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

Тарас ШЕВЧЕНКО

Закладаються 
підвалини 

«найкращої ОТГ»
23 листопада розпочала роботу перша сесія Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади. На перше засідання прибули всі 26 
новообраних депутатів та, звісно ж, голова ОТГ Роман Крутий, керів-
ники найбільших підприємств, розташованих на території ОТГ, сільські 
голови, а відтепер старости сіл Павлівка, Сілець і Тязів,  та соціальних 
закладів, що функціонують в цих селах, перші особи Тисменицької ра-
йонної представницької та виконавчої влади, депутат обласної ради 
Роман Ткач, а також Михайло Королик (ймовірно, в ролі заступника го-
лови райради з виконавчої роботи), посадовці та представники апарату 
Ямницької сільської ради, яка після 23 листопада, відповідно до зако-
нодавства, склала свої повноваження.

Як передбачено законами про 
місцеве самоврядування та про міс-
цеві вибори, установче засідання від-
крила голова сільської виборчої ко-
місії Мирослава Гулага. Державний 
Гімн України прозвучав у виконанні 
чоловічого гурту «Відродження» та 
всіх присутніх, після чого з благосло-
венням і напутніми словами до об-
ранців об’єднаної громади зверну-
лися священики на чолі з деканом 
Єзупільським Богданом Курилівим. 
М. Гулага оголосила інформацію про 
результати виборів, депутати склали 
присягу й отримали тимчасові посвід-
чення. Аналогічну процедуру пройшов 

і новообраний голова ОТГ Роман Кру-
тий, після чого вже він продовжив 
вести засідання.

Р. Крутий подякував очільникам 
і членам виборчої комісії за роботу 
під час виборів та прийняв вітання 
від останнього голови самостійної 
Ямницької сільської ради Миколи 
Зелінського (той подарував новому 
очільнику символічну булаву), а та-
кож від перших осіб Тисменицького 
району – своєї наступниці на поса-
ді голови райради Тетяни Градюк і 
голови райдержадміністрації Івана 
Семанюка, який подякував Крутому 
за продуктивну дворічну співпрацю 

в районі. Провідною думкою усіх про-
мов звучало прагнення зробити Ям-
ницьку ОТГ найкращою та найуспіш-
нішою не лише в області, а й в цілій 
Україні. Водночас Р. Крутий закликав 
депутатів відтепер не ділитися на ям-
ницьких, павелецьких, сілецьких чи 
тязівських, а спільно працювати на 
розвиток усієї ОТГ.

Попри неодмінні елементи уро-
чистості, ключовим питанням пер-
шого засідання ради об’єднаної гро-
мади були вибори секретаря ради – 
другої після голови ОТГ посадової 
особи, яка за відсутності очільника 
виконує його обов’язки. Відповідно 
до закону, секретар обирається та-
ємним голосуванням з числа депу-
татів, а кандидатуру на цю посаду 
вносить голова. Відтак, Р. Крутий за-

пропонував обрати секретарем ра-
ди Ямницької ОТГ свого однодум-
ця Юрія Проценка, який донедавна 
працював керівником апарату Тис-
меницької райради. Результат таєм-
ного голосування: 21 – за (включно 
з головою ОТГ), шість – не підтри-
мали кандидатуру. (Як нам вдалося 
з’ясувати, відмінну від більшості по-
зицію виявила частина депутатів з 
власне села Ямниця, котрі вважали, 
що другою особою в ОТГ має бути 
корінний ямничанин).

Після короткого виступу Ю. Про-
ценка голова ОТГ закрив перше за-
сідання першої сесії та оголосив, що 
про наступне депутатам буде оголо-
шено додатково.

Вагомо, що на завершення пе-
ред зібранням виступив фінансовий 
директор ПрАТ «Івано-Франківськце-
мент» Василь Лютий. Передавши при-
вітання від голови правління акціо-
нерного товариства Миколи Круця, 
В. Лютий запевнив, що адміністрація 
компанії робитиме все від неї залеж-
не для сприяння розвитку об’єднаної 
громади, забезпечення щонайкращих 
умов для своїх працівників, чимало 
з яких, власне, проживають у селах 
Ямницької ОТГ. Він висловив споді-
вання, що таке прагнення поділяють і 
керівники інших підприємств та фірм 
Ямницької промзони, і що громада 
буде найкращою в державі.

Володимир ЗАНИКНовообрані депутати Ямницької ОТГ. У центрі стоїть Ю. Проценко

З Новим роком та Різдвом Христовим, 
шановні співвітчизники!

Світлі, сповнені надії свята прийшли на нашу 
землю! А надія і віра у нашу перемогу такі необ-
хідні нам у ці складні й неспокійні часи. Адже на 
Сході нашої держави й далі точиться боротьба 
за нашу незалежність, за наше європейське ци-
вілізоване майбуття, за добре майбутнє для на-
ших дітей — боротьба кривава, жертовна, важка. 
Втім, не лише той ворог, що зі зброєю в руках, 
прагне завдати руйнівного удару по Україні. Не-
доброзичливців у нас доволі й інших. Тому нам 
так необхідно пам’ятати про тих, хто виявляє 
часом надзвичайну відвагу й самовідданість на 
кордоні, у східних регіонах, та бути гідними їхньо-
го героїзму. Допомагати їм тут: працею, патріо-
тизмом, порядністю, добром, єдністю.

Озираючись на минулий рік, відкиньмо все 
погане, негідне і візьмімо із собою в новий рік 
найкраще. А новонароджений Христос хай обо-
ронить нас від підступів зла, дарує мир нашій 
землі, збереже наших захисників і приведе жи-
вими, здоровими у їхні домівки, до їхніх рідних, 
до матерів, дружин, дітей, до рідних громад. Хай 
вилікує їхні душевні й тілесні рани. Хай обійме 
нашу землю своїми спасаючими милосердни-
ми руками.

Зі святами вас, шановні! Слава героям! Хрис-
тос рождається!

Голова ГО «Ямницька спілка учасників АТО» 
Володимир РЕГА

Шановні жителі 
сіл Павлівка, 
Сілець, Тязів 
та Ямниця!

Щиро дякую усім, хто взяв участь в голосу-
ванні на перших виборах депутатів сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіаль-
них громад і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 29 жовтня 2017 року, за терпіння 
та розуміння, яке ви проявили до всіх канди-

датів.
Вдячний чле-

нам виборчих ко-
місій, спостеріга-
чам, органам міс-
цевого самовря-
дування  за  на -
лежну організа-
цію та проведен-
ня виборів.

Добре розу-
мію ,  що  кожен 
голос, відданий 
за мене – це на-
дія і довіра, спо-
дівання і очіку-
вання реальних 

справ, які я, як і обіцяв – підтверджуватиму 
своєю щоденною працею!

Високий  відсоток  голосів ,  відданих  за 
мене , оцінюю як те , що жителі громади роз-
раховують на мої знання , життєвий та про-
фесійний досвід, вміння об’єднувати навколо 
себе людей з різними поглядами , як прояв 
підтримки  тієї  роботи ,  яка  проводилася  в 
селах тепер уже об ’єднаної громади остан-
ніх два роки. 

Вірю і сподіваюсь на співпрацю з жителя-
ми громади та з новообраним депутатським 
корпусом. Розраховую також на підтримку та 
конструктивний підхід до вирішення проблем 
з боку діючих депутатів обласної ради, пред-
ставників місцевих громадських організацій 
та об’єднань.

Я завжди відстоюватиму інтереси нашої 
громади!

З повагою — Роман КРУТИЙ, 
новообраний голова Ямницької об’єднаної 

територіальної громади

Вітання від керівників району

Шановні мешканці сіл Павлівка, Сілець, 
Тязів та Ямниця — об’єднаної 

територіальної громади!
У житті наших сіл розпочалася нова сторін-

ка — сторінка спільної історії в єдиній громаді. 
Щиро бажаю, щоб вона була успішною, щасли-
вою, щоб її рядки свідчили про злагоду, процві-
тання, нові звершення. Попереду — перший рік 
Ямницької ОТГ. І від нас усіх залежить, щоб він 
приніс добрі результати. Тож нехай на успішну 
працю надихнуть нас чудові свята, що вже сто-
ять перед порогом кожної оселі.

Нехай новий 2018 рік буде кращим, світлі-
шим, мирнішим для нашої Вітчизни. Щоб ні в ко-
тру родину не приходили сумні звістки зі Сходу, 
щоб усміхалися матері й батьки, сміливо кро-
кувала до нового й прекрасного наша молодь, 
зростали нам на втіху здорові й щасливі діти! 
Бажаю, щоб надія на це, віра в наші сили не по-
кидала нас ні на мить. Нехай залишаться всі при-
крощі у старому році, а новий примножить добро!

Вітаю вас і з близьким уже Різдвом Хрис-
товим — святом народження Світла й Спасіння! 
Сердечно зичу, щоб наш Господь благословив 
кожну родину, наповнив серця любов’ю до ближ-
нього, благословив на сповнення наших запові-
тних мрій про мир і благополуччя на нашій землі!

Казкового, радісного, щедрого на диво Но-
вого року! Веселого Різдва і дзвінкої коляди!

Голова Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман КРУТИЙ

Дорогі Ямничани! Христос Рождається!
З великої Божої ласки ми знову вступили в благословенний час святкування Різдва Христового, яке сповіщає всьо-

му людству велику радість, «бо сьогодні народився... в Давидовім місті Спаситель, який є Христос Господь» (Лк. 2, 11).
У цей величний і святковий день Різдва Христового, ми, християни, єднаємося з ангелами, пастирями й му-

дрецями, щоб належно віддати шану новонародженому в Вифлеємі Ісусові Христові. І ми сьогодні своїми думками 
линемо до вифлеємських ясел, щоб по-своєму привітати прихід на землю Сина Божого. Сьогоднішнє свято, якого 
людство з нетерпінням очікувало дві тисячі років, є радісним і величним. Багато поколінь бажали дочекатися, але 
їм не судилося. Різдво Христове — це свято радості, бо Ісус Христос сповістив світові про те, що всі люди є дітьми 
Божими. Тож прийдімо до ясел новонародженого Ісуса не з гнівом, не з гордістю в серці, а з покірним чистим сер-
цем і просімо в Нього ласки для себе, своєї сім’ї та всіх людей.

Від щирого серця вітаємо усіх вас із цими радісними святами. Нехай же мир Божий, який приніс з неба на 
землю Христос, перебуває у родинах, щоб добре міцне здоров’я вас не покидало.

Нехай різдвяна радість завітає в кожну домівку. Молитовно випрошуємо великих багатих ласк для всіх меш-
канців села й надалі проживати в радост, щасті, здоров’ї, спокої, мирі на многії й благії літ.

З найщирішими вітаннями та побажаннями з нагоди Різдвяних свят — 
о. Богдан КУРИЛІВ, парох церкви св. Миколая с. Ямниця Єзупільського Протопресвітеріату,

о. Ярослав РОЖАК, сотрудник церкви св. Миколая с. Ямниця
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Україна
Ямницька сільська рада

об’єднаної територіальної громади
Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання
Перша сесія
РІШЕННЯ

від 05 грудня 2017 року                    село Ямниця

Про постійні комісії 
Ямницької сільської ради

З  метою  вивчення ,  попере -
днього  розгляду  і  підготовки  пи-
тань , які належать до відання Ям-
ницької сільської ради ,  здійснен-
ня контролю за виконанням рішень 
Ямницької сільської ради та її ви-
конавчого комітету, керуючись ст. 
47 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», сільська 
рада вирішила:

1. Визначити такий перелік по-
стійних комісій Ямницької сільської 
ради:

1) постійна комісія з питань прав 
людини, законності, депутатської діяль-
ності, етики та регламенту;

2) постійна комісія з питань фі-
нансів, бюджету, планування соці-
ально-економічного  розвитку,  ін-
вестицій та міжнародного співро-
бітництва;

3) постійна  комісія  з  питань 
земельних  відносин ,  природоко -
ристування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища 
та благоустрою;

4) постійна комісія з питань кому-
нальної власності, житлово-комуналь-
ного господарства, енергозбереження 
та транспорту;

5) постійна комісія з гуманітарних 
питань.

2. Затвердити Положення про 
постійні комісії Ямницької сільської 
ради (Додаток 1).

3. Обрати постійні комісії Ям-
ницької сільської ради у наступно-
му складі:

1) Комісія з питань прав люди-
ни, законності, депутатської діяль-
ності, етики та регламенту:

голова  пост ійної  коміс і ї  — 
Вінтонів Олег Володимирович.

Члени постійної комісії:
Бялюк Мирослава Миколаївна;
Галіпчак Роман Богданович;
Квасній Василь Зіновійович;
Савуляк Руслан Михайлович.
2) Комісія з питань фінансів, бю-

джету, планування соціально-еко-
номічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва:

голова  пост ійної  коміс і ї  — 
Литвинець Ігор Петрович.

Члени постійної комісії:
Дерун Мар’ян Богданович;
Паркулаб Андрій Григорович;
Третяк Михайло Васильович;
Юркевич Михайло Іванович.
3) Комісія з питань земельних 

відносин,  природокористування, 

планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, іс-
торичного середовища та благоу-
строю:

голова  пост ійної  коміс і ї  — 
Сьовко Ростислав Васильович.

Члени постійної комісії:
Добрянський Ігор Ярославович;
Ковальчук Василь Зіновійович;
Петришин Олег Васильович;
Якубів Олег Васильович.
4) Комісія з питань комунальної 

власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та 
транспорту:

голова  пост ійної  коміс і ї  — 
Боднарчук Михайлина Степанівна.

Члени постійної комісії:
Попадинець Василь Іванович;
Самсонов Тарас Вікторович;
Тюн Роман Миронович;
Федишин Олег Миколайович.
5)  Коміс ія  з  гуманітарних 

питань:
голова  пост ійної  коміс і ї  — 

Когуч Іван Євгенович.
Члени постійної комісії:
Бибик Марія Іванівна;
Боднар Олександра Ярославівна;
Гнатковська Люба Петрівна;
Сміжак Андрій Романович.
4. Головам утворених постійних 

комісій Ямницької сільської ради 
забезпечити на першому засіданні 
кожної комісії вирішення питань що-
до структури комісії, у тому числі об-
рання заступника голови та секрета-
ря комісії.

5. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на постійну комісію з пи-
тань прав людини, законності, депутат-
ської діяльності, етики та регламенту 
(голова постійної комісії — Вінтонів 
Олег Володимирович).

Сільський голова Роман КРУТИЙ

Україна
Ямницька сільська рада

об’єднаної територіальної громади
Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання
Перша сесія
РІШЕННЯ

від 05 грудня 2017 року                     село Ямниця

Про утворення виконавчого комітету ради, 
визначення його чисельності 

та затвердження персонального складу
Відповідно до підпункту 5 пункту 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини 1 
статті 26, та статті 51 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Ямницька сільська рада вирішила:

1. Утворити виконавчий комітет Ям-
ницької сільської ради.

2. Встановити чисельність вико-
навчого комітету ради в складі 19 осіб.

3. Затвердити персональний склад 
виконавчого комітету:

голова виконавчого комітету — 
Крутий Роман Анатолійович — Ямниць-
кий сільський голова;

секретар виконавчого комітету 
— Проценко Юрій Володимирович — 
секретар Ямницької сільської ради.

Члени виконавчого комітету:
о. Богдан Курилів — отець-декан 

Єзупільського деканату;
Богач Богдан Йосипович — в. о. ста-

рости с. Сілець;
Боднарчук Василь Михайлович — 

в. о. старости с. Тязів;
Босович Микола Васильович — жи-

тель села Ямниця;
Вацеба Іван Ярославович — в. о. 

старости с. Павлівка;
Винник Наталія Ігорівна — директор 

Ямницького НВК;

Ковальчук Іван Богданович — жи-
тель села Ямниця;

Когуч Сергій Ярославович — житель 
села Ямниця;

Лютий Василь Іванович — голова 
благодійного фонду «Ямниця»;

Обух Олег Романович — житель се-
ла Ямниця;

Постолянюк Романія Антонівна — 
жителька села Ямниця;

Рега Володимир Михайлович — го-
лова спілки учасників АТО;

Рибак Анатолій Анатолійович — ПП 
«Рибак»;

Ружанський Ігор Володимирович 
— житель села Павлівка;

Стельмах Олег Романович — житель 
села Ямниця;

Третяк Галина Василівна — завіду-
юча лікарської амбулаторії с. Павлівка;

Шунтова Оксана Євгенівна — завід-
увач ДНЗ «Зіронька».

4. Перелік членів виконавчого ко-
мітету довести до відома населення.

5. Рішення набирає чинності з мо-
менту його прийняття.

6. Контроль за виконанням рішення 
покласти на секретаря сільської ради.

Сільський голова 
Роман КРУТИЙ

Лідер нарощує оберти
Рік, що минає, для ПрАТ «Івано-Франківськцемент» уже традиційно був на-
сиченим на трудові звершення, події, здобутки.

Без відриву від основного виду ді-
яльності – випуску високоякісного це-
менту, покрівельних листів, гіпсу, залі-

зобетонних виробів, зусилля колекти-
ву спрямовані на реконструкцію вироб-
ництва, введення нових прогресивних 
технологій.

На початку року завершено комп-
лекс робіт та здано в експлуатацію  
комплекс «Прирейковий термінал си-
ровинних додатків».

На стадії завершення роботи з бу-
дівництва третьої технологічної лінії з 
виробництва цементу. Маючи досвід бу-
дівництва двох попередніх ліній спеціа-
лісти підприємства успішно впроваджу-
ють найновіші технології у цьому проекті.

Введення нових потужностей ста-
вить ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в 
один ряд з найбільшими цементними 
заводами Європи.

У жорстких умовах конкуренції 
на ринку цементу України з продук-
цією заводів світових корпорацій 
підприємство постійно шукає шля-
хи збільшення енергоефективності, 

дотримання найжорсткіших екологіч-
них показників та покращення якос-
ті продукції.

Разом з тим, розробляються та 
впроваджуються нові види продукції на 
основі гіпсу та цементу: сухі штукатурки, 
клеї, шпатлівки – все те, чого потребує 
сучасний ринок будівельних матеріалів.

Ідучи в ногу із теперішніми  тенден-
ціями з оздоблення будівель вентильо-
ваними фасадами підприємство інтен-
сивно впроваджує передові технології 
виготовлення плоских фасадних плит 
для забезпечення потреб цього сегмен-
ту ринку.

Стабільна робота ПрАТ «Івано-Фран-
ківськцемент» є запорукою найбільших 
надходжень до місцевих бюджетів упро-
довж багатьох років.

Злагоджений колектив підприєм-
ства, керівником якого протягом бага-
тьох років є Микола Федорович Круць, 
своєю щоденною працею зміцнює еко-
номічний потенціал держави, показує 
яскравий приклад ефективного госпо-
дарювання та з упевненістю дивиться 
у завтрашній день.
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Народе мій! Ти — вічний будівничий!
Народе мій! Ти — вічний будівничий,
Бо так вже повелось із давнини,
Колись у Києві — Собор, а зараз — комбінат гірничий
Будуєш ти, не розгинаючи спини.
І так усе життя будівлями вкрашав ти
Дніпра розлогого широкі береги,
Все будував, творив, хоча і добре знав ти,
Як на оцю красу злим оком зорять вороги.
Із диких тих степів вони, мов галич, налітали,
Щоб знищить цю красу, убить твоїх дітей.
І будівничі вмить всі воями ставали,
Щоби спасти добро, щоби спасти людей.
Минали дні страждань і дні тяжкої січі...
Хоч на руїнах попіл тлів і жевріла ще кров,
Не залічивши добре ран, ці вої-будівничі

На попелищах ту красу відтворювали знов.
А потім знов навали йшли і кров лилася знову.
Гуркочучи на танках, твій край пройшов фашист,
Хотів він знищить все: красу полів і мову,
Чарівність краю і до відбудови хист.
Комуни кат хотів тебе здолати
В катівнях, у Гулагах, Сибірах.
Та ти зумів себе вже відстояти
І віднайти до перемоги шлях.
А перемога та — соборна Україна,
Що славиться на всі світи.
Кріпись, не падай більше на коліна.
Твори, працюй, бо вічний будівничий ти.

Семен ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ

Семен Дейчаківський (1928-2017)
У суботу, 23 грудня, Ямниця проща-

лася із Семеном Дейчаківським.
Відійшов у вічність ямничанин, який 

всього себе присвятив мистецтву і лю-
дям. Його життєвий шлях – це відзер-
калення цілої епохи життя українців, 
які молоді роки провели в сибірах та 
казахстанах, але не втратили віри і на-
дії повернутися на батьківщину, і вже 
на своїй землі, як могли докладалися 
до її незалежності і розвою. Він не зміг 
учитися в університеті чи інституті, але 
мав глибокі знання з історії та літерату-
ри, був драматургом і режисером, поетом 
і публіцистом, співаком, читцем, акто-
ром. Та передусім був відданим сином 

своєї землі, працював і творив для лю-
дей і громади. За своє життя поставив 
більше 30-ти вистав, написав біля 20-ти 
сценаріїв ювілейних вечорів та свят. 
Особлива роль Семена Дейчаківського 
у відродженні культурно-просвітнього 
та духовного життя Ямниці в кінці 
1980-х – на початку 1990-х. Він був 
перший у церкві і в школі, на стадіоні 
і в клубі. Ніс палке слово правди про 
Україну, її історію, закликав до щоден-
ної праці на будівництво своєї держа-
ви. У 1990 році ямничани обрали його 
головою сільської ради, а головою ви-
конкому — Романа Ткача. Був справ-
жнім вчителем для молоді, яку вмів 

організувати, вчити, вести за собою. 
Його життя – взірець самовідданості 
і самопожертви, служіння людям. Він 
залишив нам заповіти у своїх поезіях і 
публіцистичних статтях, в книзі «Наро-
де мій! Ти – вічний будівничий!»

Пам’ять про Семена Дейчаківського 
буде вічно жити в серцях ямничан, як і 
його слова про Ямницю. 

«Благословенна та земля
Де прах батьків лежить в могилах,
Де Бистриці стрімкої хвилі,
Село в садах, мов у гаях.
То Батьківщина моя мила,
То рідна Ямниця моя»…

Незмінний декламатор на всіх концертах

Ямницькі корифеї Семен Дейчаківський та Василь Фащук

З дружиною Іриною на засланні

1960-і роки. Будівництво цементного заводу

С. Дейчаківський в ролі Кайдаша (вистава «Кайдашева сім’я»). 1965 р. У ролі Богдана Хмельницького

С. Дейчаківський в ролі Святого Миколая

1951 рік. Опера «Наталка Полтавка» постановка в Хабаровському краї. 
У другому ряду третій зліва С. Дейчаківський у ролі Возного
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Солодка справа милосердя
Тістечка, горішки, пиріжки, кек-

си, вафлі, желе, льодяники, пляцки… 
Чого тільки не можна було придбати 
на благодійному солодкому ярмарку 
в Ямницькому НВК! На великій перерві 
шкільна їдальня нагадувала велетен-
ський вулик. Юні продавці в яскравих 
фартушках заманювали покупців. Бу-
ло стільки цікавого і смачненького, що 
очі розбігалися.

Під час ярмарку кожен бажаючий 
міг придбати смачні тістечка, скуштува-
ти запашної кави або чаю, прохолодно-
го лимонаду, діти мали змогу вдосталь 
поласувати солодкою радістю.

Такий захід вже став традицій-
ним. Учні й батьки ретельно готува-
лися до нього: випікали різні смако-
лики. Покупцями на ярмарку стали 
не тільки учні та вчителі, а й батьки, 
бабусі, випускники школи та мешканці 
села. В усіх був піднесений настрій, 
адже всі розуміли, що долучаються 
до благородної справи. В результаті 
школярі зібрали 11 889 грн. За вилу-
чені кошти цього року, як і минуло-
го, було придбано подарунки до дня 
святого Миколая для дітей-сиріт, що 
проживають у Містечку Милосердя у 
с. Крихівці.  Наші старшокласники від-
відали їх 18 грудня, познайомились із 

сестрами-монахинями, які опікуються 
дітьми. А також мали змогу поспілку-
ватися з самими дітьми, оглянути їх 
кімнати і навчальні класи. У Містечку 
гарно та затишно, проте ніщо не мо-
же замінити дітям батьків.

Ми всі розуміємо, що найбільша 
радість — це радість віддавати. Од-
ній людині найчастіше не під силу 
допомогти кожному, хто потребує. 
Спільними зусиллями робити це на-
багато легше й, що найголовніше — 
ефективніше.

Дякуємо усім учасникам ярмарку 
за активність, ініціативність та під-
тримку. Велика подяка батькам, які 
з задоволенням та натхненням до-
лучаються до усіх благодійних акцій 
разом зі своїми дітьми.

М. ПІДГАЄЦЬКА, заступник 
директора НВК з виховної роботи

Урок історії 
для старшокласників 

від Ярослава Кендзьора
«Він залишається з нами у брон-

зі і граніті, вічний і непогамовний 
будитель заспаної нації, він буде в 
підручниках історії, бо він сама іс-
торія». Ці слова відомий прикарпат-
ський поет Богдан Томенчук присвя-
тив В’ячеславу Чорноволу, якого ми 
називаємо совістю української нації. 
Нещодавно Президент України Петро 
Порошенко видав указ про відзначен-
ня 80-річчя від дня народження ви-
датного українського державного 

та політичного діяча, Героя України 
В’ячеслава Чорновола. З грудня 2017 
року до березня 2018-го заплановані 
заходи на вшанування його пам’яті та 
для популяризації його творів.

15 грудня учні Ямницького НВК 
мали унікальну можливість поспілку-
ватися з побратимом В’ячеслава Мак-
симовича — Ярославом Кендзьором, 
народним депутатом України І-VI скли-
кань, учасником українського диси-
дентського руху, громадським та по-

літичним діячем. Ярослав Кендзьор — 
людина, яка стала свідком ухвалення 
Декларації про державний суверенітет, 
приходу демократичних сил у парла-
мент та проголошення незалежності 
України. Пан Ярослав розповів учням 
унікальні факти з біографії В. Чорно-
вола, про рух шістдесятників, процес 
становлення незалежності нашої дер-
жави та про сучасну політичну ситуа-
цію в Україні. Ярослав Михайлович по-
дарував шкільній бібліотеці унікальний 
десятитомник творів В. Чорновола. 

Безсумнівно, спілкування із Яросла-
вом Кендзьором запам’яталося кож-
ному присутньому в залі. Він залишив 
нам на згадку щиру посмішку, силу ду-
ху і велику любов до України. Велика 
подяка за організацію зустрічі народ-
ному депутатові України двох демо-
кратичних скликань, депутату облас-
ної ради, близькому другу Ярослава 
Кендзьора — Роману Ткачу.

Н. ВИННИК, 
директор Ямницького НВК
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Вивчаємо традиції 
змалечку!

«Вечорниці» напередодні свята Дня Андрія Первозванного відбулися у до-
шкільнят Ямницького НВК. Хоч Андрій Первозванний — християнський свя-
тий, але в народній традиції звичаї та обряди в день цього святого мають 
стародавній, дохристиянський характер. Мабуть, тому воно й цікаве навіть 
найменшим українцям.

На святі діти жартували, весели-
лись, бавились в народні ігри такі, як 
«Дід Панас», «Ти котись, котись клу-
бочок», співали жартівливих пісень 
«Танцювала риба з раком», «Ой ти, 
гарний Семене», танцювали під піс-
ню «Якби мені сивий кінь», інсцену-
вали народні українські пісні: «Ой там 
на товчку, на базарі», «Грицю, Грицю, 
до роботи», лущили квасолі, кукуру-
дзу, ліпили вареники, «калиту» куса-
ли, хлопці «збитки робили», дівчата 

«ворожили» і навіть «чортик» Андрій 
намагався нашкодити.

Також дошкільники мали змогу 
ознайомитися з давньою українською 
оселею та її облаштуванням: вишити-
ми рушниками, скатертинами, глиня-
ним посудом, піччю, прядкою та інши-
ми атрибутами, якими була прикрашена 
зала на святі, одягнутися в український 
національний одяг. Також можна було 
спробувати українських страв, зокрема 
вареників та пампушок, які допомогли 

приготувати для свята батьки, за що їм 
велика подяка. Стравами в кінці свята 
мали змогу частуватися як діти, так і 
присутні на «вечорницях» гості.

Наступного ранку я почула діалог 
двох хлопчиків, вихованців наших до-
шкільних груп:

— Гарне було вчора свято. І пове-
селились, і пожартували.

—…І наїлись.
Ось така проста та безпосередня ди-

тяча вдячність. А якщо діти задоволені, 
то значить і ми, вихователі, щасливі від 
того, що доносимо до дитячих сердець 

хоча би маленьку крихту любові до рід-
ної землі, до людей, які на ній живуть, 
до наших давніх і таких різнобарвних 
звичаїв та традицій.

Н. КАТАМАЙ, вихователь-методист 
дошкільних груп Ямницького НВК

Праця і свята 
нашої «Зіроньки»
Уся методична робота протягом жовтня-грудня в Ямницькому закладі до-
шкільної освіти «Зіронька» була підпорядкована річному плану роботи. При 
плануванні роботи закладу ми керуємося принципом актуальності, науковості, 
наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність 
змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного пе-
дагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забез-
печення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спряму-
ванню зусиль педагогічного колективу 
на реалізацію сучасного особистісно-
орієнтованого підходу до дітей, який 
передбачає формування у дитини зді-
бностей і бажання усвідомлювати себе 
як особистість.

Професійному зростанню педагогіч-
них працівників закладу сприяють кур-
си підвищення кваліфікації при ІФІППО, 
відвідування обласних та районних се-
мінарів, методичних об’єднань, участь у 
роботі творчих груп, самоосвіта.

Цьогоріч, у жовтні, на базі нашого 
закладу дошкільної освіти відбулися кур-
си підвищення кваліфікації при ІФІП-
ПО на тему «Формування мовленнєвої 
компетенції дошкільнят». У підготовці 
та проведенні заходів для вихователів 
Івано-Франківської області брали участь 
всі педагогічні працівники закладу.

Слухачів курсів вихователі зустрі-
ли танцем із рушниками. Підготували 
мультимедійну презентацію закладу, 

яку з цікавістю та захопленням пере-
глянули всі гості.

Вихованці середньої групи «Віно-
чок» підготували для гостей цікаве за-
няття з патріотичного виховання «З Укра-
їною в серці», під час якого діти з цікавіс-
тю мандрували Україною, декламували 
вірші, дивилися слайдову презентацію, 
танцювали та співали.

Також був проведений тренінг на 
тему «Формування мовленнєвої ком-
петенції дошкільнят» та наприкінці зу-
стрічі гостям для перегляду був запро-
понований осінній ярмарок.

У листопаді в закладі дошкільної 
освіти відбулися святкові ранки на те-
му «Осінь чарівна у гості прийшла», під 
час яких дітки з радістю зустріли кра-
суню осінь та пригостилися осінніми 
дарунками.

Насичений подіями рік добігає кінця, 
і наступає довгоочікувана казкова пора, 
коли дива стають реальністю. В ніч із 18 
на 19 грудня на землю сходить святий 

Миколай, щоби нагородити дітей подарун-
ками за їх добрі вчинки, за слухняність.

Найбільш щиро, із великим захо-
пленням і радістю сприймають це свято 
діти, бо святого Миколая завжди вважа-
ли покровителем і заступником дітей. 
День святого Миколая — це улюблене 
та очікуване багатьма дітлахами свя-
то покровителя дітей і мандрівників.

До нашого садочка Святий Миколай 
завітав 15 грудня. Батьки та гості , які 
прийшли на свято, мали змогу побачити 
інсценізовані вистави у молодших групах 
«Білочка» та «Сонечко», які донесли до 
дітей думку, що треба вірити в чудеса свя-
тих — і диво обов’язково здійсниться, бо 
святий Миколай, крім того що роздає по-
дарунки, завжди є там, де панує розпач, 
скорбота, біда. Він завжди приходить на 
поміч тим, хто щиро молиться до нього.

У заході були використані драматич-
ні сценки, вірші, легенди, оповідання. Свя-
тий Миколай поспішав до діток. Дорогою 
сталася пригода: хитрі Звірята і Лісови-
чок вкрали у святого Миколая мішок з 

подарунками та заховали його в лісі. Але 
на допомогу прибігли Світлячки, які по-
світили чарівними ліхтариками, Гномики, 
які розчистили доріжки в лісі, Сніжинки, 
Зимонька, чарівна Нічка, Зіроньки та Мі-
сяць. Знайшли вони мішок з подарунка-

ми. Соромно стало Звірятам та Лісовичку 
за свій вчинок, зрозуміли вони свою по-
милку, покаялися, попросили вибачення 
у Миколая Чудотворця та діток. Святий 
Миколай, який завітав до садочку під 
чудові дзвіночки маленьких Ангелят, не 
образився, роздав всім Лісовим Звіря-
там та діткам дарунки та попросив їх бу-
ти добрими, чесними, жити дружно, щоб 
завжди панував лад у їхньому лісовому 
царстві. Тоді Святий Миколай із Ангелами 
пішов до діток, щоб роздати їм довгоочі-
кувані подарунки. Дітки тішили Миколая 
молитвами, віршами і піснями.

А ще вихованці середньої групи го-
тують Різдвяне свято з колядками, ві-
ршами та Різдвяним віншуванням.

Адміністрація закладу 
дошкільної освіти
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Вивчаємо 
літературу 

рідного краю
Зустрічі з письменниками у шкільний бібліотеці стали вже доброю традицією. 
Нещодавно учні мали змогу познайомитись з письменником Степаном Процю-
ком, прочитати його твори, і навіть відзняли буктрейлер за повістю «Варвари».
А от 17 листопада у Ямницькому 

НВК відбулася творча зустріч із прикар-
патською письменницею Оксаною Кузів. 
Авторка розповіла, що почувши реальні 

історії, за якийсь час 
ніби починає жити у 
світі цих людей, чує 
їхні розмови, знає їх-
ні думки та бажання 
і не може це не за-
писати, бо все про-
сто вихлюпується 
з неї. Присутні учні 
та вчителі слухали 
з душевним трепе-
том щемливі рядки 
в авторському вико-
нанні з її повісті «Та-
їнство», за якою Ви-
годський народний 
театр поставив ви-
ставу. Також усі на-

солоджувалися поезією, яка 
захоплює своєю великою ду-
шевністю та лірикою. Учні ра-
до спілкувалися з письменни-
цею, поринали «у закапелки її 
душі». На завершення Оксана 
Кузів своєю творчістю і своїм 
особистим прикладом сили-
мужності в боротьбі за життя, 
тихим жіночим і материнським 
щастям доводила усім присут-
нім, хто втратив віру й надію, 
що усе можна змінити на кра-
ще, головне — більше любові.

Т. ЛІНІЙЧУК, вчитель 
української мови 

та літератури

Сільська бібліотека 
приймає гостей 

та отримує відзнаки
19 листопада відбулося особливе 

чергове засідання клубу «Сільський гос-
подар», приурочене святкуванню Дня 
працівників сільського господарства 
України.

Голова клубу Антон Іваночко при-
вітав присутніх з професійним святом 
і наголосив, що праця кожного трударя 
— це запорука достатку, здоров’я кож-
ного з нас, це насущний хліб на столі у 
кожному домі.

Актив клубу підготував безпрограш-
ні лотерейні білети для присутніх. Кожен 
власник лотерейного білета отримав 
набір з трьох нових сортів картоплі, що 
було сюрпризом для кожного.

На закінчення засідання присутні 
члени клубу обмінялися цікавими но-
винками у веденні свого господарства.

14 грудня в Івано-Франківській об-
ласній універсальній науковій бібліотеці 
ім. І. Франка відбулася презентація но-
вого всеукраїнського літературно-худож-
нього і громадсько-політичного журналу 
«Перевал», який присвячений 75-річчю 
створення УПА.

Також під час заходу начальник 
управління культури, національнос-
тей та релігій ОДА Володимир Федо-
рак та директор обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. І. Франка 
Людмила Бабій нагородили перемож-
ців обласного конкурсу «Краща біблі-
отека 2017 року». Відзнаку отримала 
й Ганна Суп, завідуюча бібліотекою 
села Ямниця, яка стала переможцем 
у номінації «Бібліотека — техноло-
гія успіху».

У неділю, 17 грудня, в читальному 
залі бібліотеки відбулося останнє в цьо-
му році засідання клубу «Сільський гос-

подар», на якому були присутні також 
і гості — голова Ямницької ОТГ Роман 
Крутий та колишній голова с. Ямниця 
Микола Зелінський.

Голова клубу Антон Іваночко підвів 
підсумки роботи клубу за рік, згадав про 
цікаві моменти в роботі та поділився 
планами на найближче майбутнє.

Сюрпризом для присутніх було при-
вітання та побажання від членів клубу 
Миколи Телюка, Іванни Іваночко та Єв-
гена Гальки у сценічних костюмах та в 
супроводі акордеону з наступаючим Но-
вим роком і Різдвяними святами.

До привітань приєднався почес-
ний гість Роман Крутий, який побажав 
всім членам клубу міцного здоров’я, по-
дальших успіхів у роботі та пообіцяв під-
тримку влади.

Микола Зелінський також побажав 
надалі бути активними в роботі, залуча-
ти молодих господарів та запропонував 
клубу реорганізуватися в громадську 
організацію.

Працівники сільської бібліотеки

«Сільський господар» 
підводить підсумки

Уже стало традицією наприкінці року підводити підсумки нашої роботи за 
рік. Ось і цього разу ми провели такий звітний захід. 

Розпочала його Ганна Суп, завіду-
юча сільською бібліотекою, на базі якої 
працює клуб органічного землеробства 
як об’єднання людей, захоплених спіль-
ним інтересом до рільництва. Вона від-
значила, що за підсумками обласного 
конкурсу «Краща сільська бібліотека 
– 2017» ямницька книгозбірня визна-
на найкращою в номінації «Бібліотека 
— технологія успіху» і була нагородже-
на Івано-Франківською облдержадмі-
ністрацію грамотою та літературою. У 
цьому є велика заслуга й членів клубу, 
які ведуть певну організаційну, навчаль-
но-практичну та професійну роботу се-
ред жителів села, через пресу, обласні 
радіо та телебачення.

Голова клубу «Сільський господар» у 
своєму виступі звернув увагу на те, що за 
дванадцять років діяльності об‘єднання 
урізноманітнилися форми роботи. Об-
мін досвідом, майстер-класи, екскурсії 
захоплюють слухачів — і з кожного за-
няття людина виносить для себе щось 
цікаве, корисне. З кожним роком сюди 
приходять нові слухачі, але й не поки-
дають старожили.

У залі під час заходу був присутній 
Дмитро Шайбан — один із активних чле-
нів клубу від дня його заснування. Він 
слухає інших і сам дає цінні поради, бо 
«знання подібні до грошей: чим більше 
маєш, тим більше їх хочеться».

Є в клубі й новачки, серед яких 
— Мирослава Валько, донька колиш-
нього бригадира тракторної бригади 
Ярослава Йосиповича Валька, велико-
го майстра своєї справи, хлібороба від 
Бога. Він передав Мирославі велику 
любов до землі. Вона довго вагала-

ся, йти чи не йти до клубу «Сільський 
господар», а коли прийшла, то вклю-
чилася в роботу і тепер каже: «Жалію, 
що не прийшла швидше».

Члени клубу вшанували свого ко-
легу Ярослава Фриговича з нагоди його 
85-річчя. Це людина з великим досві-
дом, знавець історії, учасник знакових 
подій буремних 1940-50-х. Він ініціював і 
спонсорував відкриття пам’ятної плити 
з нагоди 125-річчя від дня народження 
знаного військового, громадського ді-
яча, публіциста, редактора газети «Гро-
мадський голос», ямничанина Дмитра 
Катамая. Тепер його мета — поставити 
в селі пам’ятник Т. Г. Шевченку.

А ще цього року ямничани здійсни-

ли цікаву екскурсію в с. Кутище Тлумаць-
кого району, ознайомилися з історією 
села, відвідали краєзнавчий музей, який 
має десять експозиційних залів. Музей 
знаходиться в двоповерховому примі-
щенні. Йому присвоєне звання «народ-
ний». Нам було соромно, що ми не мо-
жемо похвалитися чимось подібним. 
І члени клубу вирішили: бути в Ямни-

ці музею. Ініціативу виявили Микола 
Катамай з дружиною Стефанією. І при 
допомозі одноклубників ми відкрили 
у нього родинно-клубний музей. Поча-
ток зроблено. Далі справа за керівни-
цтвом громади.

На підсумкове заняття «Сільського 
господаря» завітали колишній сільський 
голова Микола Зелінський та нинішній 
ямницький голова Роман Крутий, які ви-
слухали виступаючих, надали інформа-
цію про майбутню діяльність новоство-
реної ОТГ та висловили пропозиції щодо 
подальшої роботи клубу й привітали всіх 
із Новорічними та Різдвяними святами. 
Головуючий подякував поважним гос-
тям і відзначив, що такі зустрічі стали 
традиційними. За останні два роки їх 
було більше, ніж за попередні десять. 
Це свідчить про те, що «Сільський гос-
подар», крім праці на землі, поширен-
ня органічного землеробства, охоплює 
ширші сфери діяльності: благоустрій, 
збереження довкілля, раціонального 
використання землі тощо.

На завершення роботи присутні при-
йняли Романа Крутого та Миколу Зелін-
ського в почесні члени клубу «Сільський 
господар».

Напередодні Новорічних та Різд-
вяних свят вітаю всіх ямничан! Миру, 
здоров’я, благополуччя вам і вашим 
родинам.
Щоб велося у господі, у садочку 

й на городі.
Щоб не було суховіїв, і щоб вітер 

тепло віяв.
Щоб цвіло все, не горіло. 

І щоб діти не хворіли.

Щоб родили груші й вишні. 
Щоби дочки заміж вийшли.

Щоби хлопці поженились, щоб всі 
в хаті помістились.

Щоб цвіли, як маків цвіт, щоб 
радів вам білий світ!

Антон ІВАНОЧКО, голова Ямницького 
клубу «Сільський господар»
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Гарні сторінки життя ДМШ
Для учнів та викладачів Ямницької дитячої музичної школи цей рік минає з 
хорошими результатами і цікавими заходами. 

У період з жовтня по грудень ми від-
святкували Міжнародний день музики, 
при цьому посвятивши в першокласни-
ки наших наймолодших учнів та відзна-
чивши подяками викладачів школи, а 
також провели лекцію-концерт до 140-ї 
річниці від дня народження М. Д. Леон-
товича «Безмежно закоханий в пісню». 
Потішили нас добрими результатами на 
конкурсах наші вихованці: Вікторія Гой-
сан, учениця IV класу (фортепіано), за-
йнявши ІІ місце у Всеукраїнському фес-
тивалі-конкурсі «Зоряні мости», Мар’яна 
Бибик, учениця IІ класу (фортепіано), по-
сівши ІІІ місце у Всеукраїнському фести-
валі-конкурсі «Зоряні мости».

Напередодні зимових свят згадай-
мо, як ДМШ радісно й змістовно провела 
Міжнародний день музики. Святковий 
концерт з нагоди його відзначення мав 
назву «Музика торкається душі» і від-
бувся 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 про-
звучав ансамбль піаністок, молодших 
учасниць свята: Мар’яни Бибик та Вікто-
рії Савуляк, які виконали «Французьку 
пісню» О. Баталова. Потішили слухачів 
грою на фортепіано Вікторія Гойсан (Ю. 
Шинкаренко «Незнайко») й Ольга Кузів 
(В. Гіллок «Віденське рондо») класу Га-
лини 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 піснею 
«Намалюй мені ніч» М. Скорика. Драма-
тичною кульмінацією стала пісня «Біля 
тополі» в аранжуванні Мар’яни Гусар, 

Ямницький «Дзвін» 
звучав переможно 

на Київщині
З перемогою повернулася додому Народна хорова капела «Дзвін» ім. Р. Дол-
чука БК с. Ямниця — учасниця IX Всеукраїнського конкурсу-фестивалю духо-
вної музики «Введенські піснеспіви». Захід відбувся в смт. Ворзель та 
м. Ірпінь Київської області 2 і 3 грудня, зібравши понад 400 учасників (десять 
хорових колективів, фольклорних ансамблів, дуетів, солістів — зі столиці та 
десяти областей України).

Перший день фестивалю проходив у 
храмі Преображення Господнього у Вор-
зелі, де звучали літургійні твори, релігій-
ні канти, духовні музичні твори, колядки, 
щедрівки. Хоровій капелі «Дзвін» випала 
честь розпочати конкурсну програму. Ко-
лектив виконав «Святий Боже» М. Бере-
зовського, «Нехай сповняться» А. Веде-
ля, «Святе причастя» (музика М. Дацка, 
аранжування Я. Павлика), колядку «Небо 
і земля» в обробці Я. Павлика. Професій-
не журі фестивалю оцінювало художній 
рівень репертуару; оригінальність інтер-
претації; майстерність виконання: вираз-
ність, емоційність, чистоту інтонування та 
інше, а також сценічну культуру і вбрання.

А в на другий день фестивалю 
«Дзвін» виступав чотирнадцятими. 

Тож журі мало змогу послухати і оці-
нити виступи до і після ямницької ка-
пели. Наші земляки представили п’ять 
різножанрових творів. Виступ капели 
глядачі зустріли бурхливими оплеска-
ми та оваціями. Всі присутні й учасники 
колективів вітали хористів та керівників 
з успішним виступом.

На Гала-концерті усі переможці в 
різних номінаціях, згідно з положенням 
фестивалю, виконували тільки один твір, 
а капелі «Дзвін» надали можливість 
представити дві композиції. А на біс 
ямничани заспівали ще й «Коломийки».

Журі високо оцінило виступи Народ-
ної аматорської хорової капели «Дзвін» 
ім. Р. Долчука і присудило Диплом І-го 
ступеня. За досягнення високого про-

фесіоналізму й визначні успіхи в твор-
чій, культурно-просвітницькій, виховній 
діяльності, вагомий внесок у створення 
та примноження духовних цінностей та 
активу участь у фестивалі «Введенські 
піснеспіви» відзначили подякою Ярему 
Павлика — художнього керівника «Дзво-
ну». Такою ж нагородою відзначено хор-

мейстера Ірину Павлик та концертмей-
стера капели — Андрія Дейчаківского. 
Колектив нагороджено Почесною гра-
мотою Митрополита Переяслав-Хмель-
ницького і Білоцерківського.

Хористи дякують Миколі Зелінсько-
му, недавньому сільському голові с. Ям-
ниця, за підтримку Народної хорової ка-

пели «Дзвін» та голові Ямницької ОТГ 
Роману Крутому за підтримку М. Зелін-
ського як організатора поїздки колек-
тиву на Всеукраїнський фестиваль ду-
ховної музики.

 Ярема ПАВЛИК, 
художній керівник «Дзвону»

присвячена пам’яті героїв, що віддали 
своє життя за краще майбутнє України, 
тим, хто зараз знаходиться на сході та 
бореться з ворогом за свободу і спра-
ведливість 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 Ямницької 
ДМШ Світлана Бойко висловила подяку 
вельмишановним гостям за моральну 
та фінансову підтримку школи й поба-
жала всім присутнім: «…Нехай красива 
музика завжди лунає в наших серцях, 
викликає позитивні емоції, кожен день 
хай буде сповнений світлої музики, яка 
надихає до життєвих перемог».

Ірина ТУТКА, 
викладач Ямницької ДМШ

Вітаємо і пишаємося!
У Всеукраїнському конкурсі до 

295-ї річниці від дня народження ви-
датного філософа Григорія Сково-
роди, оголошеному Національним 
університетом «Острозька акаде-
мія», учениця 9 класу, учнівський 
директор Ямницького НВК Уляна 
Ковальчук була нагороджена серти-
фікатом за оригінальну авторську 
роботу філософського есе. Есе Уля-
ни визнане одним із найкращих з 
294 поданих робіт.
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Новонароджені
Лобач Софія Ігорівна — 02.09.2017 р.
Стосяк Софія Богданівна — 21.09.2017 р.
Гавриляк  Максим  Романович — 

31.10.2017 р.
Гелей Катерина Андріївна — 28.10.2017 р.
Валько Назар Васильович — 01.11.2017 р.
Пачків Анастасія Юріївна — 29.10.2017 р.
Сенько Тереза Андріївна — 03.11.2017 р.
Ключніченко Матвій Романович – 09.11.2017 р.

Вітаємо з ювілеєм!
Ювілей — це знаменна да-

та в житті людини, час підбити 
певні підсумки і запланувати, по-
мріяти про майбутнє. Тож сер-
дечно вітаємо наших ювілярів, 
відомих у громаді людей, та ба-
жаємо їм з нагоди їхніх чудових 
свят енергії й оптимізму, поваги 
від односельців та любові від 
рідних, усіляких успіхів на жит-
тєвій дорозі, міцного здоров’я і 
Божого благословення на многії літа!

Салій Олег Йосипович — 29.05.1947 р. н. (70 років)
Савчук Лідія Василівна — 28.11.1957 р. н. (60 років)
Гнатишин Михайло Миколайович — 09.11.1947 р. н. (70 років)
Зелінський Микола Романович — 20.12.1977 р. н. (40 років)

Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаємо доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах!
Зичимо з повагою, шановні,
Вам прожить щасливо і до ста!Футбольні обрії

Змагаючись в обласному чемпіонаті, ямницькі амато-
ри шкіряного мяча демонструють виконавську май-
стерність.

Турнірна таблиця 
Чемпіонату Івано-Франківської області 
І ліги сезон 2017/2018  після І кола. 
Дорослі склади

М Команда І В Н П Мз Мп О
1 ФК «Галич» (Галич) 11 9 1 1 26 3 28
2 «Нафтовик» (Долина) 11 7 1 3 33 15 22
3 «Колос Городенківщини» 
 (Городенка) 11 6 3 2 19 9 21
4 «Карпати» 
(Брошнів-Осада) 11 6 2 3 17 10 20
5 «Тепловик-ДЮСШ №3» 
 (Івано-Франківськ) 11 5 1 5 23 16 16
6 ФК «Битків» (Битків) 11 4 3 4 20 14 15
7 НФК «Бурштин» 
 (Бурштин) 11 3 6 2 7 6 15
8 «Вихор» (Ямниця) 11 4 2 5 16 21 14
9 «Придністров’я» 
 (Тлумач) 11 3 4 4 19 16 13
10 ФК «Турка» (Турка) 11 2 2 7 9 24 8
11 ФК «Калуш» (Калуш) 11 2 0 9 4 42 6
12 «Бескид» (Надвірна) 11 1 3 7 4 21 6

Куди кращі результати після І кола у дублерів ямницького 
«Вихора», які за 11 турів йдуть без жодної поразки. Маючи 
у своєму активі вісім перемог та три нічиї, 18-літні юнаки 
розмістилися на другій позиції у турнірній таблиці, попереду 
пропустивши івано-франківську команду «Тепловик-ДЮСШ 
№3», яка має на одну перемогу більше.

Турнірна таблиця чемпіонату 
ДЮФЛІФО. U-18

М Команда І В Н П З П О
1 «Тепловик-ДЮСШ №3» 
 (Івано-Франківськ) 11 9 2 0 47 8 29
2 «Вихор» (Ямниця) 11 8 3 0 30 9 27
3 «Карпати» 
 (Брошнів-Осада) 11 6 2 3 18 8 20
4 «Придністров’я»  (Тлумач) 11 6 1 4 17 23 19
5 «Бескид» (Надвірна) 11 5 2 4 27 17 17
6 НФК «Бурштин» (Бурштин) 11 5 0 6 29 15 15
7 «Нафтовик» (Долина) 11 4 2 5 18 23 14
8 ФК «Калуш» (Калуш) 11 3 3 5 8 10 12
9 ФК «Битків» (Битків) 11 2 6 3 13 18 12
10 ФК «Галич» (Галич) 11 2 4 5 19 29 10
11 ФК «Турка» (Турка) 11 2 1 8 15 38 7
12 «Колос Городенківщини» 
 (Городенка) 11 1 0 10 7 50 3

Відійшли у вічність
Процик Андрій Тарасович — помер 01.09.2017 р.
Боднарчук Дмитро Михайлович, 27.01.1929 р. н. —  

08.09.2017 р.
Гумен Йосифа Дмитрівна, 18.08.1935 р. н. — 29.09.2017 р.
Деркач Марія Дмитрівна, 24.07.1928 р. н. — 02.10.2017 р.
Вирста Михайло Іванович, 03.11.1947 р. н. — 06.10.2017 р.
Угрін Василь Ласлович, 05.12.1969 р. н. — 10.10.2017 р.
Когуч Михайло Миколайович, 15.02.1931 р. н. — 15.10.2017 р.
Кабанова Надія Василівна, 19.06.1978 р. н. — 16.10.2017 р.
Гардаман Дмитро Дмитрович, 07.11.1949 р. н. — 20.10.2017 р.
Костишин Марія Семенівна, 14.01.1957 р. н. — 25.10.2017 р.
Зелінський Адам Дмитрович, 10.03.1944 р. н. — 28.10.2017 р.
Бибик Марія Василівна, 25.06.1933 р. н. — 04.11.2017 р.
Салій Анна Олексіївна, 19.12.1929 р. н. — 06.11.2017 р.
Салига Ганна Іванівна, 16.02.1956 р. н. — 06.11.2017 р.
Тодось Євдокія Дмитрівна, 27.10.1924 р. н. — 20.11.2017 р.
Калуцький Василь Юстинович, 12.09.1930 р.н. — 28.11.2017 р.
Синишин Ярослав Ілліч, 18.04.1937 р. н. — 01.12.2017 р.
Мицько Микола Петрович — помер 04.12.2017 р.
Дейчаківський Семен Антонович, 04.12.1928 р.н. — 
21.12.2017 р.

Шановні колеги, батьки, 
дорогі дошкільнята, 

мешканці села Ямниця!
Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! У 

це світле свято хочеться побажати миру й спокою в кожному 
домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душев-
ної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міц-
ного здоров’я та всіх благ! Нехай здійсняться усі очікування і 
збудуться найзаповітніші мрії!

Веселої вам колядки!
Нехай з Різдвом Христовим розквітне для Вас кожен день, 

і нехай Вифлеємська зірка освітить Вам шлях до благополуч-
чя і процвітання.

Хай Різдво змінить Ваші турботи на радість, а будні — на 
свято. Щиро бажаю Вам гарного настрою, міцного здоров’я, 
наснаги для здійснення всього задуманого.

Зі святом Вас!

З повагою — 
завідувач ЗДО «Зіронька» Оксана ШУНТОВА

  ФУТЗАЛ
На завершення року команда ФК «Вихор» у чемпіонаті Івано-Франківська з футзалу, по-
сівши друге місце в групі С, виборола путівку до фінальної стадії.

23 грудня в заключному матчі групового 
етапу «Вихор» переміг з рахунком 8:5 команду 
Вовчинці-1. До участі в змаганнях зголосилися 
36 команд, які боролися за вихід до наступно-
го етапу у чотирьох групах. 

Підсумкова таблиця, 
група С

1 Експрес 8 7 1 0 48 24 22
2 Вихор 8 5 2 1 46 25 17
3 УКД благо 8 4 3 1 31 19 15
4 Тема Станіслав 8 4 22 35 24 14
5 Карпати 8 3 0 5 29 30 9
6 Вовчинці-1 8 3 0 5 25 30 9
7 Фортуна 8 3 0 5  20 38 9
8 Говерла 8 2 2 4 23 23 8
9 Елекс 8 0 0 8 9 53 0

Склад груп фінального етапу чемпіонату 
Івано-Франківська. Перша ліга: «Оріон», «Ме-
дик», «Інновація», «Юрист», «Експрес ПЧ-12», 
«Вихор», «Патріот», «Добробут Інвест», «Пер-
ламутр».

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       26 жовтня 2017 року  №188-р  м. Тисмениця

Про відзначення 
Подякою голови Тисменицької 

районної ради  Гнатишина Михайла 
Миколайовича 

Відповідно до рішень районної ради від 24.05.2012 
“Про встановлення Подяки голови Тисменицької ра-
йонної ради”, від 23.03.2016 “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 24.05.2012 “Про встанов-
лення Подяки голови Тисменицької районної ради”, 
від 28.10.2016 “Про внесення змін до рішення районної 
ради від 24.05.2012 “Про встановлення Подяки голо-
ви Тисменицької районної ради” за вагомий внесок у 
розвиток футболу, популяризацію фізичної культури 
і спорту та з нагоди 70-річчя від дня народження від-
значити Подякою голови Тисменицької районної ради 
Гнатишина Михайла Миколайовича, жителя с. Ямниця.

Заступник голови районної ради Ігор ФЕДОРИШИН



Михайлові Гнатишину — 70
9 листопада ветеран прикарпатського футболу Михайло Гнатишин відзначив свій юві-
лей – 70-річчя від дня народження. 

Народився він у с. Сівці-Калуській Калуського ра-
йону. Грав за калуську команду «Хімік» (1965–1969 рр.), 
івано-франківський «Спартак» (1969–1973 рр.), у складі 
якого двічі ставав чемпіоном України (1969 і 1972 рр.), 
за тернопільський «Будівельник» (1974 р.) та за кілька 
колективів фізкультури області. Після завершення фут-
больної кар’єри працював тренером у Долинській і Тис-
меницькій ДЮСШ та тренером низки інших колективів 
фізкультури області. З 1990-го по 1999-й – тренер івано-
франківського «Прикарпаття», з 1999-го по 2003-й – голо-
вний тренер команди другої ліги групи «А» – «Енергетик» 
(Бурштин). У 2000 році «Енергетик» – бронзовий призер 
серед команд другої ліги. У 2004-му через проблеми зі 
здоров’ям перейшов працювати помічником головного 
тренера «Енергетика» Миколи Пристая. Закінчив факуль-
тет фізвиховання Тернопільського педінституту. Дружина 
Анна – медик, мають синів Тараса і Олега.

Календар ігор 
Чемпіонату першої ліги 

сезону 2017-2018. 
Друге коло 

14 тур, 1 квітня (неділя): 
«Бескид» – ФК «Калуш», 
«Тепловик-ДЮСШ №3» – НФК «Бурштин»,
«Придністров’я» – «Нафтовик»,
«Колос Городенківщини» – «Вихор»,
«Карпати» Б-О – ФК «Битків».

15 тур, 10 квітня (вівторок):
«Карпати» Б-О – «Бескид»,
ФК «Галич» – «Колос Городенківщини»,
«Вихор» – «Придністров’я»,
«Нафтовик» – «Тепловик-ДЮСШ №3»,
ФК «Турка» – ФК «Калуш».

16 тур, 15 квітня (неділя): 
«Бескид» – ФК «Турка»,
ФК «Калуш» – НФК «Бурштин»,
«Тепловик-ДЮСШ №3» – «Вихор»,
«Придністров’я» – ФК «Галич»,
«Колос Городенківщини» – ФК «Битків».

17 тур, 22 квітня (неділя): 
«Карпати» Б-О – 

«Колос Городенківщини»,
ФК «Битків» – «Придністров’я»,
ФК «Галич» – «Тепловик-ДЮСШ №3»,
«Нафтовик» – ФК «Калуш»,
НФК «Бурштин» – ФК «Турка».

18 тур, 29 квітня (неділя): 
«Бескид» – НФК «Бурштин»,
ФК «Турка» – «Нафтовик»,
ФК «Калуш» – «Вихор»,
«Тепловик-ДЮСШ №3» – ФК «Битків»,
«Придністров’я» – «Карпати» Б-О.

19 тур, 6 травня (неділя): 
«Колос Городенківщини» – «Бескид»,
«Карпати» Б-О – «Тепловик-ДЮСШ №3»,
ФК «Галич» – ФК «Калуш»,
«Вихор» – ФК «Турка»,
«Нафтовик» – НФК «Бурштин».

20 тур, 13 травня (неділя): 
«Бескид» – «Нафтовик»,
НФК «Бурштин» – «Вихор»,
ФК «Турка» – ФК «Галич»,
ФК «Калуш» – ФК «Битків»,
«Придністров’я» – 

«Колос Городенківщини».

21 тур, 20 травня (неділя): 
«Придністров’я» – «Бескид»,
«Колос Городенківщини» – 

«Тепловик-ДЮСШ №3»,
«Карпати» Б-О – ФК «Калуш»,
ФК «Битків» – ФК «Турка»,
ФК «Галич» – НФК «Бурштин»,
«Вихор» – «Нафтовик».

22 тур, 27 травня (неділя):
«Бескид» – «Вихор»,
«Нафтовик» – ФК «Галич»,
НФК «Бурштин» – ФК «Битків»,
ФК «Турка» – «Карпати» Б-О,
«Тепловик-ДЮСШ №3» – 

«Придністров’я».
23 тур, 3 червня (неділя):

«Тепловик-ДЮСШ №3» – «Бескид»,
«Колос Городенківщини» – 

ФК «Калуш»,
«Карпати» Б-О – НФК «Бурштин»,
ФК «Битків» – «Нафтовик»,
ФК «Галич» – «Вихор».

24 тур, 10 червня (неділя):
«Бескид» – ФК «Галич»,
«Вихор» – ФК «Битків»,
«Нафтовик» – «Карпати» Б-О,
ФК «Турка» – 

«Колос Городенківщини»,
ФК «Калуш» – «Придністров’я».

25 тур, 17 червня (неділя):
«Тепловик-ДЮСШ №3» – ФК «Калуш»,
«Придністров’я» – ФК «Турка»,
«Колос Городенківщини» – 

НФК «Бурштин»,
«Карпати» Б-О – «Вихор»,
ФК «Битків» – ФК «Галич».

26 тур, 24 червня (неділя):
«Бескид» – ФК «Битків», 
ФК «Галич» – «Карпати» Б-О,
«Нафтовик» – 

«Колос Городенківщини»,
НФК «Бурштин» – «Придністров’я»,
ФК «Турка» – 

«Тепловик-ДЮСШ №3».


