових досліджень отримав добру 
практику у всіх аспектах археологічних 
досліджень даної культури.

Перший розкоп був здійснений на 
рівній ділянці розміром 3х3 м² із схід-
ної сторони скелі. У лівій стороні ква-
драту 1А на глибині 36 см було виявле-
но два невеликих шматки керамічного 
посуду світло-помаранчевого кольору. 
Даний посуд був притаманний серед-
ньому періоду культури Трипілля-Куку-
тені на що вказали дослідження після 
розкопок. Спробу виявити додатковий 
речовий матеріал на даному розкопі, 
та ще двох менших з різних сторін ске-
лі не вдалося. 

Судячи з невеликих ділянок, які існу-
ють навколо скелі, саме поселення зна-
ходилось в долині Бистриці, напочатку 
лісу. Для цього було обрано ділянку роз-
міром 6х6 м² перед стрімким підйомом 
до Монастиря. На цій ділянці було знято 
шар грунту глибиною 40 см. У квадра-
тах 2А, 3А, 3В були виявлені фрагменти 
керамічного посуду. Кераміка була ви-
готовлена дуже ретельно стрічковою 

технікою з домішком дрібного піску. 
Внутрішня поверхня кераміки має слі-
ди згладжування пальцями. Всього на 
ділянці виявлено 19 фрагментів кера-
міки від глечиків або чаш та напівсфе-
ричних тарілок. На одному з найбільших 
фрагментів помітний лінійний розпис 
світлокоричневого кольору.

Окрім кераміки, на ділянці вдалось 
виявити крем’яні скребла на коротких 
відщепах з надзвичайно тонким робочим 
краєм, які не могли використовуватися 
інакше, як для різання. Також знайдено 
дві крем’яні стріли, крем’яну пластину 
та різні уламки-відщепи з цієї ж породи. 
Фрагменти залишків житла на даному 
розкопі були відсутні. 

Також вдалось знайти речовий ма-
теріал який є більш раннім і не відно-
ситься до трипільської культури. Це за-
лишки бронзових фібул (застібок для 
одягу, плащів). Ці знахідки відносяться 

до Черняхівської культури племена якої 
існували у 100-500 роках н.е. Отож про-
водячи короткий аналіз цьогорічних до-
сліджень варто зазначити, що життя на 
теренах Ямниці існувало з давніх часів. 
Знахідки, які відносяться до Черняхів-
ської культури, що не дають можливості 
достовірно сказати про осіле життя лю-
дей цієї доби у Ямниці, однак наступні 
дослідження допоможуть більш деталь-
но вивчити заселення нашої місцевості. 
До речі наступний 2018 рік буде оголо-
шений «Роком археологічних розкопок» 
по всіх теренах Ямниці із залученням 
якомога більшої кількості прикарпат-
ських археологів та активістів.  

Смицнюки… Коли і звідки 
вони з’явились в Ямниці?

Продовження, 
початок у №1 за серпень 2017 року

12. Катерина Смицнюк – чоловік 
Іван Катамай «Польовий». Його син Дми-
тро був жонатий з Марією Мицько, донь-
кою Олени Смицнюк-Мицько. Нащадки 
Катамай-Польового.

13. Анастасія Смицнюк – чоловік 
Іван Деркач-Бережанський. Нащадки 
родини Деркачів (центр села) та Сав-
чаки-Волохови.

14. Євдокія Смицнюк – чоловік Гри-
горій Мицько-Баланів, а вона його перша 
дружина. Її онучки Анна і Катерина (доньки 
Андрія Мицька) вийшли заміж за Дмитра і 
Василя Смицнюків-Сусових – троюрідних 
своїх братів. Нащадки родини Мицько-Ба-
ланових – діти Андрія та Івана.

15. Марія Смицнюк – чоловік Пань-
ко Катамай. Її донька Настя була дружи-
ною Данила Дорошенка. Тепер родина 

Дорошенко живе на «Волоховому бере-
зі» (вул. Савчака).

16. Марія Смицнюк – перша дру-
жина Олекси Бегея. Нащадки – родини 
Теодора Бегея, Дмитра Бегея (Бедейчу-
ка). Є нащадки її доньки Анни в Австрії 
– Анни Поттфляй 1928 р.н. яка 10 років 
тому приїжджала до Ямниці і розшуку-
вала свою родинку.

Можливо хтось із названих Маріїв 
мали двох чоловіків, тому їх так бага-
то. А можливо їх батько мав дві жін-
ки і багато дітей – міг мати дівчат від 
різних жінок і назвати однаково. Так, 
Василь Смицнюк мав дві дочки Марії 
і дві Катерини.

Північа територія так званої в XIV-
XV ст. Русо-Валахії або Молдо-Славії, 
в кількісному складі населення мали 
слов’янське походження. По румунськи 
цю територію називали «Цара де Сус» – 

земля Горішня. Слово «Сус» має ще зна-
чення «високий», «верхній» – всі Смиц-
нюки-Суси були високими на зріст, жили 
в горішньому кінці Ямниці. 

Тепер про Смицнюків-Швабових. 
Одна з версій походження назви «Шва-
бови» викладена в книзів І. Дейчаків-
ського «Ямничани». Однак можлива й 
інша версія. Існують документи купів-
лі-продажу землі А. Савчаком, в яких 
він себе ідентифікує як Савчук і Савчак, 
хоча по-німецьки прізвище написано 
однаково. Так само може бути і «СУС» 
і «САС». В одному із виданих кросвор-
дів треба було відгадати інше значення 
слів «Кракоч, прусак, шваб»… Відповідь 
– «САС». Отже «шваб» — це той же «СУС» 
чи «САС».  «Прусак» – це тарган. Німці 
колись спеціально заводили в своїх до-
мівках тарганів, щоб позбавитися від 
кропивниць-блощиць. Таргани просто 
пожирали їх потомство, а також захи-
щали від молі. Отже, назва «САС» може 
ще мати значення «охоронець».

Матеріал підготував Роман СМИЦНЮК

А. Сміжак тримає в руках бронзову фібулу, 
якій 1500 років

Фрагменти посуду трипільської культури

Печери «Монастиря»

Місце археологічного розкопу в урочищі «Бійне»«Союз Українок» у Ямниці на чолі з парохом отцем Гірняком

Легенда Ямниці «Баба Ґоїха», 
Марія Степанівна Легінь (1884-1964)

Центральна вулиця Ямниці, 1960-ті рокиУчні Ямницької школи. Початок 1960-х років

Залізничний переїзд у Ямниці. Кінець 40-х

Ямничани на могилі Івана Смицнюка, 1950-ті роки
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Спорт

Чемпіонат області 2017-2018
«Придністров’я» 2:2 

ФК «Вихор»
20 серпня ямницький ФК 

«Вихор» у виїзному матчі зустрі-
чався із тлумацькою командою 
«Придністров’я». Вже на 2 хв. гос-
подарі повели в рахунку. На 13 хв. 
перевагу було подвоєно. Покращи-
ти ситуацію зумів ямничанин Та-
рас Іваночко, відзначившись точ-
ним ударом в кут воріт суперника 
на 23 хв. Протягом цілого першого 
тайму футболісти «Придністров’я» 
провели чимало атак, однак реалі-
зувати моменти так і не змогли. У 
другому таймі футболісти демон-
стрували рівну гру, яка здебільшо-
го зосереджувалася у центральній 
частині поля. Проте ямничани по-
казали справжній характер і на 92-
й хвилині зуміли зрівняти рахунок, 
гол забив Андрій Мельничук. 

ФК «Вихор» 1:2 
«Тепловик ДЮСШ-3»

27 серпня ямничани у домашній 
грі приймали Івано-Франківський 
ФК «Тепловик ДЮСШ-3». На 3 хв. 
футболісти «Вихора» провели чудо-
ву комбінацію та відкрили рахунок 
у матчі, відзначився Тарас Іваночко. 
Противник одразу розпочав атаку-
вальні дії і вже на 13 хв. рахунок було 
зрівняно. Під завершення першого 
тайму на 44 хв. суддя призначив у 
ворота «Вихора» сумнівний пеналь-
ті, який вдало реалізував Назарій 
Ковтун. Матч завершився перемо-
гою гостей.

«Карпати» 1:5 ФК «Вихор»
3 вересня ямницька команда 

провела виїзну гру з болехівськи-
ми «Карпатами». Протягом цілого 
матчу «Вихор» домінував над су-
перником та повністю контролю-

вав хід гри. Ямничани п’ять разів 
відзначились у воротах суперника 
(Андрій Мельничук 13 хв., Богдан 
Кудляк 38 хв., Тарас Іваночко на 
53 хв. та 63 хв., Олег Зуб’як (90+1, 
пенальті). Гол «престижу» за ко-
манду «Карпати» забив Андрій Ма-
тульський на 76 хв.

ФК «Вихор» 3:0 ФК «Калуш»
10 вересня ФК «Вихор» при-

ймав на своєму стадіоні мабуть 
найгрізнішого суперника минуло-
го сезону ФК «Калуш», матч якого 
запам’ятається ямницьким вбо-
лівальникам надовго. Проте в цій 
грі ямничани демонстрували до-
сить технічну гру як в обороні так 
і в атакувальних діях. Розгром 
калушан з рахунком 3:0 (хетрик 
Андрія Мельничука) довів, що 
ФК «Вихор» цьогоріч інший, і бу-
де змагатись за першість у тур-
нірній таблиці.  

ФК «Турка» 1:2 ФК «Вихор»
17 вересня ямницький ФК 

«Вихор» провів виїзну гру із пред-
ставником коломийщини ФК «Тур-
ка». На початку першого тайму су-
перники обмінялися двома швид-
кими м’ячами. Спершу відзначи-
лись господарі на 14 хв. гол забив 
Василь Балащук, а вже на 17 хв. 
рахунок зрівняв Андрій Мельни-
чук. Протягом усього матчу коман-
ди демонстрували рівну гру, однак 
фортуна була на стороні ямничан. 
Вдала передача на 90 хв. Олегу 
Дем’янику від Івана Дорошенка 
дозволили покласти переможну 
крапку у цьому матчі. 
ФК «Вихор» 2:1 «НФК» Бурштин

24 вересня ямницька коман-
да приймала на своєму стадіоні 
лідера групи команду «НФК» Бурш-

тин. Матч розпочався із постій-
ного тиску гостей на ворота «Ви-
хора». На 16 хв. був призначений 
пенальті, який вдало реалізував 
капітан команди бурштинців Т. Во-
робець. Після пропущеного м’яча 
«Вихор» розпочав контратакувати, 
що дало змогу на 29 хв. зрівняти 
рахунок у матчі. Гол забив Віталій 
Мухтаров. Другий тайм розпочав-
ся знову із небезпечних моментів 
біля воріт «Вихора», проте на 69 хв. 
В. Мухтаров зумів  вдруге вразити 
ворота суперника. До кінця матчу 
команда з Бурштина постійно ма-
ла небезпечні моменти проте ви-
рвати хоча б нічию так і не зуміла. 

«Нафтовик» Долина 1:1
ФК «Вихор»

1 жовтня ФК «Вихор» провів 
вкрай важку виїзну гру з долинським 
«Нафтовиком». Весь матч проходив у 
постійні боротьбі за м’яч, частими пе-
реміщеннями суперників від воріт до 
воріт. На 43 хв. «Вихор» повів в рахун-
ку. Гол забив Тарас Іваночко. Однак 
під завісу матчу суперник дотиснув 
ямницьку команду.  На 87 хв. відзна-
чився Роман Дяків. 

ФК «Вихор» 2:0 
«Бескид» Надвірна    

Цей домашній матч, що від-
бувся 8 жовтня можна сміливо на-

звати кращим по контролю м’яча, 
техніки та атакувальними діями 
ямницької команди у першому ко-
лі чемпіонату. «Вихор» демонстру-
вав настільки злагоджену і техніч-
ну гру, що суперник за весь матч 
майже не створив небезпечних 
моментів для ямничан. У першо-
му таймі кращий бомбардир ФК 
«Вихор» Андрій Мельничук зумів 
двічі вразити ворота суперника, на 
28 хв. та 43 хв. чим і приніс пере-
могу для своєї команди.

ФК «Вихор» 1:4 
ФК Галич 

15 жовтня ямницька команда 
приймала на своєму стадіоні ліде-
ра групи ФК «Галич». Матч розпо-
чався з явної переваги гостей. На 
19 хв. гол у ворота «Вихора» за-
бив Роман Борчук. Такий рахунок 
протримався до другого тайму. З 
шістдесятої хвилини галичани пе-
рехопили весь хід гри та контроль 
м’яча. На 64 хв. подвоїв рахунок 
Назарій Данів, 74 хв. Микола-Дми-
тро Кащій. На завершення матчу 
галичани забили вчетверте – Ігор 
Гребинський 87 хв. Коли вже доля 
матчу були вирішена, а галичани 
сіли в оборону, вихорцям вдалось 
провести контратаку і забити гол-
престижу, Андрій Мельничук 90 хв. 

Кубок області 2017
Сьомого вересня відбувся перший кубковий матч в якому за же-
ребкуванням зустрілись команди «Касова» (Бовшів) та ФК «Ви-
хор» (Ямниця). Матч проходив на стадіоні у селі Бовшів. 

Розпочався поєдинок ко-
манд  із  рівної  гри  яка  зосе-
реджувалась  боротьбою  за 
м ’яч  у  центральній  частині 
поля .  На  37-й  хвилині  гос -
подарі  зуміли  вийти  вперед , 
гол забив Роман Данилишин. 
Проте ямницькі футболісти до 
кінця  першого  тайму  зуміли 

рахунок  зрівняти ,  45 хвили -
на  — Назар  Павлів.

Другий тайм футболісти «Ви-
хора» розпочали з постійного 
тиску на ворота суперника. За 
четвертою фланговою переда-
чею на 53 хв. Назар Павлів ви-
вів ямницьку команду вперед. 
До кінця матчевої зустрічі супер-

ники обмінялися кількома не-
безпечними моментами, проте 
ямничани зуміли втримати пере-
можний для себе рахунок.

В 1/8 кубка області ФК «Ви-
хор» приймав на своєму стадіо-
ні команду ФК «Битків». Перший 
тайм проходив під постійним 
пресингом гостей біля воріт «Ви-
хора». На початку другого тай-
му у ворота ямницької команди 
було призначено пенальті, який 
вдало реалізував Василь Сини-
шин.  На 65 хв. кращий бомбар-
дир «Вихора» Андрій Мельничук 
прорвавшись по центру оборони 

суперника точним ударом в кут 
воріт зрівняв рахунок. На пер-
шій доданій арбітром хвилині у 
другому таймі (90+1) ямничани 
провели чудову контратаку яку 
закінчив переможним голом Та-
рас Іваночко. 

19 жовтня відбувся матч 
1/4  фіналу розіграшу Кубка об-
ласті з футболу, у якому фут-
больний клуб «Вихор» Ямниця 
у надважкому матчі з рахунком 
0:2 програв футболістам коло-
мийського «Покуття» та припи-
нив змагання в турнірі.

Футбольні спогади Мука
Продовження. 

Поч. у №1 за серпень 2017 р.

СПОГЛЯДАЮЧИ ПРОЙДЕНЕ
«…Хотілося б тепер зробити пев-

ну аналізу того періоду. По-перше, 
щоб перебороти всі труднощі мате-
ріяльного характеру, нестачу спор-
тового інвентаря, неможливість 
спромогтися на добре грище, брак 
вирозуміння чи прихильного настав-
лення до того виду спорту з боку 
батьків і громадян у селі, треба бу-
ло мати стоїчну терпеливість і не-
звичайну мотивацію. Найбільшим 

рушієм такої діяльности безперечно був наш «романтизм», наш 
дитячий, а потім молодечий запал, наше нестримне бажання гри, 
змагу і перемог.

Другим рушієм був мотив так званого «забороненого овоча». 
Це притаманне особливо дітям, бажання робити недозволене, те 
що забороняли батьки, і що штовхає на риск. Як солодко було, коли 
риск удавався: менш приємно, коли щось не вдавалося і треба бу-
ло те відпокутувати. Тоді як ми, учні ґімназії, грали в «Проломі», ми 
свідомо ризикували усуненням зі школи (а бути учнем ґімназії за 
тих часів було не абияким привілеєм), то сам той факт вирізняв нас 
в очах наших приятелів і ми були начебто аж героями в їхніх очах.

Іншим стимулом було те, що ми, молоді ґімназисти, усвідом-
лювали моральний обов’язок пробуджувати якусь суспільну діяль-
ність у селі: ми мали бути свого роду аванґардом. Іншими словами, 
приходилось бути майстрами на всі руки — грати на сцені, співати 
в хорі, марширувати, демонструвати, грати в футбола, відбиван-
ку. Річ ясна, що для молодих, фізично сильних найприємнішою 
ділянкою до попису був спорт і кожний прагнув бути героєм на 
спортовій площі. Тут пригадується мені Богдан Наконечний. Йо-
го форте було театральна діяльність. Він був добрий актор, а то й 
режисер, але цього йому не досить було — і він конче хотів бути 
ще й футбольною зіркою. Та хоч фізично він виглядав на грищі ім-
позантно, гра його не була надзвичайною. Однак ми намагалися 
включити і його до команди, бодай на позицію лівого крилевого.

В «Сокільському» гимні співалося: «В здоровому тілі здоро-
ва душа». Здоровим тіло в той час було нам легше тримати, ніж 
теперішній молоді. Ми не мали стільки спокус, а радше не мали 
грошей, щоб спокусам піддаватися. Папіроси чи алькоголь — 
мало хто міг собі таке дозволити. Крім того, в тридцятих роках 
у Галичині була поширена акція «Відродження», спрямована не 
тільки на охорону організму від шкідливих наслідків алькоголю 
й тютюну, а й великою мірою на те (хоч і не декляровано), щоб не 
підтримувати польського державного монополю. Польська дер-
жава була для нас тоді ворожою, репресивною, чужою системою.

Не було тоді поширене й радіо, не було ж іще телебачення... 
Нагод для розваги не було багато, тому футбол зі своєю емоцій-
ною наснагою був великою притягальною силою.

Важним мотивом був і патріотизм. Він особливо проявлявся 
з початком 30-их років, коли діяв Український Спортовий Союз. 
Тоді було намагання, щоб у його рядах були всі українські спор-
тові дружини, так що деякий час було критичне ставлення до 
тих, що залишалися в схемі ПЗПН (Польскі Звйонзек Пілкі Нож-
ней). Пригадую таке: коли наш Петро Зуб’як (ще перед забороною 
Українського Спортового Союзу) пішов грати до «Пролому», то 
ямничани дивилися на нього майже як на зрадника. Пізніше, як 
«Союз» поляки ліквідували, всі боліли і тішилися успіхами «Про-
лому», а ми грачі «Пролому» відчували на собі відповідальність 
боронити не тільки спортову, а й національну честь нашого клюбу.

Найбільшою приємністю і досягненням було «набити» поль-
ський клюб, а зокрема такий, що був пов’язаний з польською па-
рамілітарною організацією «Стшелєц».

Ми рішуче засуджували тих нечисленних українців, що грали 
в польських дружинах, і з презирством, а то й вороже ставилися 
до них як на грищах, так і поза ними.

Але в нас був ще один ґатунок патріотизму, який, здається, був 
часто інтенсивнішим за всенаціональний, а це своєрідний ямниць-
кий патріотизм, що його дехто вважав навіть за шовінізм. Ямниця 
була дуже високої думки про себе. Чи це було заслужене, чи ні — 
питання лишається відкритим. У всякому разі Ямниця була пере-
довим селом у станиславівській області в різних ділянках і, річ яс-
на, хотіла здобути чи втримати належне місце в футболі. З тяжким 
болем ми могли погодитися з програшем в змаганні з котроюсь 
станиславівською дружиною, але було для нас попросту трагедією 
програти з якимось довколишнім селом. Одного разу приїхав до 
Ямниці на матч Боднарів. Вони призбирали собі так званих «загра-
ничних» грачів і перемогли Ямницю з рахунком 3:1. Сором і бажан-
ня реваншу палило Ямницю довгий час. Той ямницький патріотизм 
побуджував небуденний запал і інтенсивність, що помагало нашій 
дружині компенсувати всі технічні та тактичні вади в грі. Це найпо-
вніше виявилось за большевиків у розгривках за кубок области...».

Далі буде…

Матеріал підготував Андрій СМІЖАК

ЧЕМПІОНАТ ПЕРШОЇ ЛІГИ 2017-2018
М Команда           І В Н П Мз Мп О
1. «Нафтовик» (Долина) 9 6 1 2 30 12 19
2. ФК «Галич» (Галич) 8 6 1 1 18 3 19
3. «Карпати» (Брошнів-Осада) 8 5 2 1 10 4 17
4. «Колос Городенківщини» (Город.) 8 4 2 2 15 8 14
5. «Вихор» (Ямниця) 9 4 2 3 14 12 14
6 НФК «Бурштин» (Бурштин) 9 3 4 2 7 6 13
7. «Тепловик-ДЮСШ №3» (Ів-Фр.) 9 3 1 5 11 16 10
8. ФК «Битків» (Битків) 8 2 3 3 13 11 9
9. «Придністров’я» (Тлумач) 8 2 2 4 9 15 8
10. ФК «Турка» (Турка) 8 2 1 5 7 16 7
11. ФК «Калуш» (Калуш) 9 2 0 7 4 25 6
12. «Бескид» (Надвірна) 9 1 3 5 4 14 6

Герой матчу «Вихор» — «Битків» 
Тарас Іваночко

Матчева зустріч «Вихор» — «Бескид». На фото капітан Олег Дем’яник 

Матч 1/4 фіналу Кубка області «Вихор» — «Битків»

Уболівальники  ФК «Вихор»


