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

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ

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

Дорогі жителі Ямницької об’єднаної 
територіальної громади!

Щиро вітаю усіх Вас 
із Днем Незалежності України! 

Це свято – уособлення бага-
товікового прагнення українців 
до свободи і незалежності, сим-
вол незламності духу, неперебор-
ного прагнення бути господарями 
на своїй землі. Нам судилося бу-
ти учасниками творення новітньої 
української держави, втілювати од-
вічну мрію нашого народу. Це вели-
ка честь і велика відповідальність 
перед власним сумлінням, родиною 
і прийдешніми поколіннями. Саме 
від кожного з нас залежить, якою 

буде наша держава, як житимуть наші діти, онуки й правнуки. 
Тож давайте добрими справами будемо разом примножува-
ти авторитет і могутність нашої країни, працювати на благо і 
процвітання Ямницької  громади та всієї України.

Щиро бажаю всім незламної віри у гідне майбутнє, 
здоров`я і довголіття, добробуту на нашій українській землі! 

Зі святом Вас! З Днем Незалежності!

Голова Ямницької об’єднаної територіальної громади 
Роман КРУТИЙ

“Будь благословенна, моя Україно”
Такими словами хочемо вітати усіх нас з великим на-

ціональним святом – Днем Незалежності нашої Держави. 
Батьківщина – це великий дар Неба, це найперше земля, на 
якій ми народились і живемо, це наша родина, наша куль-
тура, наша пісня і наша мова. Нехай ця річниця Незалеж-
ності нашої Матері-Батьківщини допоможе нам збагнути, 
що ми усі є дітьми однієї Матері, і всі повинні дбати про її 
добробут, розквіт і славу.

Бажаємо усім національної свідомості, віри і любові до 
своєї Батьківщини, успіхів у щоденній праці во ім’я розви-
тку й процвітання нашої Незалежної Української Держави! 
Бажаємо нашій любій Україні добрих, мудрих і патріотич-
них провідників, щоби вони були гідними послідовниками 
своїх славних героїв-попередників. 

Слава Україні! Героям Слава!

З благословенням Господнім, о. митрат Богдан КУРИЛІВ, 
о. Ярослав РОЖАК, о. Орест СМИЦНЮК, 

о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, о. Василь СЕНЬКО, 
о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК

Дорога громадо!
Від імені колективу КП «Ямниця» прийміть щонайкращі по-

бажання та вітання з нагоди 28-ї річниці Незалежності України!
У ці святкові дні від щирого серця зичу всім здоров’я, 

щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги 
в усіх справах та починаннях. Бажаю, щоб Ваша важлива 
праця на благо Батьківщини та українського народу за-
вжди була плідною й натхненою і дарувала лише радість 
та задоволення.

Зі святом Вас!

З повагою, керівник КП “Ямниця” Руслан САВУЛЯК

Шановні друзі!
Щиро вітаємо Вас з Днем Незалежності України! 
Нехай у цей день здійсняться усі Ваші найважливіші 

задуми, доля подарує багато років у мирі й щасті, а Ваші 
домівки наповняться радістю, любов’ю, родинним теплом 
і благополуччям. Хай наша спільна плідна праця стане на-
дійною запорукою щасливого майбутнього України.

Громадська організація “Молодіжний альянс Ямниці”

Цьогоріч ми святкуємо 28-у річницю нашої Незалежності, 
проте боротьба за волю, на жаль, ще триває. З нагоди великого 
національного свята особлива  подяка нашим Героям-захисни-
кам. Низький уклін – матерям та батькам зе те, що виховали 
славних воїнів-патріотів. Шана і вічний спокій – тим, хто від-
дав своє життя, захищаючи Українську землю від агресора. 

Зі святом, шановні краяни! Нехай у Ваших серцях ні-
коли не згасне віра в себе та Українську Державу. Добра 
Вам, щастя і мирного неба над головою!

Слава Україні! Героям слава!

Голова ГО “Ямницька спілка учасників АТО” 
Володимир РЕГА

Ямниця гучно відзначила 575-й 
день народження

4 серпня 2019 р. село Ямниця відзначило 575-у річницю з часу 
першої письмової згадки, яка датується 1444-м роком. Населений 
пункт вдруге святкував свій День народження у складі Ямницької 
об’єднаної територіальної громади.

У рамках програми фестин про-
тягом дня відбулося чимало цікавих 
заходів для ямничан та гостей. Не-
дільне дійство розпочалося ранко-
вою Божественною Літургією у храмі 
св. Миколая. Погожого дня у місці 
проведення фестин зібралась чима-
ла аудиторія. Для дітей було органі-
зовано розважальні атракції, також 
діяла виїзна торгівля. Продовжен-
ням святкування стали забави й ігри 
для дітей та молоді. Традиційний кон-
курс малюнків на асфальті зібрав 
цьогоріч багато юних художників, ко-
трі за допомогою кольорової крей-
ди вимальовували дитячі шедеври. 
Найстаранніші учасники конкурсу 
за свої творіння отримали заохо-
чувальні призи. Опісля на активну 
молодь очікувала цікава розвага –  
свято фарб холі, яке у поєднанні із 
запальними танцями зафарбувало 
одяг та обличчя учасників у яскраві 
веселкові барви. Для сильних духом 
і тілом на місцевому стадіоні влашту-
вали захоплюючі спортивні змаган-
ня. Найактивніші жителі мали нагоду 
спробувати свої сили в армреслінгу, 
підніманні гирі, жонглюванні м’ячем, 
стрибках через скакалку, ходьбі на 

ходулях, ударах по м’ячу на точність 
та перетягуванні канату. По завер-
шенні змагань сільський голова Ям-
ницької ОТГ Роман Крутий нагородив 
переможців грамотами й подарун-
ками за старання і наполегливість. 

Ближче до вечора урочисту 
концертну програму своїм чарів-
ним співом  розпочала аматорська 

хорова капела “Дзвін”. Привітати 
ямничан на свято прибуло чимало 
поважних гостей з області, району, 
довколишніх сіл, а також партнери 
Ямницької громади з ґміни Свьонт-

ки (Республіка Польща).  Щирі ві-
тання і благословення присутніх 
з нагоди поважного ювілею про-
звучали з уст отця-митрата Богда-
на Куриліва.

 Гостей та жителів села зі зна-
ковою датою привітав голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, який зичив 
громаді добробуту, благополуччя, 
миру, щастя і злагоди в оселях. У 
своєму вітанні очільник громади 
акцентував на тому, що керівни-
цтво та депутатський корпус про-

довжують активно працювати на 
благо добробуту мешканців Ям-
ницької ОТГ.

“Щиро вдячний усім, хто до-
лучається і своїми зусиллями до-

помагає громаді ставати більш 
успішною. Переконаний, що лише 
завдяки спільній праці ми зможемо 
досягти процвітання і стати гідним 
прикладом для інших”, – зазначив 
Роман Крутий.

Також на урочистості прибули 
представники влади Тисменицько-
го району – голова Тисменицької 
районної державної адміністрації 
Іван Семанюк та заступник голови 
Тисменицької районної ради Ігор 
Федоришин, які у своїх вітаннях ба-
жали ямничанам щонайкращих га-
раздів, мирного неба і подальшо-
го процвітання. Крім того, керів-
ництво Тисмениччини грамотами 
та нагородами відзначило актив-
них громадських діячів Романію 
Постолянюк та отця Ярослава Ро-
жака за заслуги і внесок у розви-
ток Ямниці. Привітав рідне село з 
Днем народження депутат облас-
ної ради, громадський діяч Роман 
Ткач. Він передав голові грома-
ди Романові Крутому унікальний 
український стяг, який пережив 
часи радянських поневірянь у під-
піллі і зберігся донині. До поздо-
ровлень з нагоди поважної дати 
долучились голова села Майдан 
Марія Зелінська, сільський голо-
ва Старого Лисця Анатолій Лущак, 
голова села Вільшаниця Володи-
мир Ющишин, в.о. старости села 
Клузів Угринівської ОТГ Марія Іва-
ницька, а також Василь Ісаків – 
сільський голова с.Рибне, котре 
незабаром стане п’ятим населе-
ним пунктом у складі Ямницької 
ОТГ. Представники польської де-
легації у своїх вітаннях дякували 
громаді за тісне співробітництво 
та гостинність, висловивши спо-
дівання, що у подальшому поль-
сько-українські відносини става-
тимуть все міцнішими. 

 Закінчення на 4 стор.
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XIІІ позачергова сесія 
Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної 

громади сьомого 
демократичного скликання
У п’ятницю, 9 серпня 2019 р. відбулася XIІІ позачергова сесія Ямницької сіль-
ської ради об’єднаної територіальної громади сьомого демократичного скли-
кання. У залі були присутні сільський голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий, депутатський корпус, в.о. старости Павлів-
ського старостинського округу Іван Вацеба, працівники апарату сільської 
ради, голова Рибненської сільської ради Василь Ісаків, представники ЗМІ, 
громадськість.
Під час засідання депутати шля-

хом поіменного голосування ухва-
лили важливе для Ямницької ОТГ 
рішення щодо добровільного при-
єднання територіальної громади 
села Рибне Тисменицького району 
до Ямницької сільської об’єднаної 
територіальної громади.

Восени 2018 р. громада села 
Рибне виявила бажання стати час-
тиною Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади. У селі відбулися 
громадські слухання, а також сесія, 
на яких мешканці та місцеві депутати 

підтримали об’єднання, після чого вони 
звернулися до керівництва об’єднаної 
громади з відповідним проханням.  Від-
так, у жовтні минулого року на IX-й сесії 
Ямницької ОТГ депутати прийняли рі-
шення, надавши згоду на добровільне 
приєднання села Рибне Тисменицько-
го району до Ямницької об’єднаної гро-
мади. Наступним кроком стало схва-
лення у червні 2019 р. на сесіях обох 
сільських рад проектів рішень стосов-
но добровільного приєднання. Схвалені 
проекти були направлені в Івано-Фран-

ківську обласну державну 
адміністрацію для надан-
ня висновку про їхню від-
повідність Конституції та 
Законам України. Висно-
вок Івано-Франківської 
ОДА про відповідність 
усіх рішень було отрима-
но у липні.

Після схвалення 8 та 
9 серпня 2019 р. на се-
сіях Ямницької та Риб-
ненської сільських рад 
рішень про добровільне 

приєднання територіальної громади 
с.Рибне до Ямницької ОТГ, Ямницька 
сільська рада подала чергове клопо-
тання до Івано-Франківської ОДА, те-
пер уже з проханням звернутися до 
Центральної виборчої комісії щодо 
призначення додаткових виборів де-
путатів Ямницької сільської ради від 
Рибненської територіальної громади. 
Після того, як рішення ЦВК буде ухва-
лене, а додаткові вибори – проведені, 
депутатський корпус Ямницької ОТГ 
поповниться ще одним представником.

Результати голосування 
за проекти бюджету участі 
Ямницької ОТГ на 2019 рік

У рамках Програми Бюджету учас-
ті Ямницької об’єднаної територіальної 
громади на 2019 р., затвердженої рішен-
ням XI сесії Ямницької сільської ради, 
ініціативні групи жителів ОТГ мали змо-
гу подати проектну заявку для реаліза-
ції за кошти громади власного проекту. 
Головна мета конкурсу Бюджету учас-
ті – долучити мешканців до вирішення 
проблем громади, дати їм відчути, що 
саме вони творці умов, у яких прожива-
ють, і їм під силу змінити свою вулицю 
чи село. 7 червня 2019 р. відбулося за-
сідання Ради експертів Бюджету участі 
Ямницької ОТГ, під час якого були ви-
значені цьогорічні проекти-переможці.

Відповідно до Програми «Бюджет 
участі Ямницької ОТГ на 2019-2020 ро-
ки», голосування за проекти відбувалось 
двома способами:

— у паперовому варіанті на бланку-
анкеті у визначених для цього місцях в 
кожному населеному пункті громади;

— електронно на офіційному веб-сайті 
ОТГ через заповнення google-форми.

Громадянами було подано 17 проектів 
(6 від Ямниці, 3 від Сільця, 8 від Тязева) 

відповідно до пріоритетів (3 — благоустрій, 
1 — спорт, 13 – підтримка освіти, культури 
та творчості) та вимог на загальну суму 
388 789 грн. (Перелік проектів вміщений 
у Додатку 1). За подані пропозиції голо-
сували жителі, вихідці громади та особи, 
котрі працюють на території ОТГ. Проголо-
сувати за допомогою паспортних даних 
за один, два чи максимально три проекти 
мав можливість кожен, хто досягнув 18 
років, лише один раз і тільки одним спо-
собом – або паперово, або електронно. 
Було зібрано і детально проаналізовано 
кожну заповнену анкету, відповідно до 

«Положення про Бюджет участі Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки». Окрім відповідальних 
осіб, для перевірки результатів голосу-
вання було задіяно зовнішніх експертів 
двох програм («Антикорупційні механіз-

ми в освіті та медицині» та «Розумна вза-
ємодія»), учасником яких є Ямницька ОТГ.

Після обговорення результатів голо-
сування Радою експертів було підведе-
но підсумки голосування та визначено 
переможців.

Дякуємо усім тим, хто взяв участь в 
конкурсі та долучився до голосування.  
Далі справа за авторами, котрі мають 
довести розпочате діло до кінця, а це 
потребує часу, зусиль та консолідації 
мешканців. Всім активним учасникам 
проекту бажаємо оптимізму, невичерп-
ної енергії та віри у свої сили!

Дорожня інфраструктура 
с. Павлівка покращується

Результатом злагодженої співп-
раці голови Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Романа Круто-
го, депутатського корпусу Ямниць-
кої ОТГ та в.о. старости с. Павлівка 
Івана Вацеби стало нове асфальтне 
покриття автошляху, що сполучає 
села Ямниця та Павлівка, а також 
проїзної частини вулиці Шевченка 
у с. Павлівка.

Роботи з асфальтування даної 
ділянки розпочалися ще у 2018-му, 
і станом на сьогодні дорога по вул. 
Шевченка аж до місцевого стадіо-
ну була покрита новим асфальтом. 
Відтепер жителям та водіям буде на-

багато зручніше пересуватися го-
ловною вулицею.

За словами сільського голо-
ви Романа Крутого, асфальтуван-
ня центральної дороги у Павлівці 
триватиме і надалі, аж до цілко-
витого завершення.

“Життя мешканців Ямницької 
ОТГ повинно бути комфортним у 
всіх сферах, тому покращення до-
рожньої інфраструктури населених 
пунктів громади є одним із пріо-
ритетних напрямків нашої діяль-
ності”, – зазначає Роман Крутий.  

Керівництво Ямницької 
об’єднаної територіальної громади продовжує докладати максимум зусиль для її роз-
витку та забезпечення якісних умов проживання жителям кожного населеного пункту.

Рейтинг № проекту Назва проекту Автор проекту Місце реалізації Вартість проекту, грн
1. 0011 Мій всесвіт (освітній простір  Лесів
  для дітей з особливими освітніми потребами) Йордана Зеновіївна с.Ямниця 24988
2. 0010 Новий освітній простір (навчання  Підгаєцька
  та розвиток за межами класної кімнати) Мар’яна Володимирівна с.Ямниця 21755
3. 0007 Чиста криниця Галюк Олег Васильович с.Тязів 19808
4. 0014 Криниця у Млинівці (облагородження 
  джерела по вул.Зелена) Ткач Тарас Михайлович с.Ямниця 24800
5. 0012 Видання збірки поетичних творів Стельмах 
  жителів Ямницької ОТГ Олег Дмитрович ОТГ 24500
6. 0003 Книгам про Тязів бути (Історія села. Садула 
  Тязівське весілля) Ірина Володимирівна с.Тязів 24770
7. 0015 Реставрація волейбольного поля Дуда Роман Миколайович с.Сілець 25000
8. 0002 Сучасній бібліотеці – сучасні технології Королевич 
   Наталія Василівна с.Тязів 24999

Навчальний старт у функціонуванні ЦНАПу
Протягом 18-25 червня 2019 р. представники Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади стали учасниками тренінгів із запуску у роботу та подаль-
шої діяльності створеного в ОТГ Центру надання адміністративних послуг. 

Ямницька об’єднана територіальна 
громада є однією з громад-перемож-
ців Прикарпаття, які успішно пройшли 
відбір Програми “U-LEAD з Європою” на 
створення та модернізацію ЦНАПу. Від-
повідно до умов Програми, допомога 
для Ямницької об’єднаної громади як 
переможця першого Раунду фази впро-
вадження включає інституційне забез-
печення (консультації щодо створення 
й облаштування ЦНАПу, супровід ство-
рення центру, навчання персоналу) та 
матеріальне забезпечення (меблі, про-
грамне забезпечення, комп’ютерна техні-
ка), що фінансуються за рахунок коштів 
Програми “U-LEAD з Європою”.

Учасниками навчальних модулів, які 
відбулися у Ямницькій та Старобогород-
чанській громадах, були голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, заступник сільського го-
лови Микола Зелінський, в.о. старост 
населених пунктів громади Іван Вацеба, 
Василь Боднарчук та Інна Дейдей, пред-

ставники депутатського корпусу, а також 
працівники апарату Ямницької сільської 
ради ОТГ, діяльність котрих безпосеред-
ньо стосуватиметься роботи ЦНАПу.

“Навчальні тренінги для представ-
ників Ямницької ОТГ стали відмінною 

можливістю ознайомитися з кращим 
досвідом у сфері роботи Центру надан-
ня адміністративних послуг, який во-

ни у подальшому застосовуватимуть 
на практиці, адже навчання персоналу 
та підвищення його кваліфікації є ва-
гомим аспектом створення належного 
ЦНАПу, де громадяни отримуватимуть 
якісні послуги”, – наголосив на важли-
вості дієвої роботи Центру надання ад-
міністративних послуг у Ямницькій ОТГ 
очільник громади Роман Крутий.

Протягом кількох тренінгових мо-
дулів модератори занять директор Асо-
ціації ЦНАП України Надія Прокопів-
Старчевська, начальник Старобого-
родчанського ЦНАПу Ганна Тимків та 
радник з питань муніципальних по-
слуг Чернівецького Центру розвитку 
місцевого самоврядування Віктор Ла-
щак знайомили слухачів з особливос-
тями функціонування ЦНАПу. Під час 
навчання учасники зустрічей обгово-
рювали різнопланові питання, що сто-
сувались ролі органів місцевого само-
врядування в обслуговуванні грома-
ди, порядку надання адміністративних 
послуг, ділового етикету та технологій 
комунікації тощо. 



3Серпень 
2019 року

До уваги жителів громади! 
Новий дільничний 
офіцер поліції

Дільничний офіцер 
поліції  Ямницької 

об’єднаної 
територіальної 

громади,
лейтенант поліції

РОЧНЯК 
Ігор Петрович.

Тел.: 
+ 38 097 897 19 46

Роман Крутий 
на святкуванні 

Днів Землі Стрілецької
31 травня - 3 червня на запрошення бургомістра міс-
та Стшельце Опольське (Республіка Польща) голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий у складі офіційної делегації від Тисменицького 
району побував на традиційному щорічному святку-
ванні Днів Землі Стрілецької. У складі делегації були 
також голова Тисменицької районної ради Тетяна Гра-
дюк, голова Тисменицької районної державної адміністрації Іван Семанюк 
та радник голови Тисменицької райради Лідія Клевець.

Протягом чотирьох днів відбували-
ся масштабні святкування, організовані 
польськими колегами. Зокрема, під час 
Ходи Стрільця делегати пройшлися ву-
лицями міста у вишиванках, репрезенту-
ючи таким чином національну символі-
ку України. Під час офіційної церемонії 
святкування керівники міст-партнерів 
обмінялися вітаннями.

Господарі свята організували для 
офіційних делегацій екскурсію ґміною 
Стшельце Опольське, де поділилися 
досвідом реалізації успішних проек-
тів, зокрема, у соціальній та екологіч-
ній сферах. Під час святкування Днів 
Землі Стрілецької голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий взяв участь у те-
матичних зустрічах та переговорах з 

офіційними делегаціями міст Голіце 
(Чеська Республіка) і Зост (Федера-
тивна Республіка Німеччина) стосовно 
міжнародного партнерства. Було об-
говорено подальші кроки у напрямку 
культурної співпраці з цими містами, 
націлені на  зміцнення партнерських 
відносин. Зокрема, йшла мова і про 
поїздку польських юнаків-футболіс-
тів зі Стшелець Опольськіх у Ямниць-
ку ОТГ на Міжнародний молодіжний 
футбольний турнір з нагоди 90-річчя 
футбольного клубу “Вихор”.

Очільник Ямницької громади Ро-
ман Крутий продовжує активну роботу 
щодо міжнародної співпраці, залучен-
ня в громаду закордонних інвестицій, 
розширення кола спілкування та обміну 
досвідом мешканців ОТГ з іноземними 
партнерами, зокрема з Польщі.

Приємною несподіванкою став по-
дарунок партнерів м. Стшельце Ополь-
ське для пожежних частин Тисменицько-
го району, зокрема й частини, розміщеної 
у Ямницькій ОТГ. Польські пожежники 
передали колегам з України обладнан-
ня та інструменти.

Співпраця з польськими партнерами 
стає міцнішою

4 серпня 2019 р. між Ямницькою об’єднаною територіальною громадою та 
ґміною Свьонтки Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства 
(Республіка Польща) було підписано Договір партнерського співробітництва 
у галузях освіти та культури.

Знакова подія символічно відбулася 
у приміщенні бібліотеки Ямницького лі-
цею, оскільки підписаний Меморандум 
передбачає співробітництво між Ямниць-
ким ліцеєм і Навчально-виховним комп-
лексом у Свьонтках та між Ямницькою 
бібліотекою і Ґмінною публічною бібліо-
текою у Свьонтках. Офіційний документ 
від української сторони підписали голо-
ва Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, начальник від-
ділу культури, молоді та спорту грома-
ди Христина Попадинець та начальник 
відділу освіти ОТГ Наталія Винник. Під-
писантами з боку польських партнерів 
стали директор Навчально-виховного 
комплексу Аґнєшка Мьонско і керівник 
Ґмінної публічної бібліотеки Ґаліна Кір’єв.

Договір було укладено, з метою вза-
ємного бажання співробітництва задля 

багатовимірного суспільно-культурно-
освітнього розвитку обох громад. Завдя-
ки міжнародному партнерству представ-
ники Ямницької ОТГ та ґміни Свьонтки 

матимуть більше можливостей для зу-
стрічей, комунікації, обміну досвідом та 
участі в різних заходах. Віддалене роз-
ташування бібліотек та шкіл не є пере-
шкодою, адже вони мають спільну мету, 
набувають багатокультурного виміру, 
навчають повазі до історико-культурної 
і літературної спадщини країн-сусідів, 

толерантності та відкритості до інших. 
Найближчим часом заплановані перші 
кроки на шляху реалізації підписаного 
Меморандуму.

За словами голови Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
мана Крутого, завдяки укладеному Дого-
вору співпраця з іноземними партнерами 
стане ще міцнішою, а освітньо-культур-
ний обмін надасть можливість реалізову-
вати цікаві ефективні і сучасні проекти.

Після підписання Угоди партнери з 
Польщі мали нагоду поспілкуватися з 
українськими колегами про книжковий 

фонд бібліотеки та особливості її функ-
ціонування, ознайомитися з умовами 
навчання учнів у Ямницькому ліцеї. В 
рамках офіційного візиту делегація ґмі-
ни Свьонтки також побувала на святку-
ванні 575-ї річниці села Ямниця. Гості 
з Польщі висловили свої щирі вітання 
й побажання ямничанам, подякували 
громаді за гостинність і результативне 
співробітництво. До слова, партнерство 
з ґміною Свьонтки та Ямницькою ОТГ 
розпочалася ще у березні 2018 р. і на 
сьогодні, як бачимо, має успішне про-
довження.

Сучасне пожежне обладнання 
від польських колег

Пожежна частина Тисменицького району, яка дислокується у Ямницькій 
об’єднаній територіальній громаді, отримала від польських колег сучасне 
обладнання та спорядження в рамках міжнародної співпраці між Тисме-
ниччиною та містом-партнером Стшельце Опольське (Республіка Польща). 

Польські вогнеборці передали укра-
їнським товаришам комплект обладнан-
ня та інструментів, серед яких, зокрема: 
пожежні каски – 6 шт.; рукави напірні: 
d 77 – 5 шт., d 51 – 3 шт.; ствол ручний 
комбінований – 1 шт.; розгалуження 3-х 
ходове – 1 шт.; краги – 2 пари; чоботи – 
2 пари; футболка – 4 шт.; кепки – 4 шт.; 
ноші – 1 шт.; огороджувальний бар’єр 
місця ДТП (події, НС) – 1 комплект; при-
стрій для розбивання автомобільного 
скла при ДТП – 1 шт.

“Сьогодні маємо добрий практич-
ний приклад позитивної співпраці укра-
їнської та польської сторін. Нове облад-
нання допоможе вогнеборцям більш 
ефективно виконувати завдання – лік-
відовувати наслідки надзвичайних по-
дій та скоротити час надання допомоги 

постраждалим”, – зазначив голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий.

Нещодавно очільник Ямницької 
громади Роман Крутий на запрошення 
бургомістра міста Стшельце Опольське 
(Республіка Польща) у складі офіційної 
делегації Тисменицького району відвідав 
традиційне щорічне святкування Днів 
Землі Стрілецької. Під час поїздки було 
обговорено кроки подальшої співпра-
ці з польськими колегами, спрямовані 
на зміцнення партнерських відносин. 
До слова, у липні в рамках співпраці 
Ямницької ОТГ та м. Стшельце Ополь-
ське команда польських юнаків-футбо-
лістів взяла участь у Міжнародному мо-
лодіжному футбольному турнірі з наго-
ди 90-річчя футбольного клубу “Вихор”.

Чиста громада – 
запорука 

безпечного життя
Ямницька ОТГ стала переможцем конкурсного відбо-
ру  ініціатив місцевих карпатських громад, який прово-
диться Асоціацією ЄВРОРЕГІОН “КАРПАТИ – УКРАЇНА”.

Прийом заявок тривав з грудня 
2018 р. по березень 2019-го і охоплю-
вав чотири області: Львівську, Закарпат-
ську, Івано-Франківську та Чернівецьку. 

Зі 142-х поданих 
заявок перемож-
цями стали 35, се-
ред яких і проект 
від Ямницької ОТГ 
“Чиста  громада” у 
пріоритеті “Збере-
ження природної 
спадщини”.

У рамках реалізації проекту населе-
ні пункти ОТГ отримають інформаційні 
буклети про роздільний  збір сміття (па-
пір, скло, пластик) та сміттєві контей-
нери на суму 248 000 гривень. На тери-
торії сіл Ямниця, Павлівка, Сілець і Тя-

зів у громадських місцях біля основних 
важливих об’єктів будуть облаштовані 
майданчики для сміття, а також буде 
впроваджена інформаційна кампанія 
серед населення щодо його роздільного 
збору і поводження з твердими побуто-
вими відходами.
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Ямниця гучно відзначила 
575-й день народження

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Гості з Польщі бажали ямничанам 

процвітання, а Ямницькій ОТГ – успіху 
на шляху до європейського майбутньо-
го. До мікрофону був запрошений також 
директор відділу постачання ПрАТ “Іва-
но-Франківськцемент” Микола Деркач, 
який від імені голови правління підпри-
ємства Миколи Круця привітав жите-
лів Ямниці зі святом і вручив очільнику 
громади ключі від нового сміттєвоза.

Роман Крутий подякував за щедрий 
дарунок і наголосив, що бюджетоутво-
рююче для Ямницької ОТГ підприєм-
ство ПрАТ “Івано-Франківськцемент” 
продовжує тісну співпрацю з грома-
дою, здійснюючи неоціненний внесок 

у процес її соціально-економічно-
го розвитку.

Голова ОТГ урочисто передав 
ключі від нової техніки керівнику 
комунального підприємства “Ям-
ниця” Руслану Савуляку, зазначив-
ши, що відтепер якість надання ко-
мунальних послуг для мешканців 
буде ще кращою.

   Поздоровили жителів села 
Ямниця зі святом також в.о. ста-
рости с. Сілець Інна Дейдей, в.о. 
старости с. Павлівка Іван Вацеба 
та в.о. старости с. Тязів Василь 
Боднарчук. Також привітали і поблаго-
словили усіх присутніх парох с. Павлів-
ка о. Василь Сенько та парох с. Тязів о. 
Дмитро Кубацький. Концертну програму 
продовжили мистецькі дарунки для ям-
ничан за участі аматорських колективів 
будинків культури Ямницької ОТГ, а та-
кож сіл Рибне, Майдан, Угринів і Клузів. 
Талановиті артисти захопили глядачів 
своїми співами, танцями і грою на музич-
них інструментах. Приємним моментом 
святкового дійства стало нагородження 
жителів села у різних номінаціях. Відзна-
чили найстаршого і наймолодшого жите-
лів, найстаршу і наймолодшу подружні 
пари. Крім того, відзнакою та грамотою 

була нагороджена Ілона Рега, лауреат 
Премії Ямницької ОТГ “Обдаровані діти 
громади” 2019 р. у номінації “Спортсмен 
року”. Найочікуванішою подією вечора 
став виступ популярного українського 

гурту “Дзідзьо”. Драйвовий виконавець 
традиційно вийшов на сцену у сценіч-
ному образі з пір’ям на голові і запалив 
публіку своїми відомими хітами. Деко-
трим глядачам навіть пощастило отри-
мати футболки, сувеніри та автографи 
від хед-лайнера.

 Завершились недільні фестини 
далеко за північ розважальною дис-
котекою для молоді. Святкування 575-ї 
річниці Ямниці, організоване Ямниць-
кою об’єднаною територіальною гро-
мадою, створило піднесену атмосфе-
ру, подарувало незабутні емоції і стало 
чудовим подарунком для ямничан та 
гостей села.

Міністр культури України 
відвідав 

Ямницьку громаду
Шостого липня ц. р. Ямницьку об’єднану територіальну громаду відвідав Мі-
ністр культури України Євген Нищук.

У рамках робочого візиту на Прикар-
паття і на запрошення голови Ямниць-
кої ОТГ Романа Крутого та секретаря Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрія Проценка 
очільник Міністерства культури України 
завітав до с. Ямниця на святкування ку-
пальського дійства “Ой, на Івана та й на 
Купала…”, організованого місцевою мо-
лоддю за підтримки керівництва Ямниць-
кої ОТГ. Після перегляду феєричної місте-
рії Євген Нищук звернувся до присутніх 
з вітальним словом, висловивши щиру 
вдячність керівництву ОТГ за запрошення. 
Очільник відомства подякував таланови-

тій молоді громади за відмінну постанов-
ку театралізованого заходу, відзначивши 
творчий задум, професіональний підхід 
сценаристів, акторського складу та усіх, 
хто був задіяний у театрально-обрядово-
му купальському перформансі. 

„Це було дійсно зворушливе і за-
ворожуюче якісне відображення укра-
їнських національних традицій, що сяга-
ють дохристиянського періоду, символі-
зують чистоту щирих почуттів і свідчать 
про те, що хоч ми і молода держава, але 
ми – древній народ”, – ділився вражен-
нями міністр.

Окремі вітання керівник відомства 
висловив також для поважних гостей 
з Республіки Польща, які відвідали ку-
пальське дійство в рамках участі в Між-

народному молодіжному футбольному 
турнірі з нагоди 90-річчя ФК “Вихор”.

„Приємно, що наші польські дру-
зі своєю участю у футбольному турнірі 

підтримують нас у прагненні розвива-
ти здоровий дух у здоровому тілі. І це 
ще один доказ того, що між нами немає 
жодних бар’єрів, а є лиш партнерська 
взаємодія, спілкування і прагнення жити 
у спільному європейському майбутньо-
му”, – зазначив Євген Нищук.

Сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий щиро подякував міністру 
за візит, котрий став ще однією знако-
вою подією для культурно-мистецько-
го історичного життєпису ОТГ, і пода-
рував керівнику відомства на згадку 
колоритну вишиванку. Під час зустрі-
чі керівництво громади обговорило з 
Міністром культури України актуальні 
для ОТГ питання, з-поміж яких, зокре-
ма, розвиток інфраструктури, підтрим-
ка локальних мистецьких проектів, по-
повнення бібліотечних фондів, питання 
соціального забезпечення працівників 
галузі культури; було наголошено на важ-
ливості вирішення проблем на місцях 
через прямий діалог з її мешканцями.

Нова техніка у подарунок 
для Ямницької ОТГ від 

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
У неділю 4 серпня, на святкуванні 575-ї річниці села Ямниця Ямницька об’єднана 
територіальна громада отримала у подарунок від ПрАТ “Івано-Франківськце-
мент” сміттєзбиральний автомобіль.

Під час урочистостей ди-
ректор відділу постачання 
ПрАТ “Івано-Франківськце-
мент” Микола Деркач від імені 
керівництва привітав жителів 
Ямниці з 575-ю річницею села 
Ямниця і передав сільському 
голові Ямницької об’єднаної 
громади Романові Крутому 
ключі від спеціалізованого 
автомобіля для вивезення 
твердих побутових відходів.

У свою чергу очільник Ям-
ницької ОТГ висловив щиру вдячність 
керівництву ПрАТ “Івано-Франківськце-
мент”, зокрема голові правління Миколі 
Федоровичу Круцю, за такий щедрий да-
рунок, наголосивши, що позитивні зміни, 
які відбуваються у громаді, є результа-
том тісної співпраці місцевої влади та 
цементного заводу:

“ПрАТ “Івано-Франківськцемент” не 
тільки відіграє основну роль у процесі 
бюджетотворення громади, але й постій-
но надає свою велику підтримку, сприя-

ючи активному соціально-економічному 
розвитку Ямницької ОТГ”.

Роман Крутий урочисто передав 
ключі від сміттєвоза керівнику кому-
нального підприємства “Ямниця” Рус-
лану Савуляку, зазначивши, що відтепер 
нова техніка не тільки виконуватиме 
функції з перевезення сміття, а й стиму-
люватиме жителів ОТГ до правильного 
поводження з твердими побутовими від-
ходами, а також сприятиме створенню 
безпечних екологічних умов.

Придбання но-
вого сміттєвозу є 
великим подарун-
ком для мешкан-
ців громади та 
працівників КП 
“Ямниця”, оскіль-
ки вони зможуть 
надалі комфорт-
ніше працювати в 
належних умовах 
та забезпечувати 
населенню ОТГ 
якісні послуги.

У церкві Різдва Христового відбувся чин 
освячення іконостасу

18 серпня 2019 р. запам’ятається жителям та гостям с. Сілець надовго, адже 
на парафії церкви Різдва Христового відбулася історично важлива для села ре-
лігійна подія – до храму завітав Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин, який здійснив Чин освячення іконостасу та ру-
коположив чотирьох нових священиків Української Греко-Католицької Церкви.
Погожої неділі розділити радість 

парафіяльного свята до храму у Сільці 
прибули чимало гостей: голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, секретар Ямницької сіль-
ської ради Юрій Проценко, депутат Ям-
ницької ОТГ Ігор Добрянський, депутат 
обласної ради Роман Ткач, духовні отці, 
жителі та гості села.

Запрошене духовенство, отець-
настоятель церкви  Василь Смицнюк, 
молодь, дітвора та віряни радо зу-
стріли Митрополита Володимира на 

подвір’ї храму, запросивши очолити 
Божественну Святу Літургію. Архієрей 
здійснив Чин освячення відрестав-
рованого іконостасу, а тоді спільно 
з духовенством відправив Богослу-
жіння. Під час Служби Божої Митро-
полит висвятив чотирьох ієреїв, і во-
ни долучилися до усіх священиків у 
відправленні Божественної Літургії. 
Після Служби Архієрей у своїй духо-
вній проповіді наголосив на важли-
вості мати в своєму храмі іконостас, 
розповів про його історичне минуле 

та символічне значення, подякувавши 
усім, хто вніс свою лепту у настільки 
важливу справу. Окрему вдячність 

Владика Володимир висловив сіль-
ському голові Ямницької ОТГ Рома-
ну Крутому, вручивши подяку за під-

тримку церкви Різдва Христового та 
сприяння в оновленні на парафії та-
кого величного іконостасу. 
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Відзнака за бойову звитягу
24 травня у рамках відзначення Дня Героїв у Івано-Франківській ОДА було 
нагороджено 15 учасників ООС (АТО) та волонтерів, котрі підтримують бій-
ців на війні.

Спільною почесною нагородою Іва-
но-Франківської облдержадміністрації 
та обласної ради “За бойову звитягу” 
відзначили трьох жителів Ямницької 
об’єднаної територіальної громади, чле-
нів громадської організації “Ямницька 
спілка учасників бойових дій та АТО”: 
Тараса Борищака (с. Тязів), Андрія Ку-
харського (с. Ямниця) і Тараса Самсоно-
ва (с. Ямниця), який також є депутатом 
Ямницької сільської ради ОТГ.

Вручали нагороди заступник 
голови облдержадміністрації Ігор 
Пасічняк та головний спеціаліст 
Західного міжрегіонального від-
ділу Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учас-
ників Антитерористичної опера-
ції Володимир Веркалець. Щирі 
вітання нашим відважним геро-
ям і безмежна вдячність за не-
зламну силу духу й героїзм.

Медпрацівники Ямницької ОТГ 
відзначили професійне свято
У п’ятницю, 14 червня, працівники галузі охорони здоров’я Ямницької ОТГ зі-
бралися в актовій залі Ямницького ліцею на урочистий захід з нагоди профе-
сійного свята, яке відзначається в Україні щорічно у третю неділю червня.
На урочистості завітав голова Ям-

ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий. Від імені керівни-
цтва громади та депутатського корпусу 
він звернувся до присутніх зі словами 
щонайкращих побажань. 

“Дорогі лікарі, медичні працівники! 
На ваших плечах лежить надважлива 
відповідальна місія – цілодобово бути 
на сторожі і берегти найцінніше – люд-
ське життя. Прийміть найщиріші вітання 
з професійним святом, міцного здоров’я 
вам, сили духу, наснаги, щастя, добра, за-
тишку в родинах, благополуччя та успіхів 
у вашій нелегкій праці”, – звертався до 
медпрацівників Роман Крутий.

З вітальним словом виступила ке-
рівник КНП “Центр первинної медико-
санітарної допомоги” Марина Остров-
ська, яка привітала колег з професійним 
святом, подякувавши за злагоджену ро-
боту, тісну співпрацю та міцний колек-
тив, котрий якнайкраще проявив себе 
за рік успішної діяльності  новостворе-
ного медичного центру Ямницької ОТГ. 
Особливу вдячність керівник ЦПМСД 

висловила владі громади, депутатам та 
сільському голові Роману Крутому за фі-
нансову підтримку, розуміння і сприян-
ня, завдяки яким Центр успішно надає 
населенню якісні медичні послуги. До 
слова, саме за підтримки керівництва 
ОТГ та депутатського корпусу матері-
ально-технічна база КНП “ЦПМСД” не-
щодавно поповнилася сучасним облад-
нанням – гематологічним аналізатором 
та новим дванадцятиканальним  елек-
трокардіографом, і відтепер населення 
громади має можливість безкоштовно 
проходити обстеження.

Усі працівники медичних установ 
Ямницької ОТГ отримали премії з наго-
ди професійного свята, а найсумлінніші 
були нагороджені грамотами сільсько-
го голови Романа Крутого за невтомну 
працю в галузі охорони здоров’я, висо-
ку професійну майстерність, відданість 
справі, активну громадську позицію та з 
нагоди Дня медичного працівника. Під 
час урочистої зустрічі медики з радістю 
і вдячністю приймали теплі слова приві-
тань, а наостанок зробили пам’ятні фото.

І знову про вакцинацію…
Дана проблема  широко обговорюється на усіх рівнях. Для надійного захисту 

від ряду інфекційних захворювань та з метою попередження небезпечних усклад-
нень, інших методів, окрім вакцинації, не існує. У нас постало це питання у зв’язку з 
великою кількістю невакцинованих людей, і виникла реальна загроза поширення 
таких захворювань, як кір та  дифтерія серед населення Ямницької ОТГ. Щеплення 
слід проводити не тільки дітям, але і дорослим.

Відмова від вакцинації – найбільша помилка, якої можуть припуститися бать-
ки. Усі вакцини за Календарем щеплень у всіх медичних установах Ямницької ОТГ 
є безкоштовними.

Вакцинація – це ваше право, гарантоване законодавством України, а також 
обов’язок. Адже це – персональний захист і безпека для оточуючих. Зробімо здо-
ровою нашу громаду!

З повагою, головний лікар КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Ямницької ОТГ Марина ОСТРОВСЬКА

Стихія випробовує Ямницьку об’єднану 
територіальну громаду на міцність

Через сильні зливи, повінь 2019 року завдала шкоди Іва-
но-Франківщині. Рівень води досягнув критичного ще шостого 
травня і у річках Ямницької ОТГ. Оскільки синоптики поперед-
жали про загрозу затоплення домогосподарств, сільськогос-
подарських угідь, доріг, керівництво Ямницької об’єднаної 
територіальної громади разом з депутатами проводили мо-
ніторинг ситуації з першого дня негоди. Спільно з пожежно-
рятувальними підрозділами управління ДСНС проводилися 
заходи з відкачування води з підтоплених територій та надан-
ня допомоги мешканцям громади. У Ямниці було ліквідовано 
наслідки повені в тих місцях, де стихія завдала найбільшої 
шкоди. Рятувальники відкачували воду по вул. Рильського, 
вул. Гагаріна та в урочищі „Солонюхи”, здійснювали очистку 
замулених ділянок дороги по вул. Коцюбинського. Для лік-
відації наслідків негоди по вул.Зелена було задіяно техніку 

і прокопано канаву для відведення води. У зв’язку з підйо-
мом рівня води в річках, було виставлено рятувальні пости 
в місцях переливу води через автомобільні дороги, депутати 
допомагали жителям розчищати водостоки, укріплювати бе-
реги, надавали допомогу у будь-яких проблемних питаннях. 

Голова Ямницької ОТГ Роман Крутий провів спільну нараду 
з начальником Тисменицького районного відділу управління 
ДСНС України в Івано-Франківській області Ігорем  Дмитрі-
вим. Під час зустрічі було проаналізовано ситуацію у громаді, 
спровоковану опадами, обговорено напрямки роботи з подо-
лання наслідків повені та розподілено обов’язки з контролю 
та моніторингу обставин, які змінюються щогодини. Ніхто з 
жителів громади не залишився сам на сам зі стихійним лихом. 
Цілодобовий контроль ситуації, безпосереднє спілкування з 
ямничанами та вчасне реагування на загрози керівництвом 
ОТГ допомогли витримати удар стихії. Спільна робота у склад-
ній ситуації, здатність виправляти недоліки та дослухатися до 
порад мешканців громади, фахівців стали єдино правильним 
підходом у боротьбі з негодою. У червні рішенням XІІ сесії Ям-
ницької сільської ради ОТГ була надана фінансова допомога 
постраждалим громадянам, чиї домоволодіння зазнали най-
більшої шкоди внаслідок стихійного лиха.

Сільська рада ОТГ продовжує активно працювати для 
розвитку населених пунктів громади і докладати максимум 
зусиль, щоби жителі почувалися захищеними зараз і в май-
бутньому. Відбувається залучення коштів з різних джерел, що 
дозволяє виконати більший обсяг робіт. Зокрема, Ямниць-
ка ОТГ отримала фінансування з обласного бюджету на по-
кращення інфраструктури. Крім того, від моменту створення 
громади на засіданнях сесій депутатами були виділені кошти 
сільської ради ОТГ:

ЯМНИЦЯ
Назва заходу

Облаштування рову бетонними лотками по вул. Хмельницького
Ремонт пішохідного мосту (повна заміна дощок) через р. Ямничанка, 
що знаходиться на вул. Рильського
Облаштування пішохідного містка через р. Млинівка по вул. Р. Шухевича
Ремонт містка між вул. Яремчука – Тичини
Нове будівництво закріплювальних споруд дороги по вул. Савчака 
в с.Ямниця
Облаштування бетонними лотками рову по вул. Галицька в мікрорайоні 
«Кампучія», яка є кінцевою точкою водовідведення з полів урочища 
«Думанів» та вул. Хмельницького
Чистка стічної канави вулиць Привокзальна, Тичини, Яремчука
Будівництво об’єктів відведення дощових та талих вод по вул. 
Небесної Сотні
Облаштування бетонними лотками рову по вул. Галицька в мікрорайоні 
«Кампучія»
Облаштування бетонними лотками рову по вул. Хмельницького
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Павлівка в с. 
Ямниця (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)
Встановлення лотків по вул. Галицька – вул. Хмельницького
Облаштування пішохідного містка по 
вул. Шухевича через потічок Млинівка
Дооблаштування рову бетонними лотками по вул. Хмельницького 
(навпроти буд. №78-82, 25)
Чистка труби діаметром 1000-1200 мм по вул. І.Франка
Встановлення водовідвідних лотків по вул. С. Бандери
Встановлення лотків для водовідведення 
по вул. Шевченка 51- 55
Ремонт огорожі моста на вул. Нижникевича
Ремонт містка між вул. Яремчука – Тичини
Капітальний ремонт стічної канави вулиць Тичини, Привокзальна, 
Яремчука
Чистка берега вул. Черемшини – Коцюбинського
Відведення стічної води по вул. Коцюбинського
Встановлення лотків для водовідведення по вул. Шевченка
Встановлення лотків для водовідведення по вул. Вільна
Виготовлення проектно-кошторисної документації на водовідведення 
по вул. Зелена, вул. Самостійна, вул. Сонячна, вул. Рильського в с. 
Ямниця
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Павлівка по 
вул. Нижникевича в с. Ямниця
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Павлівка по 
вул. Бандери в с.Ямниця (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації)

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
берегоукріплювальних споруд на р. Павлівка по вул. Гагаріна
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
роздільної каналізаційної мережі вздовж вул. Гагаріна – Івасюка
Чистка канави вздовж залізничного полотна до заводу ТОС “Барва”
Чистка канав по вул. Шевченка, вул. Галицька, вул. Смицнюка
Відновлення берега після повені по вул. Рильського та вул. Галицька
Капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд (підпірна стінка) 
на р. Павлівка по вул. Коцюбинського, вул. Гагаріна
Відведення дощових вод по вул. Нижникевича
Відновлення пішохідного містка через р. Павлівка по вул. Рильського

ПАВЛІВКА
Влаштування заїзду через ріку на вул. Зарічній
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на  р. Павлівка 
біля вул. Я.Мудрого в с. Павлівка (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації)
Розчистка канав та влаштування відкосу дороги по вул. Шевченка 
(від Шевченка, 1 до підстанції)
Розчистка канав та влаштування водовідведення по вул. Кармелюка
Влаштування водостічних канав та водовідведення дощових вод в 
урочищі “Вище Дорошенка”
Поточний ремонт містка по вул. Франка (біля цвинтаря)
Влаштування заїзду та містка по вул. Стуса
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка в с. Павлівка

СІЛЕЦЬ
Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт «Нове 
будівництво берегоукріплювальних споруд струмка (пересихаючого) 
в с. Сілець»
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука 
в с. Сілець
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука в с. Сілець
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
берегоукріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. Українських 
Повстанців в с. Сілець
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
берегоукріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. Семена Височана 
та вул. Колюшка в с. Сілець

ТЯЗІВ
Ремонт дамби та дороги до лісу, яка проходить через СТ «Хімік-2»
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 
роздільної каналізаційної мережі по вул. Галицька в с. Тязів
Влаштування стічної канави по вул. І. Франка  (від стадіону до містка) в с. Тязів
Підсипання дорожнього покриття вулиць Л.Українки та Коцюбинського

Більша частина з наведених заходів на даний момент 
уже виконана, решта робіт буде реалізована до кінця року.

Керівництво Ямницької ОТГ щиро вдячне усім небайдужим 
мешканцям, депутатам, в.о. старост населених пунктів грома-
ди, робітникам та керівнику комунального підприємства “Ям-
ниця”, а також працівникам Тисменицького районного відділу 
управління ДСНС за допомогу і підтримку, адже саме завдяки 
спільним зусиллям вдалося подолати наслідки стихійного ли-
ха, що спіткало громаду.

Шановні жителі Ямницької об’єднаної територіальної гро-
мади! Влада візьме до уваги всі недоліки, які мали місце під 
час повені, і буде активно працювати над їх усуненням, аби 
не допустити виникнення подібних ситуацій у майбутньому. 
У свою чергу, велике прохання до вас дотримуватися правил 
благоустрою. Відповідно до Ст. 152 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення, не дозволяється: використо-

вувати зливові каналізації для зливу господарських та кана-
лізаційних стоків; встановлювати огорожі у безпосередній 
близькості до стічних канав (ровів); використовувати для об-
лаштування заїзду на подвір’я домоволодінь вузькі труби, які 
перешкоджають вільному протіканню води у стічній канаві.

Дотримання правил благоустрою не тільки допоможе 
значно зменшити ускладнення перебігу ситуацій під час по-
веней, але й сприятиме вирішенню проблем комунального 
обслуговування населених пунктів громади та сфери благо-
устрою загалом. Тільки разом, спільними зусиллями, у тісній 
співпраці влади і мешканців, ми можемо вирішувати пробле-
ми,  покращувати наші населені пункти заради блага громади 
та комфортного проживання її жителів!

Розгорнутий звіт стосовно розвитку інфраструктури на-
селених пунктів Ямницької ОТГ – у наступному випуску га-
зети “Єдина громада”.
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Ой, на Івана 
та й на Купала…

Шостого липня у с. Ямниця Ямницької об’єднаної територіальної громади 
відбулося феєричне театрально-обрядове купальське дійство “Ой, на Івана 
та й на Купала…”

Магія купальського вечора зібрала 
під відкритим небом в урочищі “Обрінки” 
чимало ямничан та гостей, які мали нагоду 
переглянути вельми цікавий перформанс, 
підготовлений талановитою молоддю за 
підтримки керівництва ОТГ. Колоритний 
сценарій чарівної містерії був наповнений 
співом, танцями, майстерною грою акто-
рів-аматорів, підсиленою мотоциклетни-
ми трюками зі спецефектами. Юні дівча-
та пускали на воду віночки, закохані пари 
стрибали через вогонь, а насамкінець за-
палала яскрава ватра, котра, за сценарним 

задумом, спопеляє у Купальську ніч все 
зло. Місцеві молоді актори та сценарис-
ти зуміли не тільки ефектно поєднати з 
сучасністю прадавні культурні традиції, 
обряди й минуле, але й відобразити та-
ким чином унікальну національну само-
бутність українського народу. 

У цьому році купальські фестини 
були особливими, оскільки на святку-
вання завітало чимало поважних гос-
тей: Міністр культури України Євген Ни-
щук, делегації з Республіки Польща – 
представники ґміни Свьонтки та ґміни 

Стшельце Опольське, які протягом 5-7 
липня були учасниками Міжнародно-
го молодіжного футбольного турніру з 
нагоди 90-річчя ФК “Вихор” у Ямниці.

Очільник Міністерства культури 
України Євген Нищук був приємно вра-
жений переглядом Купальської містерії. 
У своєму вітальному слові він висло-
вив вдячність керівництву Ямницької 

ОТГ за запрошення, привітав іноземні 
делегації, а також подякував місцевій 
молоді за зворушливе і заворожуюче ві-
дображення українських національних 
традицій, відзначивши високу майстер-
ність, творчий задум та професіоналізм 
гри юних акторів.

Сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий висловив вдячність керів-
нику відомства за візит і подарував на 
згадку про Ямницьку ОТГ колоритну ви-
шиванку, створену руками ямницьких 
майстринь. У своєму виступі очільник 
громади привітав поважних гостей, жите-
лів громади та всіх присутніх зі святом, 
побажавши здоров’я, добра, достатку, 
оптимізму і всіх благ. Роман Крутий щи-
ро подякував усім, хто долучився до про-
ведення обрядового дійства, зокрема, 
талановитій молоді,  яка доклала мак-
симум зусиль, щоби купальське свято 
стало захоплюючим і незабутнім. 

З вітальним словом для ямничан ви-
ступали й представники польських партне-
рів війт ґміни Свьонтки Славомір Ковальчик 
та віце-президент ФК “Пяст” м. Стшельце 
Опольське пані Ґражина Ґлапяк, котрі ви-
словлювали щиру вдячність за запрошення 
до Ямницької ОТГ і можливість відвідати 
настільки захоплюючі Купальські фестини.

Щонайкращих гараздів бажали усім 
присутнім начальник відділу культури, 

молоді та спорту громади Христина По-
падинець та депутат обласної ради, ак-
тивний громадський діяч, ямничанин 
Роман Ткач. Після завершення чарівної 
містерії учасники дійства запрошували 
всіх гостей до спільного танцю. Купаль-
ські забави продовжились святковою 
дискотекою і тривали до пізньої ночі.

Щира подяка усім, хто долучився 
до організації даного заходу, зокрема,  
сільському голові Романові Крутому, 
депутатському корпусу Ямницької ОТГ, 
начальнику відділу культури, молоді та 
спорту громади Христині Попадинець, 
робітникам КП “Ямниця” та їх керівни-
ку Руслану Савуляку, працівникам Ям-
ницької сільської ради ОТГ, громадсько-
му діячеві Романові Ткачу, художньому 
керівникові народного драматичного 
театру Ярославу Колобаньку, художньо-
му керівникові танцювального колекти-
ву “Ямничанка” Ярославу Семковичу. І 
окрема, особлива вдячність молоді села 
– громадській організації “Молодіжний 
Альянс Ямниці” на чолі з активістами: 
Мар’яном Новосільським, Іванною Гра-
барович, Олегом Стельмахом, Христи-
ною Шпільчак, Тетяною Деркач, Воло-
димиром Галіпчаком, Наталією Деркач, 
Христиною Галіпчак та іншими моло-
дими людьми, котрі витратили чимало 
часу, сил, енергії і праці, щоб провести 
свято на належному рівні.

Звітний концерт учнів 
та викладачів Ямницької ДМШ

16 травня в актовій залі Ямницького ліцею відбувся звітний концерт учнів 
та викладачів Ямницької дитячої музичної школи під назвою “Вишиванка 
єднає усіх”.

На свято завітало чимало поцінову-
вачів музичного мистецтва, яких учні та 
викладачі школи потішили своїми висту-
пами. В рамках заходу були представлені 
кращі номери, які стали підтвердженням 
високого рівня підготовки юних музи-
кантів і наполегливої праці викладачів. 
Репертуар концертної програми, напо-
внений класичними творами, народними 
мелодіями, патріотичними композиція-
ми солістів та колективів, дозволив гля-
дачам поринути в мистецьку  атмосферу 

свята. У концерті взяли участь: хор мо-
лодших класів «Барви весни» (С. Бойко, 
концертмейстер О. Мар’яш), Андрій По-
падинець (А. Павлусик, концертмейстер 
Н. Маришко), Юлія Сміжак (С. Бойко, 
концертмейстер О. Мар’яш), Анна Рис-
нюк (З. Димашок), Тетяна Деркач (М. 
Павлусик), ансамбль скрипалів молод-
ших класів (М. Ребрик, концертмейстер 
У. Федорів), Анастасія Мицько (О. Нево-
ліна), Вікторія Саміла (С. Бойко, концерт-
мейстер О. Мар’яш), ансамбль флейтис-

тів у складі Андрія Родчина і Владисла-
ви Вирсти (Л. Фреюк, О. Мар’яш), Антон 
Стефанович (А. Павлусик, Н. Маришко), 
ансамбль бандуристів молодших кла-
сів (М. Павлусик), ансамбль баяністів-
акордеоністів (З. Димашок), інструмен-
тальний ансамбль (фортепіанне тріо, ан-
самбль гітаристів), Розанна Сиротинська 
(Г. Гринчук, концертмейстер У. Федорів), 
Ольга Кузів (Г. Федунишин), інструмен-
тальний ансамбль (Г. Гринчук), Любомир 
Фреюк (концертмейстер О. Мар’яш), ан-
самбль саксофонів (А. Павлусик, кон-
цертмейстер Н. Маришко), Яна Соломон 
(Г. Федунишин), ансамбль духових інстру-
ментів  (А. Павлусик, концертмейстер 
М. Гусар), вокально-інструментальний 
ансамбль «Реприза».

На завершення святкового заходу 
до присутніх звернулася начальник від-
ділу культури, молоді та спорту Ямниць-
кої ОТГ Христина Попадинець, яка пе-
редала юним музикантам слова щирих 
вітань від голови Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Романа Круто-
го, побажавши міцного здоров’я, успі-
хів, добра, і нових здобутків на музич-
ній ниві. Вона подякувала вихованцям 
школи за наполегливу працю і старання, 
завдяки яким народжуються справжні 
музичні таланти.

Звітний концерт Ямницької дитячої 
музичної школи пройшов на високому 
культурному рівні і залишив у душах гля-
дачів незабутні враження…

«Я просто дякую усім…» —
творчий вечір тязівської поетеси

Другого червня у Будинку 
культури с. Тязів відбувся 
творчий вечір Іванни Лав-
рик. Захід пройшов у формі 
“мистецького діалогу”, на-
че за столиком у кав’ярні, 
де звучать пісня і поезія…

Підтримати поетесу до за-
ли місцевого Будинку культури 
завітало чимало рідних, друзів, 
колег, учнів, учителів і тязівчан. 
Гостями мистецького дійства були і де-
путати Ямницької сільської ради ОТГ 
Василь Ковальчук та Роман Тюн. 

Іванна в лютому 2019 року презен-
тувала збірку поезій “Повірити у мрію”, 
а у подальшому планувала організувати 
перший творчий вечір для ширшої ауди-
торії. Втілити задум у життя допомогла 
активістка села, місцева вчителька Іри-
на Садула, яка модерувала дійство. Од-
нойменним віршем зі свого творчого до-
робку талановита тязівчанка розпочала 
святковий концерт. Сценарій було скла-
дено за певними тематичними циклами, 
що гармонійно поєдналося з невимуше-
ною розмовою. Багато віршів із першої 
поетичної збірки “Повірити у мрію” про-
декламували цього дня учасники худож-
ньої самодіяльності Будинку культури с. 
Тязів. Глядачі мали змогу насолодитися 
мелодійним звучанням пісень на слова 

віршів Іванни. Поетеса також заспівала 
акапельно композицію “А вже наші літа 
повертатимуть скоро на осінь”, текст і му-
зику до якої написала сама. Дует “Намис-
то” виконав пісню на слова авторки під 
назвою “Жаль” (музика – Оксана Коваль-
чук).  А особливо зворушливими були му-
зичні номери поетеси із сином Максимом 
та донькою Марійкою. Протягом зустрічі 
упродовж тривалої розмови глядачі мали 
нагоду ближче познайомитися з корінною 
тязівчанкою, дізнатися чимало цікавих іс-
торій з її життя. На завершення зустрічі 
гарним дарунком для поетеси стала піс-
ня з репертуару Антоніни Матвієнко “Мої 
сни” у виконанні Ірини Садули.

Творчий вечір Іванни Лаврик прой-
шов у затишній атмосфері, залишивши 
по собі багато приємних спогадів. Ба-
жаємо талановитій жінці великого на-
тхнення і нових творчих злетів… 
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«Дзвінкі голоси» 
прозвучали вдруге 
у Ямницькій громаді

Другого червня до Міжнародного дня захисту дітей вдруге у Ямницькій об’єднаній 
територіальній громаді  відбувся дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс 
народної й естрадної української пісні “Дзвінкі голоси”.

Цьогоріч бажання заспівати вияви-
ли 16 талановитих солістів Ямницької 
ОТГ. До складу журі, яке оцінювало кон-
курсантів, увійшли начальник відділу 
культури, молоді та спорту громади Хрис-
тина Попадинець, директор Ямницької 
дитячої музичної школи Світлана Бойко, 
викладач музично-теоретичних дисци-
плін у Ямницькій ДМШ Мар’яна Гусар, 
член виконавчого комітету Ямницької 
сільської ради ОТГ, громадський діяч Ро-
манія Постолянюк та депутат Ямницької 
сільської ради ОТГ Михайло Третяк. Мо-
дерувала співочий захід головний спеці-
аліст відділу культури ОТГ Марта Вацеба.

Начальник відділу культури громади 
Христина Попадинець у своєму вітальному 
слові перед початком конкурсу вислови-
ла вдячність сільському голові Ямниць-
кої ОТГ Романові Крутому за підтримку в 
організації музичної події. Примітно, що 
керівництво громади продовжує всебічно 
сприяти розвитку культурно-мистецького 
життя в ОТГ, даючи можливість місцевій 
молоді розкривати свій творчий потенціал.

У фестивалі-конкурсі взяли участь 
діти та молодь віком від 6 до 30 років. 
Відповідно до умов конкурсу, виконавці 
були поділені на три вікові категорії. Та-
лановиті діти з Ямниці, Павлівки, Сільця, 
Тязева під музичний, інструментальний 
супровід та акапельно демонстрували 
свої вокальні здібності й артистизм. 

За підсумками конкурсу, у I віковій 
категорії (молодшій) призові місця здо-
були учасники з Павлівки: перше місце 
отримала Іванна Криштоф, друге місце 
посіла Анастасія Філь, а третє – Іванна 
Мандзюк. У II віковій категорії (серед-
ній) першість здобула ямничанка Тетяна 
Деркач, другу позицію зайняла учасни-
ця із с. Тязів Аліна Маліновська і третє 
призове місце посіла мешканка Сільця 
Вікторія Ганущак. У III віковій катего-
рії (старшій) перше місце здобула со-
лістка із Сільця Діана Лугініна, другу 
позицію посіла тязівчанка Інна Гуляк і 
третю – її односельчанка Марина Сер-
бин. Найбільш хвилюючим моментом 
було оголошення володаря “Гран-прі”. 
Заслужену найвищу відзнаку отрима-
ла талановита співачка із с. Сілець – 
Оксана Сисак.

Вручали нагороди конкурсантам 
начальник відділу культури, молоді та 
спорту Христина Попадинець та дирек-
тор Ямницької дитячої музичної школи 
Світлана Бойко, котрі підвели підсумки 
співочого дійства, подякували всім ви-
конавцям за участь і побажали натхнен-
ня, успіхів, розвитку й нових здобутків. 
Спільні пам’ятні світлини стали завер-
шальним моментом  другого у Ямницькій 
громаді співочого фестивалю-конкурсу 
народної й естрадної української пісні 
“Дзвінкі голоси”.

У ритмі серця…
30 червня в актовій залі Ямницького ліцею вперше у Ямницькій об’єднаній 
територіальній громаді відбулося свято хореографії “У ритмі серця…”, при-
свячене Міжнародному дню молоді.

Представники Ямниці, Павлівки, 
Сільця і Тязева презентували 13 ефек-
тних номерів, які відобразили захоплю-
ючу палітру різновидів танцю: україн-
ський, циганський, східний, сучасний, 
латино-американський, польський, спор-
тивний та інші.

Учасники будинку культури с. Сі-
лець, які розпочинали свято, представи-
ли увазі присутніх цікаві хореографічні 
композиції під орудою Галини Бибик, 
серед яких “Діти Ураїни”, “Коханочки” 
(колектив “Весела академія”) та циган-
ський танець  “Хоп, хоп, хоп” (колек-
тив “Аяяй”).

Ансамбль народного танцю “Ям-
ничанка” (керівник Ярослав Семкович, 

концертмейстер Петро Харук) будинку 
культури с. Ямниця представили танці 
“Подоляночки”, “Ямницька полька”, “Гу-
цулка на царинці” та покутський народ-
ний танець “Голубка”. Репертуар від ям-
ничан був наповнений також сучасним, 
енергійним і стильним танцем хіп-хоп у 
виконанні Марти Пачків.

Хореографічний колектив “Нове по-
коління” (керівник Анна Ковальчук) Бу-
динку культури с. Тязів демонстрував 
сучасні спортивні танці. А танцюваль-
ний дует дівчаток Таї Ковальчук та Да-
ші Сінг з композиціями “Мрія” і “Східна 
принцеса” (керівник Руслана Загайке-
вич) зачарували глядачів фантазіями 
таємничого  Сходу.

Юні і талановиті дітки з Павлівки 
Марічка Вацеба та Антон Возняк, учас-
ники спортивно-бального клубу “Глорія”, 
потішили глядачів  запальним та емо-
ційним латино-американським бальним 
танцем “Ча-ча-ча”.

Свято хореографії “У ритмі сер-
ця…”, присвячене Міжнародному дню 
молоді, подарувало незабутні вражен-
ня та емоції, дозволивши насолодити-
ся мистецтвом танцювальних талантів 
Ямницької ОТГ.

На завершення з вітальним словом 
виступила начальник відділу культури 
молоді та спорту громади Христина По-
падинець, яка висловила вдячність сіль-
ському голові Ямницької ОТГ Романові 
Крутому та депутатам громади за під-
тримку у проведенні свята. Вона подя-
кувала всім учасникам за те, що взяли 
участь в заході і побажала щонайкра-
щих гараздів, успіху, здобутків, само-
розвитку і підкорення нових хореогра-
фічних вершин.

Проведення таких заходів є не-
обхідністю, адже сприяє вихованню 
молодих танцюристів громади, гур-
тує людей і збагачує спільні культур-
ні надбання.

З користю для тіла і душі. 
Велопроща до Крилоса

28 червня року в Ямницькій об’єднаній територіальній громаді відбулася ве-
лопроща до Крилоса під гаслом “За мир і спокій в Україні”, присвячена Дню 
Конституції нашої держави.

Проведення культурно-духовного 
спортивного заходу стало доброю тра-
дицією в ОТГ, адже відбувається другий 
рік поспіль і помітно набуває все більших 
обертів. До участі велопрощі долучили-
ся керівництво Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади на чолі з головою 
Романом Крутим, представники депутат-
ського корпусу ОТГ, в.о. старост населе-
них пунктів громади, працівники апара-
ту Ямницької сільської ради ОТГ, духовні 
отці та активні мешканці сіл ОТГ. Цього-
річ здійснити велосипедне паломництво 
до Крилоса прибули близько 80 активіс-
тів з Ямниці, Павлівки, Сільця та Тязева.

Традиційно велопроща розпочалася 
зі збору прочан у с. Павлівка, далі ве-
лосипедний маршрут пролягав через 
Ямницю, Тязів та Сілець. У кожнім селі 
прочани зупинялись біля храмів, де бу-
ла нагода для відпочинку, короткої мо-
литви і благословення духовних отців. 
Сприятлива погода, щира молитва та 
патріотичний музичний супровід у до-
розі подарували учасникам велопробі-
гу гарний настрій, позитивні емоції та 
духовне піднесення. Кінцевим пунктом 
велопрощі стало прибуття активістів на 

Крилоську гору – святе місце, де звіду-
сіль промовляє історія, тісно перепле-
тена із сучасністю. Прочани відвідали 
Музей історії Давнього Галича, у якому 
ознайомилися з історичними пам’ятками 
давньогалицької культури, унікальни-
ми експонатами долітописного і княжо-
го періоду в історії Галича, колекціями 
давньої зброї, ювелірними виробами 
місцевих майстрів та архітектурними 
фрагментами фресок старого Успен-
ського собору. Після історичного екс-

курсу Древнім Галичем прочани у хра-
мі Успіння Пресвятої Богородиці спіль-
но молилися  Божественну Літургію за 
мир та єдність українського народу, яку 
служили священики церков Ямницької 
ОТГ, а також слухали повчальну науку 
настоятеля храму о. Ярослава Жолоба. 
Наостанок була чудова нагода напитись 

та набрати освяченої цілющої води з 
Княжої криниці, а також зробити світ-
лини на фоні мальовничих краєвидів.

Велика вдячність усім, хто допома-
гав в організації та проведенні вело-
прощі до Крилоса під гаслом “За мир 
і спокій в Україні”, зокрема голові Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Романові Крутому, депутатському 
корпусу, в.о. старост населених пунктів 
громади Івану Вацебі, Інні Дейдей, Ва-
силю Боднарчуку, начальнику відділу 

культури, молоді та спорту 
ОТГ  Христині Попадинець, 
медикам КНП “ЦПМСД” Ям-
ницької ОТГ, а також поліції, 
яка приїхала з обласного цен-
тру для супроводу та порядку 
на дорозі.

Дякуємо усім прочанам 
за активну участь у патріотич-
ному заході, що згуртував усю 
Ямницьку ОТГ до спільної мо-
литви за Україну. Сподіває-
мось, добра традиція прове-
дення велопрощі до Крилоса 
продовжуватиметься, а кіль-
кість учасників зростатиме з 
кожним роком, тож єднаймо-
ся у мирі, молитві, щирій пісні 
та доброму слові.

Надійшли Зелені свята, квіти поле вкрили. 
Прийшли хлопці і дівчата на рідні могили…

Саме такими словами розпочалось поминальне віче вшанування пам’яті Сі-
чових стрільців. За давньою традицією щорічно на Зелену неділю жителі 
села Сілець пішою ходою приходять в урочище “Лиса гора”, щоб вшанувати 
пам’ять українських воїнів, котрі загинули на цьому місці далекого 1915 року.

Настоятель парафії Різдва Христового у с. Сілець отець Василь Смицнюк від-
правив поминальну панахиду. Учасники театру художнього слова Будинку культури 
с. Сілець під орудою художнього керівника Галини Бибик представили  історико-
літературну композицію “Згадаймо тих стрільців, що в полі…”.  У пам’ять за поле-
глими героями прозвучали вірші про запеклі бої молодих хлопців, їхню мужність, 
відвагу, честь і самопожертву заради волі українського народу. По-особливому 
були виконані хором церкви Різдва Христового пройняті духом патріотизму пісні 
“Боже великий, єдиний” та “Ой у лузі червона калина”, які подарували присутнім 
емоційно-духовне піднесення. Завершилось недільне дійство спільним виконан-
ням Гімну України.
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Квіти для найріднішої 
у світі…

10 травня з нагоди Дня Матері, який відзначається щороку другої 
травневої неділі, у дитячому садочку “Зіронька” Ямницької ОТГ від-
бувся тематичний дитячий ранок.

 Святковий захід відвідали го-
лова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, парох 
церкви св. Миколая отець-митрат 
Богдан Курилів, головний спеціаліст 
відділу освіти Ямницької ОТГ Хрис-
тина Владика, батьки та інші гості.

Для своїх матусь та бабусь дітки 
разом з вихователями показали ціка-
ву програму. Переодягнені у казкових 
персонажів, курчат, жабенят, лелек, ка-
пустин — вони співали пісні, танцювали, 
читали вірші і шукали відповідь на дуже 
важливе питання: звідки ж беруться 
діти. Наприкінці дійства на жінок че-
кала приємна несподіванка – запаш-
ний букет конвалій. Щасливі матері зі 
сльозами на очах у теплих обіймах при-

ймали весння дарунки 
від своїх діток. Після 
завершення святкової 
програми маленькі ча-
да отримали образки 
та  благословення від 
отця-митрата  Богдана 
Куриліва.

Зі словами що-
найкращих  поба -
жань привітав при-
сутніх жінок голова 
Ямницької об’єднаної 
територіальної гро-
мади Роман Крутий, 
зазначивши, що День 
Матері – це день, ко-
ли кожен може подя-

кувати своїй мамі за добро, за її са-
мопожертву і безкорисливу любов. 
А до дітей він звернувся із закликом 
шанувати своїх найрідніших:

“Сьогодні очі матерів сяють по-
особливому, бо їх прийшли привітати 
найрідніші люди на Землі – їхні ді-
ти. Жодні скарби світу не замінять 
материнської любові, бо мама – це 
янгол-охоронець, який завжди при-

йде на допомогу у будь-якій ситуації. 
Тому, любі діти, бережіть своїх мам…”

Завідувач ЗДО “Зіронька” Оксана 
Шунтова щиро подякувала усім при-
сутнім, хто завітав на дійство роз-
ділити разом з малюками радість 
прояву любові до найближчої у світі 
людини. А наостанок малеча дружно 
стала до спільної фотографії на згад-
ку про незабутнє свято Дня Матері. 

Вишиванки дітям 
зони АТО

Навчальні заклади Ямницької ОТГ доєдналися до 
Всеукраїнської акції “Вишиванка дітям зони АТО”, яка 
вже п’ятий рік поспіль проводиться з ініціативи громад-
ської організації “Волонтерська Сотня Доброволя” і має 
на меті сприяти консолідації суспільства та покращи-
ти взаєморозуміння жителів різних регіонів України.

На жаль, не кожна дитина, яка проживає у зоні бойо-
вих дій, може дозволити собі одягнути вишиванку, україн-
ську символіку і долучитися до свята. Відтак, учні Ямниць-
кого і Павлівського ліцеїв та Сілецької гімназії підтримали 
благодійну акцію, зібравши партію традиційного україн-
ського одягу для передачі в зону тимчасово окупованих 
територій. Загалом на добру справу було пожертвувано і 
відправлено на Схід 14 вишиванок та 2 дитячі спідниці.

Мамо, тобі 
низесенько вклонюсь…

День Матері – свято близьке і дороге нашому народу, 
адже в душі кожного українця живе любов до Мате-
рі Божої – найсвятішої Богородиці, матері – України 
– нашої любої Батьківщини, і матері рідної, котрій за-
вдячуємо своїм життям. З нагоди відзначення цього 
величного свята 12 березня 2019 р. у Ямниці, Павлівці, 
Тязеві і Сільці пройшли заходи із вшанування найрід-
нішої кожному людини – матері.
У ЯМНИЦІ погожого недільного дня 

святковий концерт під назвою “Мамо моя, 
рідна і єдина, ластівко добра і теплоти!” 
зібрав повен зал.

Урочистий захід відвідали голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, заступник сільського голови 
Микола Зелінський, начальник відділу куль-
тури, молоді та спорту ОТГ Христина Попа-

динець, начальник відділу освіти громади 
Наталія Винник, член виконавчого комітету і 
громадський діяч Романія Постолянюк, отець-
митрат Богдан Курилів, жителі та гості села. 

На  початку урочистого концерту сіль-
ський голова Роман Крутий звернувся до 
жінок у залі зі словами теплих вітань:

“Мама – це найдорожче і найсвітліше, 
що є у нашому житті. Немає у світі нічого 
ціннішого, ніж материнська любов, щире 
материне серце і всеогортаюче тепло. Тому, 
шановні матері, ми невимовно вдячні вам 
за добро, розуміння, терпіння, довгі безсо-
нні ночі, молитви і материнське благосло-
вення. Будьте завжди здорові і щасливі!”.

Привітав зі святом і благословив при-
сутніх матерів та учасників дійства митро-
форний протоієрей Богдан Курилів. Концерт-
на програма розпочалася із хореографічно-
го привітання від новоствореного дівочого 
гурту “Ямницькі дівчата”. Піснею про маму 
розчулив глядачів юний учень Ямницької 
музичної школи Андрій Попадинець. Учени-
ця Ямницького ліцею Ангеліна Підгаєцька 
разом із партнером по танцях Владиславом 
Шевченком потішили присутніх цікавим хо-
реографічним номером на сучасний лад. Свої 
музично-інструментальні дарунки презенту-
вали матерям інструментальний ансамбль 
“Дві гітари” та ансамбль саксофоністів учнів 
і викладачів Ямницької ДМШ. До музичних 
привітань долучились також старша та мо-
лодша групи вокального ансамблю дівчат 
Ямницького ліцею і дитячий вокальний 

ансамбль “Спі-
ваночка” БК с. 
Ямниця, котрі у 
своїх вокальних 
виступах оспіву-
вали ніжну материнську любов. Запалили 
зал справжньою енергією кілька неперевер-
шених танцювальних номерів у виконанні 
колоритного ансамблю народного танцю 

“Ямничанка”. А наостанок глядачів чекав 
особливий дарунок – спеціально запрошений 
гість заходу Капела бандуристів музичного 
училища ім. Дениса Січинського під керів-
ництвом Марії Лахнюк. Виконавці презен-
тували гостям надзвичайно чуттєві вокаль-
но-інструментальні номери, після яких зал 
вибухав гучними оваціями. На завершення 
свята з привітальним словом виступила на-
чальник відділу культури, молоді та спорту 

Христина Попадинець, яка подякувала всім, 
хто долучився до організації святкових уро-
чистостей з нагоди Дня Матері: учасникам 
концерту та їхнім наставникам – за чудові 
виступи, запрошеним гостям-бандуристам 
– за неперевершену гру і незабутні емоції, 
а також керівництву Ямницької ОТГ, сіль-
ському голові Роману Крутому та депутатам 
громади за сприяння й підтримку у прове-
денні заходу.

Кожна жінка, яка покидала актову 
залу після концерту, отримала приємний 
дарунок – троянду на знак пошани і щи-
рої вдячності за надзвичайно важливу й 
неоціненну життєву місію бути матір’ю.

У с. ПАВЛІВКА урочисті заходи від-
значення Дня Матері відбулися біля двох 
церков села, що стало доброю традицією. 
На парафії Христа Спаса пройшло чудове  
свято з піснями та інсценізаціями під на-
звою “Ми вдячні Богові за маму”, яке під-
готували учні Павлівського ліцею. З дитя-
чих вуст звучали найщиріші слова подяки 
матерям, емоційно линула пісня  “Усмішка 
матусі”  у виконанні Діани Литвинко. Над-
звичайно приємні емоції викликав діалог 
матері і сина (Вікторії та Юрія Когуч). Вели-
кою окрасою дійства став танець учнів 6 
класу “Мамине серце”. Наприкінці заходу з 
привітальним словом до матерів звернувся 
в. о. старости с. Павлівка Іван Вацеба. Зво-
рушливе свято з нагоди Дня Матері відбу-
лось і на парафії Святого Миколая, бо саме 
цього дня учні 3 класу приймали урочисте 
Перше Причастя, до якого ретельно готу-
валися протягом цілого року. Після Бого-
служіння діти Павлівського ліцею теплими 

та щирими словами вітали своїх матерів, 
а чудовим музичним дарунком з нагоди 
свята стала пісня “Матінка Журавка” від 
талановитої Іванки Криштоф. День Матері 
– це ще одна нагода висловити мамі свою 
вдячність та любов, побажати їй здоров’я 
і щастя, помолитися за неї.  

Святкового недільного дня творчий ко-
лектив Будинку культури с. СІЛЕЦЬ запросив 
сілецькі родини, щоб традиційно вшанувати 

найдорожчу людину у житті – рідну неньку. 
З нагоди свята відбувся концерт “Усе бере 
від матері початок... Матуся наша – ангел 
на землі”. У теплій атмосфері  для присут-
ніх мам звучали пісні: “Свято мами“, “Ма-
мин день”, “Лелеченько”, “Тільки мама”, “А у 
нас бабусенька”, “Найщасливіша”, “Чужина”, 
“Мамина калина”. Дитячий та дорослий  ко-

лективи театру-студії “Літопис” представили 
інсценізації “Як янголи собі матусь вибирали” 
та “Лист синові”. Юні читці потішили матерів 
гуморесками “Хто старший” та “Зустрічають 
діти маму”. Танцювальні колективи «Чепур-
ненькі» і «Весела академія» показали кілька 
феєричних композицій.  Декламатори театру 
художнього слова читали поезії про найрід-
нішу людину на Землі. Під кінець концерт-
ної програми вдячні діти подарували своїм 
мамам та бабусям квіти. А по завершенні 
дійства усі присутні матері й бабусі на знак 
поваги, шани і вдячності отримали троянди 
від сільського голови Романа Крутого та депу-
татського корпусу Ямницької ОТГ. Наостанок 
художній керівник Будинку культури с. Сілець 
Галина Бибик висловила вдячність очільнику 
громади Роману Крутому  за чудові дарунки, 
а всім учасникам свята – за незабутні емоції.

“Любов твоя, мамо, нев’янучий сад”. 
Саме під такою назвою 12 травня у Будинку 
культури с.ТЯЗІВ відбувся уже традицій-
ний святковий концерт, присвячений  чу-
довому, теплому та рідному для усіх святу 
– Дню Матері. Не бракувало квітів у залі 
та на сцені цього дня. Стараннями гуртка 
“Витинанка” Тязівської гімназії зала клубу 
була прикрашена по-особливому святково.

Цьогоріч на сцені виступили незмінні 
учасники концертів – Ірина Садула, Вікторія 
Музика, Інна Гуляк, Марина Сербин, Аліна Ма-
ліновська, молодші учасники – Вероніка та 
Алла Галюк, Вероніка Дорошенко, Василина 

Лєпатнікова з меншими братами Іванком 
та Богданом. Потішили присутніх своїм спі-
вом ансамбль “Яворина”, а також дует “На-
мисто” хвилюючим виконанням музичного 
твору “Мамина порада”. Художній керівник 
Будинку культури с. Тязів Оксана Ковальчук 
подарувала материнським серцям зворуш-
ливу пісню “Сину, сину, ангел мій”. З найтеплі-

шими словами до 
усіх мамусь та ба-
бусь, а особливо 
своїх, звернулися 
сестрички Оля та 
Вікторія Петри-
шак. Дебютува-
ли на тязівській 
сцені наймолод-
ші учасники кон-
церту – Єлиза-
вета Боднарчук 
читала поезію, 
Софійка Дуби-
на презентувала 
гру на скрипці, а 

Антоніна Фіялка дарувала свій спів. Драма-
тичний гурток “Під владою слова” потішив 
тязівчан та гостей театральною постанов-
кою. Цього разу артисти представили ува-
зі глядачів мініатюру “Людський осуд” (за 
мотивами повісті Оксани Кузів “Таїнство”, 
керівник – Марійка Роман). Діана Сарахман 
читала чуттєву поезію для мами, а таланови-
та юна  тязівчанка Таїсія Ковальчук разом 
зі своєю подругою Дариною Сінг вразили 
зал екзотичним виконанням східного тан-
цю. Наостанок танцювальний гурток “Нове 
покоління” продемонстрував увазі глядачів 
сучасний хореографічний номер. На завер-
шення урочистого концерту з вітальним сло-
вом до усіх присутніх звернувся в.о. старости 
Василь Боднарчук, який щиро привітав усіх 
матерів зі святом та висловив вдячність ке-
рівництву громади й депутатському корпусу 
Ямницької ОТГ за солодкі подарунки для 
учасників і квіти для усіх мам, котрі відвіда-
ли концерт. Також він подякував незмінним 
організаторам тязівських концертів Оксані 
Ковальчук, Зіновію Боднарчуку і всім, хто до-
лучився до проведення дійства.

Любімо своїх матерів і бережімо їх не 
тільки у час Свята Матері, але й кожного 
дня, бо вони – ті єдині, дані нам Богом 
янголи-охоронці, котрі у своїх щоденних 
молитвах безкінечною рікою проливають 
над головами своїх діток тепле світло ра-
дості, добра, ласки, турботи і безкорисли-
вої любові…
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Випускні вечори 
одинадцятикласників

У закладах освіти Ямницької ОТГ пройшли урочисті випускні вечори одинад-
цятикласників. Червень 2019 року запам’ятався випускникам прощанням 
зі шкільними стінами, вчителями, однокласниками, а для педагогів – це ще 
одна перегорнута сторінка книги шкільних буднів. Цьогоріч у ліцеях громади 
13 юнаків та дівчат успішно завершили навчання, склали іспити, ЗНО і роз-
починають доросле життя.

22 червня випускний бал пройшов 
у Павлівському ліцеї. Традиційно оди-
надцятикласники прийшли до церкви, 
де спільно з батьками помолилися й 
отримали благословення від отця Ва-
силя Сенька. Опісля  відбувся святко-
вий захід, на якому їм урочисто вручили 
документи про повну загальну серед-
ню освіту. Від щирого серця привітала 
учнів із закінченням навчання дирек-
тор закладу освіти Олександра Боднар, 
яка побажала дітям здійснити свої мрії 
та досягти вершин. Класний керівник 

Марія Генсіцька проводжала своїх лю-
бих учнів добрими словами і мудрими 
порадами. Торкнулися душі кожного з 
присутніх у залі слова першої вчитель-
ки Любові Комар. Урочисте вручення 
атестатів, обмін побажаннями, сльози 
і сміх, зустріч сонця – це те, що зроби-
ло свято незабутнім.

Випускний вечір одинадцятикласни-
ків Ямницького ліцею відбувся 29 черв-
ня. Святкування розпочалося у церкві 
Св. Миколая, де випускників та бать-
ків благословив отець Ярослав Рожак, 

і продовжилося урочистостями у стінах 
рідного ліцею. Того святкового вечора в 
актовій залі під оплески гостей, батьків, 
учителів, випускникам було вручено до-
кументи про загальну середню освіту, 
відзначено медалістів. На захід завітали 
голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, заступник 
сільського голови Микола Зелінський, 
духовенство, керівництво ліцею, учите-
лі, батьки, громадськість. Найкращі по-
бажання для випускників лунали з уст 
директора Ямницького ліцею Йордани 
Лесів, класного керівника Надії Перчик, 
першої вчительки Мирослави Палани-
ці, а також батьків. У вітальних словах 
звучали щирі настанови на майбутнє, 
побажання успіху та гарних досягнень, 
зробити вдалий вибір майбутньої про-

фесії і пам’ятати вчителів та батьків, які 
разом йшли з ними всі одинадцять ро-
ків аж до випускного балу.

З такою знаковою у житті подією 
від імені керівництва громади та депу-
татського корпусу привітав одинадцяти-
класників сільський голова Ямницької 
ОТГ Роман Крутий. Він подякував учи-
телям за те, що навчили й добре вихо-
вали молодь, батькам – за те, що під-
тримували своїх дітей, а випускникам 

висловив щонайкращі побажання з на-
годи їхнього свята.

“Сьогодні ви стоїте перед нами, такі 
красиві, розумні і впевнені у собі молоді 
люди. Тому, нехай буде щасливою ва-
ша дорога у доросле життя, нехай Бог 
благословить цей шлях, а всі ваші мрії 
і сподівання здійснюються. Добра вам, 
здоров’я, успіхів і в добру путь, дорогі 
наші випускники!” – вітав  одинадцяти-
класників очільник громади.

Танцювальні й співочі номери ко-
лективів Ямницького ліцею стали чу-
довим подарунком для усіх присутніх у 
залі. Ностальгійно прозвучала мелодія 
шкільного вальсу з батьками. Кружля-
ючи у танці, учні прощалися з рідною 
альма-матер, з учителями, однолітками, 
прощалися з дитинством... Наостанок 
усі разом зробили пам’ятні світлини. Ба-
жаємо усім випускникам закладів осві-
ти Ямницької об’єднаної територіальної 
громади щасливого плавання в бурхли-
вому морі самостійного життя. Нехай 
з вами завжди залишаються поруч ві-
рні друзі та мудрі наставники. Міцного 
здоров’я вам, успіхів, особистих пере-
мог, реалізації задумів і щедрої долі!

У Павлівському ліцеї 
увіковічнили пам’ять 
заслужених учителів

26 травня цього року у Павлівському ліцеї Ямницької ОТГ було відкрито ано-
таційні дошки заслуженим учителям Олександрі Табачин та Роману Мачкуру.

Урочиста подія символічно відбу-
лася у день відзначення свята Остан-
нього дзвоника, яке сповіщає про за-
вершення для учнів навчального року. 
Вшанувати світлу пам’ять заслужених 
учителів у Павлівському ліцеї того дня зі-
бралось чимало людей: голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, в.о. старости с. Павлівка 
Іван Вацеба, начальник відділу освіти 
громади Наталія Винник, директор Пав-
лівського ліцею Олександра Боднар, го-
лова профспілкового комітету педагогіч-
них працівників Тисменицького району, 
депутат Ямницької сільської ради ОТГ 
Іван Когуч, отець Василь Сенько, учні 
та вчителі Павлівського ліцею, а також 
рідні, друзі, колеги.

Освятив пам’ятні дошки парох села 
Павлівка отець Василь Сенько. Присутні 
вшанували заслужених учителів хвили-
ною мовчання. Словами теплих спогадів 
про учительку біології й екології Олек-

сандру Станіславівну Табачин та вчите-
ля фізики Романа Васильовича Мачкура 
розповідали в.о. старости с. Павлівка 
Іван Вацеба, директор Павлівського лі-
цею Олександра Боднар, начальник від-
ділу освіти Ямницької ОТГ Наталія Ви-
нник, доцент кафедри української літе-
ратури факультету філології Прикарпат-
ського національного університету імені 
В. Стефаника, дочка покійної Лариса 
Шевчук (Табачин). Чоловік заслуженої 
учительки, письменник Тарас Табачин у 
своїй промові з трепетом та душевним 
болем згадував про дружину і ділився 
приємними спогадами про свого коле-
гу Романа Мачкура, з яким колись ра-
зом вчилися й працювали у Павлівській 
школі. Крім того, Тарас Миколайович 
висловив щиру подяку голові Ямниць-
кої ОТГ Романові Крутому за підтримку 
у виході друком книги про заслуженого 
вчителя України Олександру Табачин. 
Учні Павлівського ліцею виступили з 

поезіями та піснями на знак пошани і 
вдячності великій учительській праці. 
Відтепер Олександра Станіславівна Та-
бачин та Роман Васильович Мачкур, які 
стали гідним прикладом служіння обра-
ній справі життя, назавжди залишаться 
у стінах рідної альма-матер.

Довідково:
ОЛЕКСАНДРА СТАНІСЛАВІВНА ТА-

БАЧИН 
(20.06.1941-06.12.2017)
Учитель біології та екології Павлів-

ського навчально-виховного комплексу 
(1962-2017); 

Відмінник народної освіти (1979); 
Старший учитель (1982); 
Учитель-методист (1987); 
Заслужений вчитель України (1993).
Член обласної творчої групи вчи-

телів біології, керівник районного ме-
тодичного об’єднання вчителів біо-
логії. Підготувала сотні переможців 
та призерів олімпіад. Автор низки 
праць. Нагороджена орденом Тру-
дового Червоного Прапора (1986); 
медалями :  “За  трудову  відзнаку” 
(1981), “За заслуги перед Прикар-
паттям” (2013).

РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ МАЧКУР 
(24.07.1928-22.10.1997)
Учитель фізики та математики 

(1958-1990);
Голова виконавчого комітету Пав-

лівської сільської ради (1973-1977, 
1984-1985);

Директор Павлівської середньої 
школи (1985-1988).

Відмінник народної освіти (1974). 
Старший учитель (1974). Заслужений вчи-
тель УРСР (1984). Нагороджений меда-
лями: “За довголітню працю” (1970), “Ве-
теран праці” (1974).

Журавлиний бал – свято інтелекту, 
гордості й таланту

19 травня 2019 року теплої травневої неділі в актовій залі Павлівського ліцею 
відбулося традиційне свято, на якому вшановували талановиту та обдарова-
ну молодь: переможців і призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт Малої академії наук України, переможців етапів Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад, а також учнів, які беруть активну участь у громадському 
житті навчального закладу.

Протягом церемонії нагородження 
обдарованих учнів Павлівського ліцею 
вітали голова Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади Роман Крутий, в. 
о. старости села Іван Вацеба, начальник 
відділу культури, молоді та спорту ОТГ 
Христина Попадинець, директор Павлів-
ського ліцею Олександра Боднар, голо-
ва профспілкового комітету педагогіч-
них працівників Тисменицького району, 

депутат Ямницької сільської ради ОТГ 
Іван Когуч, які бажали дітям подальших 
успіхів у навчанні, натхнення і підкорен-
ня нових вершин.

Ліцеїстів нагородили у п’яти номі-
націях: “Надія ліцею”, “Гордість почат-
кової школи”, “Гордість ліцею”, “Талан-
ти ліцею”, “Спортивна гордість ліцею”. 
Творчі подарунки переможцям та гостям 
свята презентували обдаровані ліцеїс-

ти: вокалістка Іванна Криштоф, юні тан-
цівники Марія Вацеба та Антон Возняк, 
а також більш досвідчені – Валентина 
Попадинець зі своїм хореографічним 
партнером. Повеселили публіку цікавою 
сценкою учні десятого класу, а школярі-
п’ятикласники своїм виступом повер-
нули присутніх у щасливі миті дитин-
ства. Цікавий мистецький захід подару-
вав усім учасникам та глядачам гарний 
настрій і позитивні емоції. Справжнім 
скарбом для нашого народу є талановиті 
юнаки і дівчата, які завдяки своїй напо-
легливості і бажанню до праці дарують 
Україні перемоги, надію і впевненість у 
завтрашньому дні.
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ФК “Вихор” – фіналіст матчу на кубок області з футболу сезону 2018-2019 років
У неділю 23 червня футбольний клуб “Вихор” (Ямниця) боровся за головний 
трофей з галицьким ФК “Карпати” у фінальному матчі розіграшу Кубка Іва-
но-Франківської області з футболу сезону 2018-2019 років.

Підтримати команду “Вихора” 
на стадіон «Гірка» у м. Івано-Фран-
ківську завітали голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, заступник голови Ми-
кола Зелінський, секретар Ямниць-
кої  сільської  ради  ОТГ Юрій  Про-
ценко, представники депутатського 
корпусу громади, депутат обласної 
ради і президент ФК “Вихор” (Ям-
ниця) Роман Ткач , а також чимало 
ямничан , котрі активно вболівали 
за хлопців на полі протягом усьо-
го матчу. 

Після напруженої гри футболь-
ний поєдинок завершився рахунком 
3:1 на користь галицької команди. 

Всупереч трьом забитим м’ячам від 
суперника, футболісти ФК “Вихор” 
не втрачали ентузіазму, і таки зумі-

ли реалізувати ефектний гол у во-
рота галичан , автором якого став 
Андрій Мельничук. По завершенні 
матчу чемпіонів та фіналістів істо-
ричного поєдинку відзначили при-
зами. Пам’ятними медалями було 
нагороджено  також  керівництво 
Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади.

До  слова ,  цього  року  ФК  “Ви-
хор” святкує своє 90-річчя. З наго-
ди  такої  поважної  дати  у  Ямниць-
кій  ОТГ  протягом  5-7 липня  2019 
р. пройшов Міжнародний молодіж-
ний  футбольний  турнір ,  в  якому 
взяли  участь  представники  міст-
партнерів  Ямницької ОТГ з  Респу-
бліки  Польща. 

Міжнародний молодіжний футбольний 
турнір з нагоди 90-річчя ФК “Вихор”

5-7 липня у Ямницькій об’єднаній територіальній громаді вперше відбувся 
Міжнародний молодіжний турнір, присвячений 90-й річниці від заснування 
футбольного клубу “Вихор”.

Спортивне дійство стало знаковою по-
дією для громади, адже учасниками турні-
ру були футболсти з двох ґмін Республіки 
Польща – команда ґміни Свьонтки (Оль-
штинського повіту, Вармінсько-Мазурсько-
го воєводства) та гравці ґміни Стшельце 
Опольське (Стшелецького повіту, Ополь-
ського воєводства), які представляли ФК 
“Пяст”. За Кубок першості турніру від україн-
ської сторони боролися команда ФК “Вихор” 
і команда “Молодіжна збірна Тисменицько-
го району”. Протягом трьох днів українські 
та польські юнаки й дівчата демонструва-
ли свої футбольні можливості на стадіоні 
ФК “Вихор” у с. Ямниця. 

На офіційне відкриття турніру 05 лип-
ня 2019 р. підтримати учасників змагань 
прибуло чимало гостей: голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий, представники депутатського кор-

пусу Ямницької ОТГ, заступник сільсько-
го голови Микола Зелінський, секретар 
Ямницької сільської ради ОТГ Юрій Про-
ценко, в.о. старости с. Павлівка Іван Ва-
цеба, президент ФК “Вихор” Роман Ткач, 
голова Тисменицької районної ради Те-
тяна Градюк, війт ґміни Свьонтки Славо-
мір Ковальчик, віце-президент ФК “Пяст” 
м. Стшельце Опольське Ґражина Ґлапяк, 
директор Ямницького ліцею Йордана Ле-
сів, духовенство, громадськість.

Перед початком спортивного дій-
ства команди отримали благословення 
на успішну гру і добре проведення турні-
ру від отця-митрата Богдана Куриліва.

З вітальними словами для спортс-
менів та гостей виступив сільський го-
лова Ямницької ОТГ Роман Крутий, який 
подякував іноземним гостям за приїзд 
та участь у визначній для ОТГ події, а 

всім командам побажав дружної гри, 
позитивних емоцій, спортивного азар-
ту і перемоги.

“Ямниця має великі футбольні тра-
диції і давню історію, якими дуже гор-
диться. З нагоди такої великої футболь-
ної дати,  90-річчя ФК “Вихор”, Ямницька 
ОТГ вперше проводить футбольний тур-
нір на міжнародному рівні, тому ми щи-
ро вдячні і раді вітати на нашій україн-
ській землі наших польських друзів, які 
прийняли запрошення стати учасниками 
цього спортивного дійства”, – звертався 

до гостей та учасників футбольної еста-
фети Роман Крутий.

Партнери з Польщі висловлювали 
щиру вдячність Ямницькій об’єднаній те-
риторіальній громаді і її очільнику за за-
прошення та гостинність, наголосивши на 
необхідності подальшої співпраці, зокре-
ма, у спортивному напрямку, яка сприяє 
розвитку здорового способу життя у єв-
ропейському суспільстві і єднає молодь 
обох країн у збереженні освітніх ціннос-
тей та пропагуванні спорту.

Зі щонайкращими привітаннями до 
учасників турніру і присутніх почергово 
зверталися поважні гості: Роман Ткач, 
Тетяна Градюк, Йордана Лесів, які також 
бажали гравцям сил, наснаги, успіхів і 
побажання продемонструвати якомога 
кращі результати. Українська та поль-
ська сторони привітали одне одного і об-
мінялись подарунками й сувенірами на 
згадку про змагання.

Першого турнірного дня на полі зігра-
ли дві гри: команди ФК “Вихор” і „Свьонт-
ки” (2:1) та команди „Збірна Тисменицько-
го району” і “Стшельце Опольське” (4:0). 

Наступного дня змагань, 6 липня, 
відбулося чотири матчі:

“Свьонтки” – “Стшельце Опольське” 
– 0:1

ФК “Вихор” – “Збір-
на Тисменицького райо-
ну” – 1:0

ФК  “Вихор ”  – 
“Стшельце Опольське” 
– 2:2

“Збірна Тисмениць-
кого району” – “Свьонт-
ки” – 4:0

За підсумками друго-
го дня змагань визначи-
лися команди, які зігра-
ли між собою за ІІІ місце і 
за головний приз – Кубок 

Чемпіона. Гарним завершенням другого 
дня турніру стала участь польських гос-
тей у театрально-обрядовому купальсько-
му дійстві “Ой, на Івана та й на Купала…”, 
організованому ямницькою молоддю за 
підтримки керівництва громади.

7 липня відбувся третій фінальний 
день Міжнародного молодіжного турніру, 
присвяченого 90-й річниці від заснуван-
ня футбольного клубу “Вихор”. За резуль-
татами попередніх матчів, бронзу у фут-
больній гонці виборювали дві польські ко-
манди, а у фінальному матчі за першість 
зустрілися команди українських гравців. 

Після напруженої боротьби чемпіон-
ство турніру здобула команда ФК “Вихор” 
з рахунком 1:0, залишивши срібло для 
збірної Тисменицького району, на третій 
позиції опинилися гравці зі Стшельце 
Опольське, котрі обійшли юніорів ґміни 
Свьонтки з рахунком 1:0.

Призери, фіналісти та учасники тур-
ніру були нагороджені кубками, диплома-
ми і медалями. Крім того, окремі гравці 
отримали відзнаки у номінаціях. Призом 
кращого захисника було нагороджено 
Тараса Тирлича („Збірна Тисменицького 
району ”), кращим півзахисником став 
Степан Ціцюра („Вихор”), кращим бом-
бардиром визнали Ярослава Бибика („Ви-
хор”), статуетку кращого гравця отримав 
Тобіаш Бужан („Стшельце Опольське”) і 
номінацію кращого воротаря турніру здо-
був Пьотр Подпора („Свьонтки”).

Міжнародний молодіжний турнір, 
присвячений 90-й річниці від заснуван-
ня футбольного клубу “Вихор”, пройшов 
у гостинній, теплій та дружній атмосфе-
рі. Спортивне дійство стало чудовою на-
годою для обміну спортивним досвідом, 
соціального єднання молоді і засвідчило 
прагнення Ямницької об’єднаної територі-
альної громади працювати і розвиватися 
у напрямку європейського майбутнього.

Ямницький “Вихор” відзначив почесний ювілей
7 липня в історії ямницького футболу було перегорнуто ще одну сторінку, 
адже свій 90-літній ювілей відзначив місцевий футбольний клуб “Вихор”.

Привітати футбольну команду з по-
важною датою на домашній стадіон, де 
й відбувалися урочистості, завітали сіль-
ський голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий, заступник 
голови Микола Зелінський, секретар Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрій Процен-
ко, представники депутатського корпусу, 
громадський діяч Ямниці, президент ФК 
“Вихор” Роман Ткач, голова Івано-Франків-

ської обласної федерації футболу Андрій 
Бондаренко, учасники та уболівальники 
клубу, громадськість. Особливими гостями 
свята були ветерани багатьох поколінь ФК 
“Вихор”, які ще з 20-х років минулого сто-
ліття розпочали писати спортивну книгу 
досягнень ямницького футболу. 

З нагоди великої спортивної дати по-
чесні гості почергово вітали  членів клубу, 
тренерський склад та ветеранів ФК “Ви-

хор”, висловлюючи щирі поздоровлен-
ня, побажання та вдячність за сумлін-
ну працю і вагомий внесок у розвиток 
українського футболу.

“Дорогі ветерани, дякуємо вам за 
те, що ви є і за те, що творили історію 
футболу в селі, у місті і загалом в Україні 
”, – звернувся до футболістів-ювілярів 
очільник Ямницької ОТГ Роман Крутий.

Ветерани були відзначені почес-
ними грамотами та дарунками, а пре-
зидентові ФК “Вихор” Роману Ткачу 
вручили спеціальну відзнаку з нагоди 

90-річного ювілею ямницького фут-
болу. У подарунок з нагоди Дня на-
родження ФК “Вихор” та гості свята 
отримали музичні вітання від місце-
вих аматорських колективів Будинку 
культури с. Ямниця “Відродження” і 
“Калина” (керівник Євген Галька). Та-
кож глядачі мали чудову нагоду повбо-
лівати за улюблену команду під час 
товариської зустрічі ветеранів ФК “Ви-
хор” (Ямниця) та ФК “Карпати” (Львів). 
Символічним моментом матчу став той 
факт, що м’яч у гру вводив найстар-
ший гравець клубу, 92-річний ямнича-
нин Олексій Дмитраш. Команди завер-
шили поєдинок дружньою нічиєю 4:4, 
а наостанок усі разом виконали гімн 
футбольного клубу “Вихор” і зробили 
пам’ятні світлини. 

З ювілеєм, 
ветерани!

Ви кумири в футболі були,
Шанували й любили Вас фани.
З ювілеєм вітаю я Вас,
Дорогі Ви мої ветерани.

Ви приносили радість своїм землякам,
Не шкодуючи сил на футбольному полі,
Довголіття й здоров’я бажаю я Вам,
Бо Ви – справжні футбольні герої!

Багатьох уже з нами нема,
Ми їх вічно будем пам’ятати,
Нині грають їх внуки й сини,
Щоби рідний наш край прославляти.

Може, хтось пам’ятає й мене,
Бо я в нападі грав лівим краєм,
І хоч було це дуже давно,
Ці події я не забуваю.

Пролетіли так швидко роки,
Та я дякую Богу і долі,
Що душею лишивсь молодим
Й разом з Вами я знов на футболі.

Михайло Гнатишин 
07.07.2019 р.



11Серпень 
2019 року

Відкритий турнір з боротьби самбо 
ім. героя АТО Руслана Юрчишина

Четвертого травня цього року в Ямницькій ОТГ пройшов перший Відкритий 
турнір з боротьби САМБО ім. героя АТО Руслана Юрчишина серед юнаків і 
дівчат 2001-2011 р.н. 

Захід відбувся за ініціативи ке-
рівництва громади, місцевого спор-
тивного клубу з боротьби самбо/дзю-
до та ГО “Ямницька спілка учасників 
АТО”. На спортивне дійство завітали 
голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, началь-
ник відділу культури, молоді та спорту 
ОТГ Христина Попадинець, директор 
Ямницького ліцею Йордана Лесів, ду-
ховенство, представники Ямницької 
спілки учасників АТО, громадськість 
та інші гості.

З вітальним словом до присут-
ніх  звернувся  голова  Ямницької 
ОТГ  Роман  Крутий ,  який  від  іме -
ні  керівництва  громади  і  депутат-
ського  корпусу  привітав  спортс -
менів з урочистим відкриттям тур-
ніру,  подякував  їм за  активність  у 
спорті ,  популяризацію  здорового 
способу  життя  і  побажав  міцного 

здоров ’я ,  добра ,  наснаги  й  висо -
ких  здобутків.

“У такий мирний спосіб ми сьогод-
ні вшановуємо пам’ять героя, учасни-
ка АТО, патріота, нашого земляка Рус-
лана Юрчишина. Ми з вами повинні 

пам’ятати його подвиг і ніколи не до-
пускати, аби нога ворога топтала на-
шу землю. Щоби ми могли у мирний 
час навчатися, займатися спортом і 
перемагати”, –  підсумував очільник 
громади.

Після урочистого виконання гімну 
України було покладено квіти до мемо-
ріального знаку Русланові Юрчишину, а 
пам’ять про полеглого звитяжця при-
сутні вшанували хвилиною мовчання. 
Патріотична хореографічна композиція-
трен “Пливе кача” розчулила присутніх 

глибиною скорботи 
за усіма героями, ко-
трі невинно загину-
ли в умовах воєнної 
трагедії українсько-
го сьогодення. Пе-
ред початком заходу 
отець-митрат Богдан 
Курилів та о. Василь 
Смицнюк благосло-
вили учасників зма-
гань на добрий поча-
ток та успішне прове-
дення змагань. Про-
демонструвати свої сили у мистецтві 
самбо/дзюдо і позмагатися за зван-
ня кращих самбістів до Ямницької ОТГ 
прибули учасники кількох спортивних 
шкіл Івано-Франківської області, а та-
кож господарі турніру, команда спор-
тивного клубу ім. героя АТО Р. Юрчиши-
на, що функціонує на базі Ямницького 
ліцею. Протягом кількох годин на двох 
татамі відбувались двобої у різних ві-
кових категоріях. За підсумками зма-

гань, переможці та призери у кожній 
з категорій були відзначені кубками, 
медалями та грамотами.

Керівництво Ямницької ОТГ ви-
словлює щиру вдячність ініціаторам, 
спонсорам, організаторам та учасни-
кам першого Відкритого турніру з бо-
ротьби самбо ім. героя АТО Руслана 
Юрчишина, а також усім, хто долу-
чився до проведення спортивного 
дійства.

У Ямниці пройшов II футбольний турнір пам’яті Ярослава Гринькевича
14  липня 2019 р. у Ямниці вдруге провели футбольний турнір, присвячений 
пам’яті Ярослава Гринькевича. Спортивні заходи з ушанування видатного 
футболіста розпочалися з поминальної панахиди та покладання квітів до мо-
гили і продовжилися дружніми матчами на місцевому стадіоні. Учасниками 
турніру цьогоріч були чотири команди: “Вихор” (ветерани), ФК “Вихор”, ФК 
“Тязів” та Збірна Ямницької ОТГ.

Футболістів та уболівальників приві-
тав і побажав вдалих стартів й усіляких 
гараздів голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий. У 
своєму виступі очільник громади зазна-
чив, що ці змагання є турніром дружби 
і нагадують про те, що серед нас були 
і є люди, котрі своєю відданістю улю-

бленій справі стали гідним прикладом 
наслідування для молодого покоління.

Поділені жеребом команди зійшли-
ся у двох матчах, після яких визначи-
лися учасники футбольних двобоїв за 
бронзу та фіналісти турніру. У першо-
му матчі з рахунком  4:3 зіграли “Збір-
на Ямницької ОТГ” і ФК “Вихор”. У дру-

гій грі з результатом 3:2 
зустрілися ФК “Тязів” та 
“Вихор” (ветерани). Матч 
за ІІІ місце між молодим 
і старшим поколіннями 
“Вихора” завершився пе-
ремогою юніорів (рахунок 
2:0). У фінальній зустрічі 
тязівчан та гравців збір-
ної ОТГ перемогли останні 
з результатом 8:3. Пере-
можців та учасників зма-
гань нагородили кубками 
і відзнаками у номінаціях. 

Нагородою кращого воротаря було від-
значено Боднарчука Мар’яна – гравця 
команди ФК “Тязів”. Статуетка кращого 
гравця дісталася Орестові Горбатому 
(“Вихор” (ветерани)). Кращим напад-
ником визнали Андрія Бибика (Збір-
на Ямницької ОТГ). Нагороду кращого 
захисника здобув Тарас Щуровський 
(“Вихор” (ветерани)), а кращим півза-
хисником став Любомир Гринькевич 
(“Вихор”), син Ярослава Гринькевича, 
пам’яті якого присвячений спортивний 

захід. Дружині покійного футболіста 
Наталії було вручено диплом з нагоди 
проведення турніру.

У футбольних матчах взяли участь 
голова Ямницької сільської ради ОТГ 
Роман Крутий, заступник голови Мико-
ла Зелінський, депутат Ямницької сіль-
ської ради ОТГ Ігор Добрянський. Також 
гостями дійства стали представники 
депутатського корпусу Ямницької ОТГ, 
родина футболіста, ветерани футболу, 
спортсмени, вболівальники і друзі, з 

якими було пов’язане спортивне жит-
тя Ярослава Гринькевича.

Довідково:
Ярослав Гринькевич народився 

15.06.1974 року у селі Ямниця. Любов 
до футболу проявив ще зі шкільних ро-
ків. Кар’єру футболіста пов’язав з ям-
ницьким ФК „Вихор”, здобувши чимало 
нагород. Займався активною футбольною 
діяльністю до свого тридцятиріччя. По-
мер 05.06.2017 року від тяжкої недуги.

ФК «Вихор-2» зайняв II місце 
у турнірі пам’яті ветеранів 
клубовецького футболу

30 червня 2019 р. ямницька команда ФК “Вихор-2” взяла участь у Турнірі 
пам’яті ветеранів клубовецького футболу. Змагалися за першість на стадіоні 
“Маяк” у с. Клубівці команди з Милування, Стриганців, Клубівців та Ямниці.
Безпосередню участь у Турнірі взяли голова Ямницької об’єднаної територі-

альної громади Роман Крутий (ФК «Вихор-2», ФК «Милування»), заступник сіль-
ського голови Ямницької ОТГ Микола Зелінський (ФК «Вихор-2») та секретар Ям-
ницької сільської ради ОТГ Юрій Проценко (ФК «Клубівці»), котрий став автором 
вирішального гола змагань. Підтримували футболістів під час гри також депутат 
Ямницької ОТГ Михайло Юркевич та депутат облради, президент ФК «Вихор» (Ям-
ниця) Роман Ткач. У підсумку, команда ФК «Вихор-2» посіла друге місце. Головний 
приз дістався команді-господарю ФК «Клубівці», яка обійшла ямницьких гравців 
з рахунком 4:3 за результатами серії пенальті. Третє місце вибороли футболісти 
команди ФК «Милування».
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Серпень 
2019 року

Новонароджені
Ямниця:
Іванцюк  Олек -

сандр Олександрович 
– 05.04.2019; Масюрняк 

Матвій Романович – 31.05.2019; Сму-
шак Іван Володимирович – 05.07.2019.

Павлівка:
Гірняк Тимофій Ярославович – 

10.05.2019; Роман Денис Юрійович – 

17.05.2019; Федишин Віталій Володи-
мирович – 07.06.19; Коштрубій Злата 
Миколаївна – 09.06.19; Когуч Кароліна 
Василівна – 04.07.19

Сілець:
Янковська Христина Василівна – 

08.05.2019; Колтун Вероніка Ігорівна – 
12.06.2019; Бойко Іванна Степанівна – 
08.07.2019; Коник Сніжана Василівна 

– 24.07.2019; Гуданич Владислав Оле-
гович – 25.07.2019; Обшира Крістіан Во-
лодимирович – 31.07.2019 

Тязів:
Латишевська Єлизавета Іванівна 

– 05.06.2019; Шидивар Златослава Ро-
манівна – 26.07.2019; Боднарчук Ілля 
Андрійович – 03.08.2019.

Вітаємо 
з ювілеєм!

Ямниця:
90-річні:

Підлісна Ірена Олексіївна – 
14.06.1929 р.н.

Деркач Василь Йосипович – 
24.07.1929 р.н.

Савчак Ганна Антонівна – 25.08.1929 р.н.

80-річні:
Деркач Стефанія Василівна – 

21.05.1939 р.н.
Дмитраш Євдокія Юріївна – 

24.05.1939 р.н.
Кудла Ганна Антонівна – 12.06.1939 р.н.
Когуч Степанія Михайлівна – 

15.07.1939 р.н.

70-річні:
Золотько Ганна Михайлівна – 

02.05.1949 р.н.
Зуб’як Марія Антонівна – 11.06.1949 р.н.
Байда Марія Миколаївна – 

15.06.1949 р.н.
Йосифів Василь Йосипович – 

28.06.1949 р.н.
Ткачук Дарія Дмитрівна – 16.07.1949 р.н.
Клочанюк Євгенія Юріївна – 

20.07.1949 р.н.
Дерун Марія Степанівна – 02.08.1949 р.н.
Фицик Григорій Іванович –

 02.08.1949 р.н.
Клочанюк Василь Несторович – 

05.08.1949 р.н.

Павлівка:
80-річні:

Григораш Стефанія Антонівна – 
10.04.1939 р.н.

Парфан Ганна Іванівна – 12.05.1939 р.н.
Шпільчак Євгенія Станіславівна – 

19.05.1939 р.н. 
Демяник Любов Петрівна – 

19.07.1939 р.н.
70-річні:

Федоришин Галина Ільківна – 
16.04.1949 р.н.

Тачинський Ярослав Семенович – 
01.05.1949 р.н.

Попадинець Євгенія Юріївна – 
10.05.1949 р.н.

Шкандрій Іван Васильович – 
06.06.1949 р.н.

Яковишин Ніна Василівна – 
02.07.1949 р.н.

Брачковська Петрунелія Олексіївна – 
26.07.1949 р.н.

Сілець:
80-річні:

Дейдей Ганна Данилівна — 
28.07.1939 р.н.

Галюк Анастасія Василівна — 
28.07.1939 р.н.

Галюк Ганна Степанівна — 01.08.1939 р.н.
Ганущак Михайло Миколайович— 

14.08.1939 р.н.

70-річні:
Драбчук Ярема Йосипович —20.04.1949 р.н.
Дворська Ганна Василівна— 

25.05.1949 р.н.
Гриців Михайло Дмитрович — 

27.05.1949 р.н.
Ганущак Богдан Гнатович — 

10.06.1949 р.н.
Савчук Богдан Володимирович —

 02.08.1949 р.н.
Пашко Ганна Михайлівна — 

02.08.1949 р.н.
Червоняста Марія Антонівна —

 05.08.1949 р.н.
Якимишин Марія Теодорівна — 

07.08.1949 р.н.

Тязів:
70-річні:

Вовчук Параска Петрівна — 27.04.1949 р.н.
Дорошенко Василь Юрійович —

 10.06.1949 р.н.
Дорошенко Ольга Михайлівна —

 22.06.1949 р.н.
Якимечко Ярослава Федорівна — 

01.07.1949 р.н.
Ткачовський Василь Михайлович —

 17.07.1949 р.н.
Квасній Ганна Василівна — 

01.08.1949 р.н.

Відійшли у вічність
Ямниця:
Мороз Ганна Василівна, 30.03.1930 – 21.04.2019
Манів Марія Семенівна, 02.08.1933 – 25.04.2019
Шпільчак Богдан Васильович, 28.12.1931 – 05.05.2019
Грицак Василь Антонович, 19.05.1961 – 04.05.2019
Дмитрик Євдокія Олексіївна, 19.06.1924 – 10.05.2019
Обух Ігор Васильович, 15.10.1957 – 08.06.2019
Іваночко Марія Гаврилівна, 14.03.1955 – 25.06.2019
Мицько Степанія Яківна, 19.02.1939 – 03.07.2019
Ядвіга Ганна Михайлівна, 21.01.1934 – 07.07.2019
П’яста Євдокія Данилівна, 17.05.1921 – 08.07.2019
Деркач Богдан Антонович, 01.09.1942 – 18.07.2019
Ринзак Стефанія Григорівна, 18.06.1934 – 20.07.2019
Шпільчак Андрій Миколайович, 06.09.1964 – 24.07.2019
Буряник Марія Дмитрівна, 02.02.1939 – 31.07.2019
Бибик  Ярослав Богданович, 06.07.1957 – 01.08.2019
Катамай Марія Василівна, 05.08.1929 – 09.08.2019
Павлівка:
Медвідь Дмитро Васильович, 19.10.1944 – 18.04.2019
Шпільчак Ярослав Васильович, 16.04.1944 – 19.04.2019
Федишин Ростислав Йосипович, 05.08.1945 – 24.04.2019
Винничук Мирослав Романович, 30.01.1961 – 01.05.2019
Салій Володимир Юрійович, 02.09.1984 – 18.05.2019
Федишин Євген Онуфрійович, 04.05.1942 – 20.05.2019
Когуч Богдан Олексійович, 13.08.1930 – 29.05.2019

Малик Михайло Ілліч, 28.12.1948 – 21.05.2019
Савчук Василь Петрович, 22.12.1930 – 13.05.2019
Вівчар Степанія Ільківна, 22.05.1929 – 17.06.2019
Козак Іван Романович, 06.07.1967 – 30.06.2019
Когуч Софія Миколаївна, 03.10.1964 – 22.06.2019
Тачинський Ігор Михайлович, 08.04.1985 – 10.07.2019
Стрілка Мирослав Йосипович, 08.04.1954 – 11.07.2019
Щербій Софія Матвіївна, 29.03.1931 – 16.07.2019
Михнюк Ярослава Іванівна, 15.05.1925 – 24.07.2019
Бутько Оксана Семенівна, 27.07.1943 – 10.07.2019
Шкандрій Оксана Василівна, 06.07.1937 – 04.08.2019

Сілець:
Вітрікус Анастасія Пилипівна, 10.06.1930 – 12.05.2019
Гнатковська Анна Іванівна, 08.05.1930 – 21.05.2019
Обшира Стефанія Григорівна, 01.04.1937 – 04.07.2019
Яремчук Ганна Олексіївна, 26.06.1930 – 07.07.2019
Дейдей Віталій Іванович, 03.11.1975 – 10.07.2019
Олійник Петро Пилипович, 14.06.1933 – 15.07.2019
Байдак Оксана  Йосипівна, 09.12.1933 – 17.07.2019

Тязів:
Криса Ірина Олексіївна, 04.04.1933 – 09.06.2019
Озарко Наталія Дмитрівна, 10.07.1933 – 05.07.2019
Ковальчук Іван Іванович, 24.08.1927 – 03.08.2019

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ ЯМНИЦЬКОЇ ОТГ 
від 20 квітня 2019 року по 16 серпня 2019 року

НАРОДИЛИСЯ:
Ямниця —3
Павлівка — 5
Сілець — 6
Тязів — 3

ОДРУЖИЛИСЯ: 
Ямниця — 3
Павлівка — 4
Сілець — 1
Тязів — 0

ЮВІЛЯРИ:
Ямниця – 16
Павлівка – 10
Сілець – 12
Тязів – 6

ПОМЕРЛИ:
Ямниця —16 
Павлівка — 18
Сілець — 7
Тязів – 3 

На рушничок щастя стали 
Ямниця:
Куцій Євген Богданович та 
Тарновецька Олександра Володимирівна – 14.05.2019 р.
Боришкевич Роман Михайлович та 
Мельник Світлана Михайлівна – 14.06.2019 р.
Шпільчак Ярослав Зіновійович та 
Дмитрук Тетяна Михайлівна – 25.06.2019 р.

Павлівка:
Бейсюк Олег Васильович та Гриньків Оксана Богданівна – 02.05.2019 р.
Шкляр Юрій Мирославович та Купяк Соломія Михайлівна – 25.05.2019 р.
Сидорак Євген Мирославович та Лавринович Світлана Дмитрівна – 01.07.2019 р.
Онисько Іван Степанович та Казнох Галина Михайлівна – 03.08.2019 р.

Сілець:
Пашко Тарас Віталійович та Ониськів Мирослава Володимирівна – 04.07.2019 р.

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

Храмове свято на парафії Христа Спаса у Павлівці
19 серпня, у велике релігійне свято 
Преображення Ісуса Христа, в селі 
Павлівка на парафії Христа Спаса від-
значили престольне свято.

Погожого дня на Божественну Святу 
Літургію зібралось чимало вірян. Усі при-
йшли зі святковими кошиками, наповне-
ними плодами. Протягом Служби Божої 
місцевий церковний хор у духовних піснях 
прославляв величну християнську подію 
Преображення Господнього. Після Бого-
служіння релігійна громада вийшла на 
церковне подвір’я, де відбувся Хресний 
хід навколо храму, освячення принесених 
фруктів та окроплення святою водою. 

Храмове свято у Павлівці відвідали го-
лова Ямницької об’єднаної територіальної 

громади Роман Крутий, секретар Ямницької 
сільської ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. ста-
рости Павлівського старостинського округу 

Іван Вацеба, депутати Ямницької сільської 
ради ОТГ Михайло Третяк, Олег Вінтонів, 
Олександра Боднар, жителі та гості села.

Мандрівка ямницької молоді визначними 
місцями Буковини і Поділля

10 серпня представники громадської організації “Молодіжний альянс Ямниці” 
за сприяння голови Ямницької ОТГ Романа Крутого та депутатського корпу-
су об’єднаної громади стали учасниками захоплюючої екскурсії унікальними 
пам’ятками історії, культури та природи Західної України.

Першою туристичною зупинкою бу-
ла архітектурна перлина XVIII сторіччя, 
яка знаходиться в м. Чернівці – Черні-
вецький національний університет імені 
Юрія Федьковича. Колишня Резиденція 
православних митрополитів входить до 
списку світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО. Молодь мала нагоду оглянути 
храм Трьох Святителів, Мармурову, Бла-
китну, Червону зали та дендропарк, по-
слухати церковний спів і просто прогуля-
тися подвір’ям університету, який часто 
називають “українським Хоґвортсом”.

Ще одним цікавим місцем від-
відин ямницьких туристів була леген-
дарна Хотинська фортеця, побудована ще 
у XIII столітті за наказом князя Данила 
Галицького на місці ранньослов’янських 
укріплень. Ретроспекція в часи доблесних 
рицарів, реалістичні експонати у стінах 
замку і кам’яні мури над берегом Дністра 
дозволили по-справжньому відчути ат-
мосферу давніх подій, адже тут неоднора-
зово відбувалися великі історичні битви.

Останньою зупинкою екскурсійної 
поїздки став державний історико-архі-
тектурний заповідник Хмельниччини – 
Кам’янець-Подільська фортеця, яка при-

тягує туристів своєю цікавою історією 
та середньовічною красою. Хлопці й ді-
вчата із задоволенням оглядали будівлю 
фортеці, ділилися враженнями і робили 
пам’ятні світлини. Протягом усього екс-
курсійного дня молодь була у захваті від 
краси стародавніх цікавих пам’яток історії 
України, від краєвидів та природних див.

Учасники ГО “Молодіжний альянс 
Ямниці” щиро вдячні голові Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-

ману Крутому та депутату Ямницької ОТГ 
Ростиславу Сьовку за співпрацю та під-
тримку ямницької молоді.

Примітно, що влада усіляко сприяє 
молодіжним ініціативам у громаді, які 
стосуються, зокрема, розвитку спорту, 
культурно-мистецької діяльності та до-
звілля. Так, нещодавно під час зустрічі 
з сільським головою Романом Крутим 
активна молодь була відзначена премі-
ями за участь у культурно-мистецьких 
заходах громади, а також організацію 
та проведення в Ямниці незабутнього 
феєричного дійства Івана Купала.


