
Вісник Ямницької ОТГ № 2 (4), жовтень 2020 року
ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА              СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ РИБНЕ

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

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ РИБНЕ
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Тарас ШЕВЧЕНКО

Шановні жителі 
Ямницької об’єднаної 

територіальної 
громади!

14 жовтня , 
у нашій Держа-
ві відзначається 
знаменна дата – 
День захисника 
України, День ко-
зацтва, День ство-
рення Української 
Повстанської Ар-
мії та свято Покро-
ви Пресвятої Бого-
родиці – свято, ко-
тре є даниною гли-

бокій повазі до усіх, хто служив і служить 
своїй рідній землі.

У цей непростий час, коли над Укра-
їною вирує пандемія і продовжується 
неоголошена війна, наші хлопці, славні 
нащадки хоробрих козаків продовжують 
стояти на варті миру і спокою українців, 
боронити на передовій честь та гідність 
Вкраїнської держави. Тож з нагоди вели-
кого свята зичу нашим мужнім захисни-
кам міцного здоров’я, невичерпної енер-
гії, стійкості духу, витримки, сил та віри 
у перемогу!

А Вам, дорогі мешканці, у день Покро-
ви Пресвятої Матері Божої щиросердечно 
бажаю мирного неба, міцного здоров’я, 
любові, злагоди, благополуччя, добробуту 
у родинах, щастя й успіхів у всіх сферах 
Вашого життя і плідної праці на благо 
нашої громади та рідної України!

З повагою, голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади 

Роман КРУТИЙ

Дорогі в Христі!
Свято Покрови – це одночасно велике 

державне і національне свято України. 
Воно бере початок з 903 року, коли пре-
свята Богородиця в чудесний спосіб за-
хистила місто Константинополь від воро-
га, покривши народ своїм Омофором, або 
Покровом. У 1037 році Київський князь 
Ярослав Мудрий віддав наш народ під 
опіку Божої Матері. Наші славні запо-
рожці пішли слідами побожних князів і 
свою Церкву на Запорізькій Січі також 
віддали під Покров Пречистої Діви Марії. 
Героїчна Українська Повстанська Армія 
у 1947 році проголосила свято Покрови 
своїм офіційним святом.

У новітні часи День Покрови Матері 
Божої став святом Захисника Вітчизни, 
святом тих, хто стіною стояв і продовжує 
стояти на захисті державності й незалеж-
ності України. Нехай же дух жертовності 
цих патріотів сповнить і наші серця по-
чуттям відповідальності за долю нашої 
держави. Зі святом Вас, дорогі українці!

Митрофорний протопресвітер 
о. Богдан КУРИЛІВ, 

о. Ярослав РОЖАК, о. Орест СМИЦНЮК, 
о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, 

о. Василь СЕНЬКО, 
о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, 

о. Василь СМИЦНЮК

Свято освітян – свято вдячності

Щорічно у першу неділю жовтня відзначається День працівників освіти. 
Без перебільшення, професія педагога – одна з найвагоміших і найсклад-
ніших. Саме від учителів залежить майбутнє молодого покоління, бо у 
чисті дитячі душі вони закладають цінності й світоглядні орієнтири, які 
згодом у недалекому майбутньому визначатимуть долю нашої держави.

Напередодні свята вітання із 
професійним днем приймали педа-
гоги Ямницької об’єднаної територі-
альної громади. З огляду на каран-
тинні обмеження, цьогоріч традицій-
ний формат святкування довелося 
змінити, проте вдячні учні щиро хо-
тіли вшанувати своїх наставників і 
підготували для учителів невеликі 
святкові заходи, котрі, звісно, було 
проведено з дотриманням проти-
епідемічних вимог.

У четвер 1 жовтня 2020 р. до Сі-
лецької і Тязівської гімназій привіта-

ти та нагородити учителів за успіхи й 
особистий внесок в освітній процес ОТГ 
завітали сільський голова Роман Кру-
тий, в.о. старости Сільця Інна Дейдей, 
в.о. старости Тязева Василь Боднарчук, 
а також  начальник відділу освіти гро-
мади Наталія Винник. Від керівництва 
представники освітянської ниви почу-
ли слова вдячності за нелегкий труд, 
побажання успіхів у їхній благородній 
педагогічній діяльності, нових творчих 
знахідок, міцного здоров’я, поваги, ви-
тримки та невичерпної енергії.

 Закінчення на 2 стор. 

Обдаровані діти громади 2020
У середу 30 вересня в рамках проведення XIX сесії Ямницької сільської 
ради ОТГ відбулось урочисте нагородження переможців конкурсу “Об-
даровані діти громади” 2020 року.

Відповідно до рішення комі-
сії на присудження премії, цьо-
горіч четверо талановитих дітей 
Ямницької ОТГ стали лауреата-
ми у трьох номінаціях. У номіна-
ції “Учень року” перемогла пав-
лівчанка Христина Стрілець (вчи-
тель Христина Кицмен). У номіна-

ції “Спортсмен року” премію розді-
лили між собою брати Владислав 
Степанюк та Андрій Степанюк з 
Ямниці (тренер Ярослав Бабула). 
У номінації “Творча особистість 
року” премію було присуджено Ві-
кторії Гойсан з Ямниці (викладач 
Галина Федунишин).

Призерів конкурсу відзначи-
ли дипломами, винагородами, а 
також Почесними знаками лауре-
ата Премії “Обдаровані діти гро-
мади”. За підготовку переможців 
винагороди отримали також їхні 
наставники. Голова  Ямницької 
об ’єднаної  територіальної  гро-
мади Роман Крутий привітав об-
дарованих дітей за їхні заслуги, 
побажавши не зупинятися на до-
сягнутому, а продовжувати йти до 
своєї мети і підкорити ще не одну 
вершину у житті.
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Міні-екскаватор для потреб КП “Ямниця”
16 квітня 2020 р. у Ямницьку ОТГ 

було доставлено гусеничний міні-екс-
каватор моделі JCB 8016 зі стандарт-
ним виносом задньої частини. Зустріли 
новоприбулу техніку голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий та керівник комунального 
підприємства “Ямниця” Руслан Савуляк.

Міні-екскаватор закуплено за раху-
нок коштів сільського бюджету за спри-
яння керівництва Ямницької ОТГ та де-
путатського корпусу, котрі дбають про 
матеріально-технічне забезпечення КП 
“Ямниця”, адже одним із пріоритетних 
напрямів діяльності є підтримка бла-
гоустрою громади у належному стані.

Відтепер новопридбана техніка за-
безпечить збільшення кількості та якості 
комунальних послуг, що надаються на-
селенню, а також сприятиме покращен-
ню стану благоустрою населених пунк-

тів об’єднаної територіальної громади, 
поліпшенню екологічної ситуації та за-

безпеченню комфортних умов прожи-
вання мешканців

«ВелоГаличина». 
Стартувала розробка 

інноваційного проєкту
Над розробкою цікавого проєкту в плані оновлення велосипедної інфраструк-
тури під назвою “ВелоГаличина” розпочала роботу Ямницька об’єднана тери-
торіальна громада у співпраці з Івано-Франківською міською радою та Аген-
цією розвитку ОТГ Прикарпаття.

29 вересня 2020 р. у Ямницькій ОТГ 
відбулася зустріч робочої групи з пи-
тань написання та впровадження ам-
бітної ініціативи, націленої на розви-
ток туристичної сфери та покращення 
веломобільності у громаді. У засіданні 

взяли участь голова Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий, начальник відділу проєктів 
громади Мар’яна Підгаєцька, головний 
спеціаліст відділу проєктів Надія Кри-
ховецька, представники Івано-Франків-
ської міської ради, Агенції розвитку ОТГ 
Прикарпаття, спілки велосипедистів міс-
та, туристичного товариства “Карпат-
ські стежки”.

Під час зустрічі обговорили ідею на-
писання проєкту, котрий претендувати-
ме на секторальну бюджетну підтримку 
Європейського Союзу і передбачати-
ме розвиток туризму шляхом будівни-
цтва нових велошляхів, спорудження 
станцій для підзарядки електровело-

транспорту, організації велошколи для 
молоді, створення системи навігації та 
спеціалізованих інтерактивних додат-
ків для смартфонів з можливістю здій-
снення 3D-екскурсій тощо. Такі маршрути 
з’єднають Івано-Франківську, Угринів-

ську, Ямницьку, Єзупільську і Галицьку 
ОТГ. Інші громади, через які пролягатиме 
маршрут, також підтримали ідею тако-
го проєкту. З метою сприяння впрова-
дженню сталої мобільності в області, до 
розробки ініціативи долучилась Агенція 
розвитку ОТГ Прикарпаття, а також Асо-
ціація велосипедистів України.

“Створення туристичних веломарш-
рутів і використання сучасної велоси-
педної інфраструктури не лише сприя-
тиме розвитку туризму в нашій ОТГ, але 
й дозволить у майбутньому проводити 
велоквести та велопробіги навіть на 
міжнародному рівні”, – зазначив голо-
ва громади Роман Крутий.

Першого жовтня – 
Міжнародний день музики

Першого жовтня увесь світ відзначає Міжнародний день музики – свято, яке 
об’єднує всіх, хто любить цей надзвичайний вид мистецтва і присвятив йому 
своє життя, тих, хто пише музику і дарує її людям, хто виховує юних музи-
кантів або просто слухає, отримуючи велику насолоду від її звуків. Музика є 
зрозумілою всім інтернаціональною мовою, що здатна розтоплювати люд-
ські душі. Сама  музика ніколи не старіє, натомість дозволяє доторкнутися 
не лише до часів її авторів, але і заглянути в майбутнє.

До Дня музики сільський голова Ро-
ман Крутий привітав викладачів Ямниць-
кої дитячої музичної школи з професій-
ним святом. Він подякував колективу за 
їхню працю, відданість справі й профе-
сіоналізм, побажавши міцного здоров’я, 
добра, терпіння, натхнення, вдячних ви-
хованців, невичерпної наснаги та творчих 
здобутків на їхній професійній ниві. Також 
сільський голова відзначив викладачів 

Уляну Федорів, Ольгу Неволіну, Галину 
Гринчук грамотами-подяками за сумлінну 
творчу працю в естетичному вихованні 
молоді, високий професіоналізм, твор-
чі досягнення та з нагоди професійного 
свята. В.о. начальника відділу культури 
ОТГ Марта Вацеба та директор Ямницької 
ДМШ Світлана Бойко щиро подякували 

голові громади за підтримку матеріаль-
но-технічної бази закладу, завдяки чому 
збільшується кількість охочих навчатися 
музичного мистецтва.

Через пандемію День музики у Ям-
ницькій дитячій музичні школі відзна-
чили символічно, і, на жаль, не вдало-
ся організувати традиційний урочистий 
концерт. Але сподіваємося, ці негаразди 
тимчасові, тому спеціально до свята ви-

кладачі підготували для своїх вихован-
ців і колег креативне музичне відео-при-
вітання. Продовжуймо любити музику, 
відкривати для себе надзвичайно різ-
номанітний, хвилюючий і невичерпний 
світ цього мистецтва. Нехай музика що-
дня додає нам радості, життєвих сил, 
натхнення та безліч позитивних емоцій!

Свято освітян – 
свято вдячності
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Того дня було відзначено учасників 
Всеукраїнських учнівських олімпіад за 
зайняті призові місця, а їхнім наставни-
кам за підготовку переможців та з на-
годи свята також вручили почесні гра-
моти і подяки.

У п’ятницю, 2 жовтня 2020 р. атмос-
фера вчительського торжества була від-
чутною ще більше, адже учні Ямниць-
кого та Павлівського ліцеїв привітали 
своїх вчителів урочистими виступами з 
віршами, танцями, жартівливими сцен-
ками, піснями й сюрпризами.

Голова Ямницької об’єднаної тери-

торіальної громади Роман Крутий від 
імені керівництва та депутатського кор-
пусу привітав педагогів з їхнім професій-
ним святом. Він відзначив вагому роль 
вчителя у вихованні підростаючого по-
коління, подякував освітянам за висо-

ке служіння обраній справі, відданість 
професії, мудрість і терпіння.

“Щира пошана і вдячність кожному 
з вас за невтомну багаторічну працю, за 
талант і високий професіоналізм! Бажаю 
міцного здоров’я, добра, родинного за-

тишку, благополуччя, наснаги і головне 
– вдячних і реалізованих вихованців!” 
– сказав Роман Крутий.

Голова громади також наголосив, 
що продовження роботи з покращення 
матеріально-технічної бази освітніх уста-

нов залишається одним із пріоритетних 
завдань, бо від цього залежить комфорт 
навчання учнів та роботи вчителів. Саме 
тому буде докладено максимум зусиль, 
щоби організація навчально-виховного 
процесу відповідала тим викликам часу, 
у яких ми зараз перебуваємо.

Теплі слова привітань освітянам да-
рували в.о. старости с. Павлівка Іван Ва-
цеба, начальник відділу освіти громади 
Наталія Винник, а також депутат ОТГ, ке-
рівник Павлівського ліцею Олександра 
Боднар, котрі у своїх поздоровленнях 
бажали вчителям незгасимої енергії, 
квітучого здоров’я, усіляких гараздів, 
щоденної бадьорості і сили, аби кожен 
новий день був наповнений щасливи-
ми моментами та вдячними дитячими 
усмішками.

Того дня творчі учнівські дарунки 
педагогам зробили свято незабутнім, 
зарядивши атмосферу піднесеним на-
строєм та позитивними враженнями. У 
ході урочистостей було відзначено учас-
ників Всеукраїнських учнівських олім-
піад за зайняті призові місця, а також 
їхніх наставників-учителів, котрі докла-
ли неабияких зусиль і підготували своїх 
учнів до цих інтелектуальних конкурсів. 
На завершення святкування усі разом 
зробили пам’ятні світлини.

Щиро вітаємо учителів зі святом 
та бажаємо вдячних учнів, котрі за-
вжди пам’ятатимуть дорогу до рід-
ної школи!
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Адмінпослуги стали доступнішими
Шостого лютого 2020 року у Ямницькій об’єднаній територіальній громаді від-
булося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг, завдя-
ки якому надання послуг населенню ОТГ стало більш доступним та якісним.

На визначну для громади подію за-
вітали голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий, голо-
ва Тисменицької районної ради Тетяна 
Градюк, голова Тисменицької районної 
державної адміністрації Ростислав Не-
стерак, депутат обласної ради Роман 
Ткач, представники депутатського кор-
пусу ОТГ, в.о. старост населених пунктів 
громади,  заступник сільського голови 
Микола Зелінський, секретар сільської 
ради Юрій Проценко, директор Івано-
Франківського регіонального офісу Про-
грами “U-LEAD з Європою” Руслан Пана-
сюк, радник з питань децентралізації та 
місцевого самоврядування Івано-Фран-
ківського регіонального офісу Програ-
ми “U-LEAD з Європою” Максим Чопей, 
радник з питань муніципальних фінансів 
та управління Івано-Франківського ре-
гіонального офісу Програми “U-LEAD з 
Європою” Оксана Швець, директор Тис-
меницької районної філії Івано-Фран-
ківського обласного центру зайнятос-
ті Петро Данилюк, а також працівники 
апарату сільської ради, представники 
ЗМІ й громадськості. Поважні гості по-
чергово привітали Ямницьку об’єднану 
громаду і її мешканців з такою знако-
вою подією щонайкращими словами й 

побажаннями успіхів, розвитку, добра, 
миру та процвітання.

Приємним дарунком для усіх при-
сутніх стало музичне поздоровлення 
від учениці Ямницької дитячої музичної 
школи, талановитої павлівчанки Іванни 
Бойко. Опісля було урочисто перерізано 
символічну стрічку та офіційно відкри-
то новий ЦНАП.

“У ремонт будівлі, де розмістився 
ЦНАП Ямницької ОТГ, громада вклала 
понад 150 тисяч гривень з місцевого 
бюджету, усе інше – допомога наших 
партнерів Програми “U-LEAD з Євро-
пою”. Спільними зусиллями нам вда-
лося створити сучасний Центр надання 
адміністративних послуг і таким чином 
зробити важливий крок для комфорту і 
покращення якості надання адмінпослуг 
нашим мешканцям”, – зазначив сіль-
ський голова Роман Крутий.

Парох церкви св. Миколая митро-
форний протоієрей Богдан Курилів і со-
трудники парафії о. Ярослав Рожак та о. 
Орест Смицнюк здійснили чин освячен-
ня установи свяченою водою й поблаго-
словили працівників на добрий початок 
і вдале виконання своїх обов’язків для 
суспільного блага громади. На завер-
шення заходу усім працівникам ЦНАПу, 

які успішно пройшли п’ятимодульну на-
вчальну програму з підвищення квалі-
фікації у сфері надання адміністратив-
них послуг, було вручено сертифікати 
про проходження навчання.

“Новий Центр забезпечить більше 
семи тисяч жителів ОТГ доступом до ши-
рокого спектру високоякісних послуг: 
адміністративних, соціальних, комуналь-
них, пенсійних, нотаріальних, земельних 
та інших. Центр доступний для людей з 
інвалідністю. Приміщення обладнане ди-
тячим куточком. У ЦНАПі працюватимуть 
3 адміністратори і державний реєстра-
тор. Крім того, у населених пунктах ОТГ 
функціонуватимуть віддалені робочі міс-
ця, де послуги мешканцям надаватимуть 
старости громади. У центральній садибі 
ЦНАПу Ямницької ОТГ надаватимуть 111 
видів адміністративних послуг, старости 
ж надаватимуть 34 послуги”, – розповів 
про діяльність установи керівник ЦНАПу 
Ямницької ОТГ Роман Федорук.

Ще навесні 2018 р. Ямницька 
об’єднана територіальна громада ста-
ла однією з громад-переможців При-
карпаття, які успішно пройшли відбір 
Програми “U-LEAD з Європою” на модер-
нізацію та створення ЦНАПу. Допомога 
для Ямницької ОТГ полягала в інститу-
ційному забезпеченні (консультації що-
до створення й облаштування ЦНАПу, 
супровід створення центру, навчання 
персоналу) та матеріальному забезпе-

ченні (наповнення меблями, оснащен-
ня комп’ютерною технікою зі спеціалі-
зованим програмним забезпеченням).

Ямницька ОТГ висловлює вдяч-
ність партнерам  міжнародної Програ-
ми “U-LEAD з Європою” за підтримку 
ідей та можливостей розвитку грома-
ди і за практичну допомогу на етапі їх 
реалізації.

Уся необхідна інформація про ЦНАП 
Ямницької ОТГ знаходиться на офіційно-

му веб-сайті громади за адресою: https://
yamnytsya-otg.if.ua/tsnap/

Електронна  пошта  ЦНАПу : 
yamnytsia.tsnap@ukr.net

За актуальними новинами Центру 
слідкуйте на сторінці у мережі Facebook 
за посиланням https://www.facebook.
com/yamnytsia.tsnap/

Контактний телефон: 
+38 (03436) 53-217

Довідково:
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це єдине місце, де можна 

отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створен-
ня та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом 
України “Про адміністративні послуги”. 

ЦНАП в Ямницькій ОТГ створено  за підтримки міжнародної Програми “U-LEAD 
з Європою”, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Да-
нією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією. 

Нове партнерство громад заради 
успішного розвитку

10 червня 2020 р. голова Ям-
ницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий і мер 
міста Івано-Франківська Руслан 
Марцінків підписали Меморан-
дум про співробітництво. 

Раніше Ямницька ОТГ про-
йшла конкурсний відбір у Проєкті 
“Налагодження якісного співробіт-
ництва між міськими та сільськи-
ми/селищними територіальними 
громадами”, що реалізується Асоціаці-
єю міст України спільно з Програмою 
“U-LEAD з Європою” і має на меті кон-
солідувати суміжні територіальні гро-
мади шляхом налагодження між ними 
якісного співробітництва. Для участі у 
проєкті було відібрано 5 міських терито-
ріальних громад з усієї України, зокрема 
й Івано-Франківську, а також суміжні із 
ними територіальні громади, серед котрих 
і Ямницька ОТГ. Підписання історично 
важливого документа стало результа-
том кількох спільних онлайн-засідань 
за участі представників Ямницької ОТГ, 
Івано-Франківської ОТГ, а також представ-
ників Асоціації міст України, під час яких 
сторони детально обговорили потенційні 
напрямки подальшого співробітництва 
та можливості їхньої успішної реалізації.

“Ямницька ОТГ прагне розвиватися, 
йти в ногу з часом і бути креативною у роз-
витку своїх населених пунктів. Наша мета 
– створити громаду, у якій хотілося б жити 
кожному. Тому, підписання сьогоднішньо-
го Меморандуму для Ямницької ОТГ є но-
вим етапом у партнерських відносинах з 
потужною громадою міста Івано-Франків-
ська”, – прокоментував нове партнерство 
сільський голова Роман Крутий. 

Меморандум, укладений з почат-
ковим терміном на п’ять років, перед-
бачає налагодження ефективної співп-
раці між обома сторонами задля со-
ціально-економічного, культурного, 
сталого розвитку, забезпечення ком-
фортного та безпечного середовища 
для життя та розвитку жителів обох 
територіальних громад. Договір співп-
раці охоплює співробітництво громад 
у таких напрямках:

розвиток дорожньо-транспортної 
інфраструктури;

модернізація комунальної інф-
раструктури;

формування спільної політики по-
водження з ТПВ в громадах.

розвиток освіти, культури та ту-
ризму;

залучення інвестицій та підтрим-
ка малого і середнього бізнесу;

захист довкілля, збереження бі-
орізноманітності на території громад.

Відтепер для обох громад-партнерів, 
зокрема Ямницької ОТГ, відкриваються 
нові можливості ефективного розвитку, 
спрямованого на отримання жителями 
якісних послуг і покращення комфорт-
ності умов проживання.

Потужний удар 
стихії

Важкий 2020 рік приніс із собою не тільки пандемію 
коронавірусу, але й потужне стихійне лихо. Через ви-
падання інтенсивних опадів Західна Україна потерпі-
ла наймасштабнішу за останнє двадцятиріччя повінь, 
яка наробила лиха на Івано-Франківщині, зокрема, і в 
населених пунктах Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади, заподіявши великої шкоди населенню. 

Перший удар стихії мешканці ОТГ від-
чули у понеділок надвечір 22 червня, ко-
ли після сильної зливи стрімко піднявся 
рівень води у річках, і в результаті було 
частково підтоплено будинки ямничан. 
Керівництво громади разом з депутатами 
ще з моменту виникнення загрози паводку 
розпочало інтенсивний моніторинг ситуа-
ції. Уже першого дня негоди для боротьби 
зі стихією було задіяно техніку, сформова-
но координаційні групи реагування, підго-
товлено приміщення для евакуації. Крім 
того, працівники сільської ради, депутати 
та медичні працівники вели цілодобове 
чергування, щоби у разі потреби надати 
людям усю необхідну допомогу.

Проте, найбільшого удару повінь за-
вдала наступного дня, у вівторок, 23 черв-
ня, коли вийшла з берегів р. Бистриця. Вна-
слідок паводку сталося значне підтоплен-
ня домоволодінь, сільськогосподарських 
угідь. В умовах складної ситуації треба бу-
ло діяти негайно, чітко і згуртовано, щоби 
надати потерпілим усю необхідну поміч 
і подбати, насамперед, про збереження 
життя та здоров’я населення. Жителі Ям-
ниці стали заручниками стихії, і виникла 
потреба в евакуації декого з мешканців 
та буксируванні із зони затоплення тран-

спортних засобів громадян. Для проїзду 
у важкодоступні затоплені помешкання 
задіяли навіть спецтехніку. Всього із зони 
стихійного лиха врятували 11 осіб. Внаслі-
док повені затопило і колодязі, забракло 
питної води. Керівництвом громади було 
організовано доставку питної води меш-
канцям у зоні лиха – доставлено 12 тонн 
на розлив та 400 п’ятилітрових пляшок з 
питною водою. Крім того, у Ямницьку ОТГ 
прибув зведений загін рятувальників з Во-
линської області, які спільно з рятувальни-
ками державного пожежно-рятувального 
посту с. Ямниця долали наслідки стихії: 
було здійснено заходи з відкачування води 
з домоволодінь, господарчих споруд, при-

садибних ділянок, комунальних 
закладів (підвал Павлівського 
ліцею), а також за допомогою 
пожежного гідранта очищено 
замулені ділянки доріг.

Внаслідок повені 23 червня 
постраждали й інфраструктурні 
об’єкти громади. У Ямниці вода 
пошкодила берегоукріплення 
та частково зруйнувала дамбу 
вздовж р. Павелче. Стихією бу-
ло повністю знищено мости через 
р. Павелче сполученням вул. Бан-
дери\Савчака та вул. Смицнюка\
Старицького, а також міст по вул. 
Рильського.  У Павлівці – частко-
во підмито асфальтне покриття 
вулиць Шевченка, І. Франка, зато-

пило водою підвальне приміщення Павлів-
ського ліцею, пошкоджено транспортний 
міст через р. Павелче та зруйновано бере-
гоукріплення  по вул. Ярослава Мудрого. 
У селах Тязів, Сілець і Рибне було підми-
то асфальтне покриття та зруйновано пі-
щано-гравійне покриття вулиць, повністю 
зруйновано і пошкоджено мости та містки 
через річки, пошкоджено берегоукріплен-
ня. Загалом внаслідок повені у населених 
пунктах громади підтоплено домогоспо-
дарств: Ямниця – близько 200, Павлівка 
– 20, Тязів – 9, Сілець – 5, Рибне – 2. 

Одразу після паводку було здійснено 
першочергові роботи з відновлення благо-
устрою населених пунктів. Великою пробле-
мою, що потребувала негайного вирішен-
ня, стали зруйновані мости у Ямниці, що 
сполучали вулиці Смицнюка/Старицького 
та Бандери/Савчака, оскільки ямничани 
змушені були йти в обхід іншими дорогами, 
аби дістатися до своїх домівок. Сільською 
радою невідкладно була виготовлена про-
ектно-кошторисна документація. Крім того, 
керівництво ОТГ звернулося до голови прав-
ління ПрАТ “Івано-Франківськцемент” Ми-
коли Федоровича Круця, який з розумінням 
поставився до проблеми і прийняв рішення 
надати фінансову допомогу та посприяти 
відновленню зруйнованих повінню перехо-
дів у якомога коротший термін. Таким чином, 
протягом одного місяця побудовано два но-
ві металеві мости, що дозволило віднови-
ти сполучення між вулицями і забезпечити 
жителям зручність пересування.

У час, коли громада зазнала чима-
лих збитків, не залишилися осторонь і 
наші партнери з-за кордону. В рамках 
міжнародного співробітництва з ґміною 
Свьонтки, Ямницька ОТГ отримала від 
польських колег гуманітарну допомогу у 
вигляді обладнання для ліквідації стихій-
них лих. До пожежної частини у Ямниці 
було доставлено комплект обладнання: 
2 шламові насоси,  8 шлангів діаметром 
50 мм та 2 шланги для моторного насоса.

Керівництво та мешканці громади щи-
ро вдячні кожному, хто долучився до подо-
лання наслідків стихійного лиха. Окрема 
подяка головному бюджетоутворюючо-
му підприємству громади ПрАТ “Івано-
Франківськцемент” за суттєву допомогу 
та усесторонню підтримку Ямницької ОТГ.

Відновлювальні роботи після по-
тужної повені досі тривають, і чимало 
завдань ще попереду, зокрема, що сто-
сується інфраструктури. Але завдяки кон-
солідації зусиль та підтримці усіх небай-
дужих обов’язково вдасться успішно по-
долати наслідки цього стихійного лиха.
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Перемога у міжнародному Tik-Tok-челленджі
Діти Ямницької об’єднаної територіальної громади здобули перемогу у міжнарод-
ному Tik-Tok-челленджі.

Запрошення до участі у цікавій моло-
діжній акції надійшло від партнерів з Німеч-
чини Stadtteilzentrum Bockelweg – громад-
ського центру для дітей, молоді, батьків та 
людей похилого віку у м. Хамм. Головною 
вимогою участі було використання додатку 

“Tik-Tok”, який є платформою для створен-
ня коротких відеороликів з танцями, коме-
дійними сценками або караоке. Часто такі 
відеокліпи супроводжуються  популярною 
музикою. Окрім наших представників, у зма-
ганні також взяли участь діти з Німеччини і 

Болгарії. Відповідно до умов 
конкурсу, діти знімали та пу-
блікували відеороботи упро-
довж п’яти днів, кожен з яких 
був присвячений конкретній 
тематиці. Наші учасники від-
мінно впоралися з усіма за-
вданнями та у підсумку здобу-
ли перемогу за результатами 
великої кількості вподобань 
і переглядів. Це була чудова 
можливість для молоді Ям-
ницької ОТГ поспілкуватися 
з однолітками з інших країн, 
знайти нових друзів. В пода-
рунок від іноземних партне-

рів діти отримали багато корисних речей, 
а саме: захисні маски, медичні рукавички 
та захисні екрани, солодощі, сувеніри і ще 
багато інших літніх подарунків. 

“Сподіваємось, така співпраця трива-
тиме надалі, і наші учні обов’язково будуть 
підтримувати зв’язок зі своїми німецькими 
друзями. Ми щиро вдячні нашим партне-
рам з Німеччини  за можливість долучи-
тися до цього конкурсу, за такі оригінальні 
подарунки та цікаві творчі виклики!” – за-
значив сільський голова Роман Крутий.

Співробітництво з німецькими парт-
нерами видалась доволі цікавим та захо-
плюючим, і молодь нашої громади з не-
терпінням чекає участі у нових конкурсах. 
Реалізація цього творчого челленджу для 
учнівської молоді стала можливою завдя-
ки відділу проектів та програм місцевого 
самоврядування Ямницької сільської ра-
ди ОТГ, котрий активно працює, викорис-
товуючи можливості залучення громади 
до участі у проектах та конкурсах різно-
манітного спрямування.

ДЕНЬ ПРАПОРА ТА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
У ЯМНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ

23 і 24 серпня 2020 р.  Україна відзначала дві вагомі дати в історії україн-
ського державотворення – День Державного Прапора України та  29-у річ-
ницю Незалежності України.
Цьогоріч світова пандемія внесла 

корективи у святкування цих величних 
дат, проте для кожного українця вшану-
вання рідної Батьківщини у день синьо-
жовтого стягу та особливо у День про-
голошення Вкраїнської Незалежності є 
святим обов’язком.

Напередодні національних свят 
працівники апарату установ Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
прийшли на роботу зодягненими у свят-
кові українські вишиванки і в рамках уро-
чистого флешмобу привітали усіх жите-
лів громади традиційними світлинами 
з українським прапором.

 У понеділок, 24 серпня в храмах 
Ямниці, Павлівки, Сільця, Тязева і Риб-
ного відбулися Богослужіння, під час 
яких звучала щира молитва за збе-
реження миру, спокою, щасливого 
майбутнього, єдності та незалежнос-
ті Української держави. Ранкову Бо-
жественну Літургію у церкві святого 
Миколая Чудотворця у Ямниці відвіда-
ли голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий та 
заступник сільського голови Микола 
Зелінський. Очільник громади від іме-
ні депутатів та від себе особисто при-
вітав мешканців зі святом, бажаючи 

щастя, добра, процвітання, злагоди в 
оселях, любові, благополуччя, згурто-
ваності, світлої та незабутньої пам’яті 
про Героїв України, завдяки яким усі 
ми живемо сьогодні у вільній, суве-
ренній і незалежній Україні.

Також у рамках відзначення націо-
нального свята Роман Крутий завітав до 
пожежної частини Тисменицького райо-
ну, котра дислокується на території Ям-
ницької ОТГ. Він привітав рятувальників 
з Днем Незалежності, висловив вдяч-
ність за допомогу громаді у боротьбі з 
червневою стихією, подякував за геро-
їзм, відвагу, чесне виконання службово-
го обов’язку, високий професіоналізм, 
самовідданість справі та з нагоди свята 
вручив їм грошові винагороди.

Оскільки карантин не дозволив 
мешканцям зійтися до гурту на свят-
кове дійство, аби потиснути руки та 
привітати один одного з Днем Неза-
лежності, відділ культури Ямницької 

ОТГ підготував для жителів громади 
музичні онлайн-вітання за участі пред-
ставників будинків культури громади 
та вихованців Ямницької дитячої му-
зичної школи.

Храмове свято 
на парафії Христа Спаса 

19 серпня 2020 р. у день релігійного свята  Преображення Ісуса 
Христа на парафії Христа Спаса у селі Павлівка відбулось урочис-
те Богослужіння з нагоди храмового празника.

Через карантинні обмеження парафіяни молилися свят-
кову Літургію на церковному подвір’ї, прославляючи велич-
ну християнську подію Преображення Господнього. Під час 
спільної молитви о. Володимир Заліський розповів про духо-
вне значення цього свята, а також привітав усіх вірян і гос-
тей храму. Після Богослужіння відбувся традиційний Хресний 
хід навколо церкви, освячення та окроплення святою водою 
наповнених плодами святкових кошиків. Престольне свято 
у Павлівці відвідали голова Ямницької об’єднаної територі-
альної громади Роман Крутий, секретар Ямницької сільської 
ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. старости Павлівського старо-
стинського округу Іван Вацеба, а також жителі і гості села.

Cілецька боксерка 
представила громаду на 
всеукраїнському турнірі
Першого серпня 2020 р. талановита боксерка, жителька Сільця Марія 
Кривоніс стала учасницею ХVI Всеукраїнського боксерського турніру 
пам’яті майстра спорту Петра Мицика, який пройшов у приміщенні 
Івано-Франківської федерації боксу.

Взяли участь у змаганнях десять пар спортсменів із різних куточків Укра-
їни, зокрема, Львова, Ужгорода, Маріуполя, Микулинців, Тернополя. Демон-
струвала свої боксерські уміння під час турніру й представниця Ямницької 
ОТГ. Жителька Сільця Марія Кривоніс здобула перемогу на рингу у запекло-
му поєдинку з тернополянкою Олесею Крисюк (у ваговій категорії 81+). За 
свої старання боксерка була нагороджена медаллю й подарунком. Привітав 
дівчину з перемогою і сільський голова Роман Крутий. Додатково за спор-
тивні заслуги, талант і високі досягнення у боксі, в рамках Програми здій-

снення заходів з фізичної 
культури і спорту Ямниць-
кої ОТГ, він вручив Марії 
премію.

“Ямницька ОТГ щиро 
пишається, що має таких 
спортсменів, котрі своїми 
непересічними таланта-
ми прославляють грома-
ду в області, Україні та за 
її межами. Бажаємо Марії 
Кривоніс перемог та вели-
кої слави на боксерсько-
му рингу!” – зазначив 
очільник громади.

Боксерка про-
довжує  активно 
розвивати свої умін-
ня, боролася на ба-
гатьох змаганнях 
всеукраїнського та 
міжнародного рів-
нів, і саме зараз 
бере участь в Чем-
піонаті України з 
боксу серед жінок 
Харків-2020. Вітає-
мо Марію Кривоніс, 
бажаємо подальших 
успіхів і високих 
здобутків!
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Боротьба з пандемією
Ще рік тому поняття “COVID-19” було маловідомим для людей, а сьогодні навіть діти знають, що 
таке коронавірус і яку небезпеку він несе. 2020-й змусив людство жити по-іншому, бо світова 
пандемія змінила звичний життєвий ритм кожного з нас. Через інфекцію COVID-19 увесь світ по-
трапив у “коронавірусну пастку”, і вже від березня триває боротьба з небаченою досі епідемією.
У Ямницькій ОТГ із запровадженням жорстко-

го карантину розпочалася спільна протидія розпо-
всюдженню нової коронавірусної хвороби. Голо-
вним завданням перед владою стало насамперед 
збереження життя та здоров’я наших громадян. 
Об’єднаними зусиллями керівництва громади,  де-
путатського корпусу, медиків, волонтерів і всіх не-
байдужих громадян розпочалася спільна активна 
робота над тим, аби не допустити розповсюджен-
ня COVID-19 на території Ямницької ОТГ. Першими 
негайними кроками стали закупівля тест-систем 
для виявлення антитіл до коронавірусу, придбання 
тканини спанбонду та організація волонтерсько-
го руху з пошиття індивідуальних захисних ма-
сок у кожному селі громади. Волонтерами, яких 
об’єднала спільна мета доброї волі, тоді зголоси-
лися чимало небайдужих мешканців громади. Лю-
ди активно долучалися до волонтерського руху, 
робили викрійки, займалися пошиттям і складан-
ням масок (Ямниця – 33 волонтери, Павлівка – 53 
волонтери, Тязів – 25 волонтерів, Сілець – 13 во-
лонтерів). Таким чином було пошито близько 9000 
екземплярів (Ямниця – 4000 шт., Павлівка – 3650 
шт., Тязів – 755 шт., Сілець – 1330 шт.)

Жителі ОТГ мали змогу отримати комплекти 
засобів індивідуального захисту (дезінфікуючий 
розчин для рук та захисні маски). Загалом меш-
канці населених пунктів ОТГ отримали 2130 таких 
наборів (Ямниця – 860 шт., Павлівка – 450 шт., Тя-
зів – 300 шт., Сілець – 300  шт., Рибне – 220 шт.). 
Також захисні маски було доставлено у домівки 
соціально незахищених, одиноких та малозабез-
печених жителів кожного населеного пункту. Крім 
того, розповсюдження захисних масок відбувало-
ся у всіх магазинах Ямницької ОТГ, де кожен від-
відувач міг отримати цей засіб індивідуального 
захисту. Також сільською радою додатково заку-
плено 9000 медичних масок та 50 захисних ком-
бінезонів, які було передано для медпрацівників 
КНП “ЦПМСД” Ямницької ОТГ та для робітників 
КП “Ямниця”. 500 респіраторів для медиків ОТГ 
було надано місцевим підприємцем ТМ “Рибак”. 

За сприяння керівництва Ямницької ОТГ та ПАТ 
“Завод тонкого органічного синтезу “Барва” гро-
мада отримала 1360 л розчину ізопропилового 
спирту, частину якого передано в установи кому-
нальної власності ОТГ, у магазини і церкви, де жи-
телі мали змогу обробляти руки при відвідуванні, 
а решту – було розподілено у комплекти засобів 
індивідуального захисту для мешканців населе-
них пунктів громади.

Ямницька ОТГ також отримала підтримку у 
боротьбі з коронавірусом з інших джерел. Зокре-
ма, від Міжнародного благодійного фонду “Карітас 
України” за підтримки Програми “U-LEAD з Євро-
пою”, надійшла безкоштовна благочинна пожерт-
ва у вигляді набору засобів індивідуального захис-
ту та дезінфекції для медичних працівників КНП 
“Центр первинної медико-санітарної допомоги” на 
суму 17 612 грн.  Серед отриманого спорядження: 
медичні захисні маски, захисні костюми, захисні 
окуляри, респіратори, рукавички, безконтактний 
термометр, а також засоби для дезінфекції рук. 
Згодом чергову “скриньку здоров’я” із засобами 
індивідуального захисту (маски багаторазового 
використання та одноразові рукавички) фонд “Ка-
рітас України” передав і для працівників органів 
місцевого самоврядування, котрі продовжують 
працювати і надавати мешканцям необхідні ад-
міністративні послуги в умовах пандемії.  

У серпні умови карантину було змінено на 
адаптивні із поділом територій за відповідни-
ми кольорами на зони епідемічної небезпеки по-
ширення коронавірусної хвороби. Ямницька ОТГ 
протягом тривалого часу перебувала у “червоній 
зоні” жорсткого карантину через активне розпо-
всюдження хвороби, проте знедавна – переве-
дена до “помаранчевої”, що дозволило зокрема 
відновити освітній процес в ОТГ.

Керівництво громади висловлює велику вдяч-
ність кожному, хто став активним учасником волон-
терського руху у боротьбі з пандемією коронавірусу 
– насамперед волонтерам, медичним працівникам, 
депутатам, старостам, підприємцям та усім небай-

дужим мешканцям громади. Адже особливо сьо-
годні, у час великої небезпеки для нашого здоров’я 
та життя, будь-яка допомога надзвичайно важлива 
і потрібна. Ми маємо бути відповідальними, подба-
ти насамперед про себе та ближніх, діяти консолі-
довано та спрямувати зусилля на подолання коро-
навірусної інфекції.

Сьогодні протидія COVID-19 у Ямницькій ОТГ 
триває. Завдяки консолідації зусиль керівництва 
громади, депутатського корпусу, працівників ме-
дичних та комунальних установ, волонтерів, бла-
годійників, а також усіх небайдужих жителів про-
довжується активна боротьба з пандемією, щоби 
не допустити масового розповсюдження корона-
вірусної хвороби у населених пунктах нашої грома-
ди. У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації та 
стрімким зростанням показника захворюваності на 
коронавірусну хворобу серед населення, наголо-
шуємо на необхідності обов’язкового дотримання 
карантинних обмежень. Будьте особливо відпові-
дальними, намагайтесь уникати місць масового 
скупчення людей, пам’ятайте про збереження дис-
танції та самоізоляцію, без нагальної потреби не по-
кидайте своїх домівок, надягайте захисні маски і 
часто проводьте дезінфекцію рук.

Велике прохання з розумінням віднестися до 
тимчасових заходів карантину заради збережен-
ня вашого здоров’я та життя. Закликаємо всіх до 
взаємної відповідальності, витримки і суворого 
дотримання усіх передбачених на період каран-
тину вимог. Спільними зусиллями ми подолаємо 
це випробування і повернемося до нормального 
життя. Зберігайте спокій, читайте тільки перевіре-
ні джерела інформації щодо ситуації з COVID-19.

Залишайтеся у безпеці і будьте здорові! Бе-
режіть себе і своїх близьких!

КОНЦЕНТРАТОРИ КИСНЮ ЗАКУПЛЕНО ДЛЯ ПОТРЕБ АМБУЛАТОРІЙ
Керівництво Ямницької об’єднаної територіальної громади передало для потреб КНП “Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги” Ямницької ОТГ кисневі концентратори – апарати для виді-
лення молекул кисню з атмосфери, їх концентрації і подачі у вигляді потоку чистого кисню. 

Два кисневі концентратори місткістю 5 літрів 
на загальну суму 39 000 грн. було придбано за ко-
шти Ямницької сільської ради ОТГ і передано для 
використання у роботі Ямницької та Павлівської 
амбулаторій КНП “ЦПМСД”. В умовах епідемії ко-
ронавірусу концентратор кисню дає можливість 
полегшити стан хворих на цю недугу, у яких пору-
шується робота дихальної системи, надати допо-
могу до приїзду карети “швидкої допомог”.

Керівник КНП “ЦПМСД” Марина Островська 
та завідувач Павлівською амбулаторією Галина 
Третяк щиро подякували керівництву громади за 

нове обладнання та постійну підтримку й покра-
щення матеріально-технічної бази медичних уста-
нов громади.

“Кисневі концентратори — дійсно потрібне 
обладнання, адже у складній епідемічній ситуації 
зростає кількість захворювань на COVID-19, який 
вражає легені. Крім того, щодня до нас зверта-
ються хворі з пневмоніями та іншими хвороба-
ми дихальних шляхів, а кисневий концентратор 
– це можливість полегшити стан пацієнтів в ам-
булаторних умовах. Дихання газовою сумішшю, 
насиченою киснем, компенсує гіпоксію, яка роз-

вивається при дихальній і серцевій недостат-
ності”, – каже керівник КНП “ЦПМСД” Марина 
Островська.

Сільський голова Роман Крутий зазначив, що 
таке медичне обладнання є суттєвим для роботи 
персоналу КНП.

“Ми продовжуємо підтримувати і покращувати 
матеріально-технічне забезпечення наших медич-
них закладів. Особливо це необхідно зараз, коли 
триває боротьба з коронавірусом. Звісно, хотіло-
ся б, щоби це обладнання не знадобилося у вико-
ристанні і щоби люди не хворіли. Проте розуміємо, 
що в умовах пандемії маємо забезпечити нашим 
мешканцям якісне медичне обслуговування і на-
дати при потребі всю необхідну допомогу”, – на-
голосив Роман Крутий.

День медичного 
працівника

Кожного року третьої червневої неділі в Україні відзначають День медич-
ного працівника – свято тих, хто присвятив себе благородному покликанню 
стояти на варті порятунку життя та здоров’я людини. Напередодні, 19 черв-
ня 2020 р., медична спільнота Ямницької ОТГ зібралася у бібліотечному за-
лі Ямницького ліцею на урочистий захід, де медичних працівників громади 
привітали з професійним святом. 
На святкове зібрання з нагоди Дня 

працівника галузі охорони здоров’я за-
вітав голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий. Від 
імені керівництва, депутатського корпу-
су та усіх жителів громади він звернувся 
до присутніх зі словами щонайкращих 
побажань і вітань, зокрема, висловив 
вдячність керівнику медичного центру 
Ямницької ОТГ Марині Миколаївні Ост-
ровській, сімейним лікарям, медичним се-
страм, водіям, технічному персоналу, бух-
галтерам і кожному, хто своєю відданою 
працею кожного дня дбає про здоров’я 
мешканців населених пунктів ОТГ.

“Ваш колектив працював, працює 
і буде працювати на відмінно. Особли-

во це бачимо сьогодні – в тих складних 
умовах, у яких всі нині перебуваємо. При-
ємно, що наш медичний центр і праців-
ники медичної галузі під час складної 
ситуації гідно виконували й виконують 
свої професійні обов’язки. І це неодно-
разово відчули на собі жителі громади, 
котрі зі словами вдячності відгукуються 
про Ваші допомогу та старання. Споді-
ваюся, що усі ми з гідністю переживемо 
цей нелегкий час пандемії, і усе в нас 
буде добре. Шановні медпрацівники, 
низький уклін Вам за роботу, легкості 
у праці, добра, благополуччя, міцного 
здоров’я, і нехай Бог завжди допомагає 
Вам та Вашим родинам!” – звернувся до 
медпрацівників Роман Крутий.

Сільський голова також зазначив, 
що керівництво громади у свою чергу 
продовжуватиме підтримувати медичну 
сферу, допомагати і максимально ста-
ратися забезпечувати усім необхідним 
заклади медицини  Ямницької ОТГ. 

З вітальним словом перед присут-
німи виступила керівник КНП “Центр 
первинної медико-санітарної допомо-
ги” Марина Островська, яка привітала 
колег з професійним святом, подяку-
вавши за злагоджену роботу, співпра-
цю та міцний колектив, котрий якнай-

краще проявив себе в умовах складної 
пандемічної ситуації. Щиру вдячність 
керівник ЦПМСД висловила, зокрема, 
владі громади, депутатам та голові ОТГ 
Роману Крутому за фінансову підтрим-
ку, розуміння і сприяння, завдяки яким 
Центр успішно надає населенню якісні 
медичні послуги.

  Усі працівники медичних установ 
Ямницької ОТГ отримали премії з наго-
ди професійного свята, а найсумлінніші 
були нагороджені грамотами сільського 
голови за сумлінну працю, високий про-

фесіоналізм, надання якісної медичної 
допомоги населенню, вагомий особис-
тий внесок у розвиток охорони здоров’я, 
відданість справі та з нагоди Дня ме-
дичного працівника. Під час урочистої 
зустрічі медики з радістю та вдячністю 
приймали багато теплих слів привітань, 
адже професія лікаря є однією з най-
більш відповідальних, і саме медичні 
працівники – янголи у білих халатах, 
котрі щодня продовжують виконувати 
високу місію – дбати про наші з вами 
здоров’я та життя.

Коронавірусна інфекція активно втрутилась у жит-
тя громади, вона докорінно змінила світогляд людей, 
що вплинуло на всі аспекти нашого буття. 

Робота медичних працівників зараз потребує під-
вищеної уваги та сміливості. Починаючи з 14 березня 
2020 р. всі структурні підрозділи КНП «ЦПМСД» Ям-
ницької сільської ради ОТГ працюють у посиленому 
режимі. Для забезпечення жителів нашої громади до-
ступною медичною допомогою.   здійснюється чергу-
вання у вихідні дні.

Станом на 06.10.2020року, відповідно до статис-
тичних даних за увесь період від початку пандемії, за-
реєстровано: 

Населений   Кільк. Виявлено Хворіють Одуж.  Померли 
пункт підозр від  СОVID-19
 початку  «+»
 епідемії     
Ямниця  187 74 7 67 0
Павлівка  49 35 4 31 0
Тязів  45 17 0 17 0
Сілець  48 19 4 12 3
Рибне  9 3 0 3 0
Всього 338 148 15 130 3

Лікування проводиться як амбулаторно, так і ста-
ціонарно. Амбулаторно лікувалися пацієнти з серед-
ньо-легким перебігом захворювання.

Всіх підтверджених хворих на СОVID-19 проліковано: 

Населений Проліковані  Проліковані Лікувалися
пункт амбулаторно стаціонарно в інших
 сімейними   установах
 лікарями   області
 КНП «ЦПМСД» 
 Ямницької СР ОТГ  
Ямниця 62    7 5
Павлівка 27    8 0
Тязів 13    4 0
Сілець 12    5 (3 померли) 2
Рибне 0    1 2

Закуплено за кошти місцевого бюджету Ямницької 
ОТГ 275 тест-cov-19 (виробництво США),  із них прове-
дено 247 досліджень і виявлено 117 «+».

Працівниками КНП «ЦПМСД» Ямницької СР ОТГ 
всього взято 350 зразків із зіву для ПЛР-дослідження 
(полімеразно-ланцюгової реакції) на виявлення РНК ві-
русу SARS-Cov-2, із низ 125 позитивних, решта ПЛР «+» 
було виявлено в інших установах області. 
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Особливий ювілей. Ямниці – 580!
Ще донедавна офіційно прийнятою першою писемною згадкою про село Ям-
ниця вважався 1444 рік. Проте нещодавно історику, випускникові Ямницької 
ЗОШ Романові Ситнику вдалося знайти історичний доказ того, що населений 
пункт насправді є старшим. Науковець віднайшов у архівних джерелах уні-
кальну знахідку – оригінал одного із судових “Актів ґродських та земських” 
(актові записи земських і ґродських судів воєводських і повітових міст та 
містечок українських земель за часів Речі Посполитої та Великого Князівства 
Литовського). У писемній пам’ятці, датованій 16-м травня 1440 року з-поміж 
інших населених пунктів згадується і Ямниця.

Зважаючи на таку знахідку, вини-
кла потреба у зміні офіційно прийнятої 
першої писемної згадки про населений 
пункт. У середу, 22 липня 2020 р. відбу-
лося засідання організаційного комітету 
Ямницької сільської ради ОТГ з питань 
відзначення Дня села Ямниця. У засі-
данні під керівництвом голови Ямниць-
кої ОТГ Романа Крутого взяли участь 
заступник сільського голови Микола 
Зелінський, депутат облради, громад-
ський діяч Роман Ткач, начальник від-
ділу освіти ОТГ Наталія Винник, член 
виконавчого комітету та громадський 
діяч Романія Постолянюк, педагог, істо-
рик, дослідник та краєзнавець Ігор Дей-
чаківський, відповідальна за зв’язки з 
громадськістю в ОТГ, головний спеціа-
ліст відділу проєктів Надія Криховецька.

Після тривалого обговорення дано-
го питання, а також з урахуванням ду-
мок і пропозицій пана Романа Ситника, 
комітет прийняв одноголосне рішення 
вважати офіційно прийнятою першою 
писемною згадкою про село Ямниця 
1440 рік, відмовившись від раніше при-
йнятого 1444 року. Нову офіційно при-
йняту згадку про населений пункт 29 

липня 2020 р. було затверджено на за-
сіданні виконавчого комітету Ямниць-
кої сільської ради ОТГ.

Відтак, у неділю, 2 серпня с. Ямни-
ця відзначало особливий ювілей – 580 
років з часу першої писемної згадки про 
населений пункт. На жаль, у зв’язку зі 
складною ситуацією пандемії, святку-
вання змінилося. Проте, це не змен-

шило важливості свята, яке стало для 
кожного ямничанина Днем народження 
рідного села.

Святкування Дня села розпочалося 
зі святкової Божественної Літургії у храмі 
Святого Миколая, де парафіяни спіль-
но прохали у Господа миру та спокою 
для громади й України, а також міцно-
го здоров’я для усіх ямничан. У своєму 

вітальному зверненні до жителів села 
голова громади Роман Крутий від себе 
особисто та від імені депутатів висло-
вив щонайкращі привітання з нагоди 
такого поважного для Ямниці ювілею, 
побажавши людям міцного здоров’я, 
добробуту, усіляких гараздів та Божої 
опіки, а селу – розвитку і процвітання. 
Після Богослужіння у храмі відбулася 

поминальна панахида біля пам’ятника 
борцям за волю України, де присутні 
спільно  молилися за душі загиблих ям-
ницьких героїв минулого і сьогодення, 
котрі віддали свої життя за волю своєї 
рідної землі та всієї держави.

До слова, напередодні святкування 
визначного ювілею села керівництво гро-
мади традиційно привітало мешканців 
населеного пункту і відзначило у різних 
номінаціях. Було відзначено найстарших 
ямничан Марію Галіпчак та Ярослава Ко-
зуня, наймолодшу жительку Вікторію Бо-
ришкевич, найповажніше подружжя Ган-
ни та Василя Савчаків, а також  наймо-
лодшу подружню пару Любові та Назарія 
Бибиків. Сільський голова Роман Крутий 
вручив ювілярам символічні подарунки 
і побажав міцного здоров’я, доброї долі, 
миру та злагоди у їхніх сім’ях.

Не обійшлися святкування річниці 
села і без спортивного дійства, адже на 
ямницькому стадіоні команда ФК “Вихор” 
у домашньому матчі приймала ФК “Старі 
Кривотули”. Поєдинок завершився з ра-
хунком 2:1 на користь гостей. В рамках 
відзначення Дня Ямниці того святково-
го недільного вечора кожен мав нагоду 
переглянути в ефірі обласного телеба-
чення трансляцію концерту колективів 
художньої самодіяльності Будинку куль-
тури с. Ямниця, який пройшов у 2017 р. в 
Івано-Франківській обласній філармонії.

Хоча святкування 580-го ювілею се-
ла Ямниця через пандемію відбувалося 
у нетрадиційному форматі, для кожно-
го ямничанина воно стало особливим,  
поєднавши минуле, сьогодення та май-
бутнє села у єдину спільну історію, за-
карбовану у цій поважній даті.

Cело Павлівка відзначило свій 438-й день народження
Останньої літньої неділі громада села Павлівка святкувала 438-у річницю з 
часу першої писемної згадки про населений пункт. На жаль, пандемія не до-
зволила відзначити цю подію у гучному форматі, проте свято рідного села є 
знаковою датою для усіх жителів, котрі в ньому народилися, зростали, жи-
вуть і працюють сьогодні.

Напередодні Дня села, у п’ятницю, 
28 серпня 2020 р. керівництво громади 
передало для Павлівської лікарської 
амбулаторії КНП “Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги”  автомобіль 
Renault Duster, призначений для надан-
ня пацієнтам первинної медичної допо-
моги, завдяки субвенції з державного 
бюджету, в рамках реалізації державної 
програми “Доступна медицина” (відпо-
відно до Закону України “Про підвищен-
ня доступності та якості медичного об-
слуговування у сільській місцевості”, 
від 14.11.2017 р.).

Урочистий захід відвідали голо-
ва Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий, секретар 
сільської ради ОТГ Юрій Проценко, 
депутат Ямницької ОТГ Михайло Тре-
тяк, в.о. старости Павлівського ста-
ростинського округу Іван Вацеба, ке-
рівник КНП “Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги” Ямницької 
ОТГ Марина Островська, завідувач 
Павлівською амбулаторією Галина 
Третяк, медичні працівники грома-
ди та духовенство.

Парох села о. Василь Сенько здій-
снив чин освячення нового транспорт-
ного засобу та поблагословив медич-
них працівників і всіх учасників свят-
кової події.

Після чого сільський голова Роман 
Крутий вручив Галині Третяк ключі від 
новенького кросовера, зазначивши, що 
відтепер надання медичних послуг у гро-
маді стане більш ефективним.

До слова, у минулому році Ямницька 
сільська рада вже отримала такий самий 
автомобіль у подарунок для Ямниць-
кої лікарської амбулаторії КНП “Центр 
первинної медико-санітарної допомоги” 
від ПрАТ “Івано-Франківськцемент”. Ще 
один Renault Duster роком раніше також 
був закуплений для Ямницької ОТГ за-
вдяки субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам.

У неділю, 30 серпня 2020 р. святку-
вання дня села Павлівка розпочалося із 
Божественної Святої Літургії у храмах. 
На урочисте Богослужіння до церкви 
Св. Миколая Чудотворця у нижній Пав-
лівці завітали поважні гості – голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 

громади Роман Крутий, секретар сіль-
ської ради ОТГ Юрій Проценко, депутат 
ОТГ Олександра Боднар, в.о. старости 
Павлівського старостинського округу 
Іван Вацеба, гості та мешканці села. Усі 
присутні в храмі молилися за здоров’я 
жителів, за мир та спокій для громади 
і всієї України.

На завершення Служби Божої до 
присутніх зі словами щонайкращих по-
здоровлень звернувся сільський голова 
Роман Крутий, який від себе особисто 
та від імені депутатів ОТГ привітав пав-
лівчан зі святом:

“Всупереч усім негараздам, які при-
ніс із собою цей рік, Ямницька ОТГ, а ра-
зом з нею і Павлівка, продовжує онов-

люватися та розвиватися, зокрема, по-
кращується дорожня інфраструктура, 
берегоукріплення потічка, благоустрій 
території церкви та села, матеріально-
технічна база амбулаторії і ліцею. Але 
попереду ще багато нових завдань, тому 
ми не будемо зупинятися на досягнуто-
му, а прикладати максимум зусиль, щоби 
кожен населений пункт нашої об’єднаної 
громади був осучасненим та розвине-
ним на належному рівні і щоби кожному 
мешканцю було комфортно проживати 
в нашій ОТГ”.

Очільник громади подякував усім 
павлівчанам, котрі стараються заради 
розвитку свого населеного пункту й у 
цей святковий день зичив їм міцного 

здоров’я, благополуччя, добра, родинно-
го затишку, любові, радості, злагоди і ми-
ру, а селу – стабільності та процвітання.

Зі щирими словами вітань звернув-
ся до присутніх в.о. старости села Іван 
Вацеба, котрий з нагоди дня Павлівки 
подякував своїм односельчанам за їхню 
щоденну працю і побажав щонайкращих 
гараздів, достатку, доброї долі, Божої 
опіки, подальшого розквіту та плідної 
діяльності на благо громади.

Після спільної молитви, у примі-
щенні Павлівського старостинського 
округу відбулося традиційне привітан-
ня кращих жителів у різних номінаціях 
з нагоди Дня села.

Подарунки від керівництва грома-
ди отримали найстарший (Євгенія По-
падинець) і наймолодший (Евеліна Іва-
ночко) жителі, наймолодша подружня 
пара (Роман Сабатович та Христина 
Боднар), а також подружжя, які цьогоріч 
відзначають “срібне весілля” (Олексан-
дра та Михайло Боднар) і “золоте весіл-
ля” (Іван та Галина Шкандрій). Ювіля-
рам побажали міцного здоров’я, добра, 
щастя, прихильної долі, Божої опіки і 
всіх земних благ.

Ось так село Павлівка відзначило 
свою 438-у річницю з часу першої пи-
семної згадки. Сподіваємось, наступно-
го року завершиться світова пандемія, 
і павлівчани матимуть змогу знову, як 
годиться, зібратися разом на святко-
ві фестини, щоби відзначити день на-
родження рідного населеного пункту у 
дружній атмосфері.
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375-літній ювілей 
села Рибне

У першу осінню неділю, 6 вересня 2020 р. село Рибне святкувало 375-у річ-
ницю з часу першої писемної згадки про населений пункт.

Цьогоріч знакова для мешканців 
Рибного дата стала особливою, адже 
вони вперше відзначали День народжен-
ня своєї малої батьківщини у складі Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади. Звісно, через пандемію корона-
вірусу, святкування були обмеженими, 
проте такий поважний ювілей для меш-
канців є особливим днем, коли кожен 
радіє з того, що є частинкою єдиної сіль-
ської родини.

Урочистості з нагоди свята розпоча-
лися ранковою Божественною Літургією 
на місцевій парафії Собору Пресвятої 
Богородиці. Урочисту Літургію відвіда-
ли поважні гості – голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий, секретар сільської ради ОТГ 

Юрій Проценко, депутат ОТГ Олег Дра-
ганчук, в.о. старости с. Рибне Василь 
Ісаків, гості та громада села. Парафія-
ни у спільній молитві прохали Господа 
міцного здоров’я, припинення пандемії, 
миру та спокою в Україні, добробуту для 
свого населеного пункту, об’єднаної гро-
мади і всієї нашої Держави.

На завершення Служби Божої зі 
словами теплих поздоровлень до усіх 
присутніх звернувся сільський голова 
Роман Крутий, котрий від себе особисто 
та від імені депутатів привітав жителів 
Рибного зі святом і побажав міцного 
здоров’я, любові, миру, благополуччя, а 
селу Рибне – добробуту та процвітання 
у складі об’єднаної громади.

“У грудні минає рік, відколи село 
Рибне приєдналося до Ямницької ОТГ. 
Протягом цього часу керівництво гро-
мади продовжує докладати максимум 

зусиль для допомоги населеному пунк-
ту у вирішенні ключових проблем і за-
вдань – зроблено берегоукріплення в 
урочищі “Ровені”, відновлено місток че-
рез потічок, продовжується освітлен-
ня вулиць, відновлено сходи у будинку 
культури, крім того, триває робота над 
покращенням дорожньої інфраструк-
тури. Ми старатимемось і надалі під-
тримувати розвиток села Рибне, щоби 
створити кожному мешканцю доступні 
й комфортні умови для проживання”, – 
наголосив очільник громади.

Привітав односельчан з цим чудо-
вим святом і в.о. старости села Василь 
Ісаків, котрий зичив усім щонайкращих 
гараздів, успіхів, Божої опіки, мирного 
неба та всіх земних благ.

Приємним моментом недільного 
дійства стало привітання та відзна-
чення кращих жителів села у різних 
номінаціях. Відзначили найстаршого 
(Марта Ісаків) і наймолодшого (Артур 
Багайлюк) мешканців, найстаршу (Сад-
ловські Михайло та Катерина) і най-
молодшу (Михнюк Василь та Наталія) 
подружні пари, а також іменинницю 
(Тетяна Данилюк), котра того дня від-
значала День народження. Для юві-
лярів прозвучали найкращі вітання і 
побажання щастя, добробуту, міцного 
здоров’я, злагоди і доброї долі.

Святкування 375-ї річниці села Риб-
не підсумував спортивний захід для жи-
телів села – на місцевому стадіоні від-
бувся товариський футбольний матч між 
командами c. Рибне та с. Драгомирча-
ни, що завершився дружньою нічиєю 
із рахунком 5:5.

Сілець відзначив 
свою 582-у річницю
Осінньої неділі, 13 вересня 2020 р. село Сілець відзначало 582-у річницю з 
часу першої писемної згадки про населений пункт. Через карантинні обме-
ження цьогоріч, на жаль, довелося святкувати знакову подію скромніше, ніж 
зазвичай, проте це не применшує усієї важливості такої поважної дати, яка 
для кожного мешканця Сільця є справжнім святом гордості за свою малу 
батьківщину.
Ранковою  Боже -

ственною Літургією у 
церкві Різдва Христово-
го розпочалося урочис-
те святкування Дня села 
у Сільці. На Службу Бо-
жу завітали поважні гос-
ті – голова Ямницької 
об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, 
секретар сільської ради 
ОТГ Юрій Проценко, депу-
тати ОТГ Любов Гнатков-
ська, Михайло Юркевич, 
в.о. старости Сілецького 
старостинського округу 
Інна Дейдей, гості та жите-
лі села. Парафіяни у спіль-
ній молитві прохали Господа здоров’я, 
небесних щедрот, миру та спокою для 
своєї громади і всієї України. 

По завершенні Літургії перед при-
сутніми з вітальним словом виступив 
сільський голова Роман Крутий, який від 
усієї громади висловив мешканцям се-
ла найкращі привітання з їхнім святом, 
побажавши кожному зокрема добробуту, 
міцного здоров’я, особистого щастя, при-
хильної долі, родинного благополуччя і 
всіх земних благ, а громаді – розквіту й 
процвітання на благо своєї рідної землі.

Після святкового Богослужіння, у 
приміщенні Сілецького старостинського 
округу кращих жителів населеного пунк-
ту традиційно привітали та відзначили 

у різних номінаціях. Щирі поздоровлен-
ня й дарунки від керівництва громади  
з нагоди свята отримали найстарший 
(Ганна Олійник) і наймолодший (Марко 
Бендус) жителі, наймолодша подружня 
пара (Лещук Юрій та Олійник Зоряна), 
найстарше подружжя (Михайло та Іри-
на Кушнір), а також іменинники (Марія 
Андруняк, Володимир Савчук, Роман Ге-
лімар, Яна Луцик), які у цей день відзна-
чали свої Дні народження. 

На цьому святкування не заверши-
лися, адже того дня відбулося ще одне 
знакове дійство для мешканців Сільця 
– відкриття поблизу місцевого стадіону 
стели з гаслом: “Я люблю Сілець”. Ці-
кавий проєкт було реалізовано з ініці-

ативи місцевої молоді і представників 
громадської організації “Новий рух Сіль-
ця”. Настоятель церкви Різдва Христо-
вого о. Василь Смицнюк окропив в’їзний 
знак свяченою водою, щоби він надовго 
слугував сілецькій громаді. Голова ОТГ 
Роман Крутий у своєму виступі під час 
урочистої події зазначив, що відтепер 
стела не лише стане головною окрасою 
при в’їзді у населений пункт, але й буде 
чудовою фото-зоною, де кожен охочий 
зможе зробити оригінальні світлини.

Підсумувало урочистості з нагоди 
Дня села Сілець спортивне дійство. В 
рамках чемпіонату Тисменицького ра-
йону з футболу серед команд сезону 
2020/2021 рр. ФК “Сілець” у домашньо-
му матчі приймав ФК “Вихор” з Ямниці. 
Футбольне дербі завершилося з рахун-
ком 2:1 на користь ямничан.

Ось так славне село Сілець відзна-
чало свою 582-у річницю від заснування. 
На жаль, пандемія коронавірусу внесла 
свої корективи і обмежила торжество, 
проте не залишилися осторонь такої ви-
значної події учасники художньої само-
діяльності Будинку культури села Сілець, 
котрі підготували у подарунок для своїх 
односельчан святкове відео-привітання. 

Село Тязів відзначило 798 років 
з часу заснування

Останньої вересневої неділі велике свято відзначали тязівча-
ни – 798 років з часу першої писемної згадки про своє село.

У непростий час пандемії, на жаль, не 
вдалося святкувати традиційно, зібравшись 
як годиться у дружньому тісному колі. Але 
це не зменшило важливості такої поваж-
ної дати – Дня народження найстаршого 
у Ямницькій об’єднаній громаді населено-
го пункту зі славною історією, написаною 
тязівчанами, котрі своєю посильною пра-
цею щодня примножують здобутки малої 
батьківщини, бережуть звичаї і традиції не-
вичерпної криниці тязівського родоводу.

Під час Божественної Літургії на пара-
фії Архістратига Михаїла присутні у спіль-
ній щирій молитві прохали у Господа ласки, 
здоров’я, небесних щедрот, припинення 
пандемії, миру і спокою для громади та 
Вкраїнської землі. Недільне Богослужін-
ня того святкового дня відвідали поважні 
гості: голова Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади Роман Крутий, секретар 
сільської ради ОТГ Юрій Проценко, в.о. ста-
рости Тязівського старостинського округу 
Василь Боднарчук, депутати ОТГ Василь 

Ковальчук, Ігор Литвинець, 
Василь Квасній.

На завершення Служ-
би Божої громаду Тязева 
з теплими словами вітань 
поздоровив сільський го-
лова Роман Крутий. Від 
імені депутатів та від се-
бе особисто він привітав 
жителів з цією визначною 
подією, побажавши міцно-
го здоров’я, любові, миру, 
благополуччя, достатку, 
впевненості у завтрашньо-
му дні, добробуту, щастя й 
усіляких гараздів, а населеному пункту – 
достатку і процвітання. Очільник громади 
подякував кожному, хто докладає зусиль 
на благо Тязева, бо завдяки спільній пра-
ці і злагодженій роботі керівництва ОТГ, 
депутатів, в.о. старости, місцевого духо-
венства та небайдужих мешканців насе-
лений пункт продовжує активно розвива-

тися. Щирі поздоровлення та побажання 
для односельчан з нагоди святкової дати 
висловив в.о. старости села Василь Бод-
нарчук, котрий також подякував керівни-
цтву громади за підтримку і внесок у роз-
виток їхнього села.

Після урочистого Богослужіння у 
приміщенні Павлівського старостин-

ського округу кращих жителів населе-
ного пункту традиційно привітали та 
відзначили у різних номінаціях до Дня 
села. Подарунками з рук керівництва 
громади було нагороджено найстаршого 
(Софія Ленюк) і наймолодшого (Матвій 
Тюн) жителів, найстарше (Криса Антон 
та Ганна) і наймолодше (Стасів Юрій та 
Наталія) подружжя, а також іменинників 
(Галина Дорошенко, Володимир Лотоць-
кий, Володимир Боднар, Уляна Муль-
ська, Василь Дмитрів), які відзначали 
свої Дні народження саме у той день. 

Ювілярам побажали щастя, доброї долі, 
добробуту, міцного здоров’я, злагоди в 
родинах і всіх земних благ.

Ось так найстарший у громаді на-
селений пункт відзначив свою 798-у 
річницю з часу першої писемної згад-
ки. У зв’язку з пандемією, торжество 
цьогоріч було дещо обмеженим, від-
так учасники художньої самодіяльності 
Будинку культури села Тязів, а також 
учні Тязівської гімназії поздоровили 
своїх односельчан у святкових відео-
привітаннях.
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ЗАХІД ДЛЯ МОЛОДІ N-JOY 2.0
Останньої зимової суботи у Ямницькому ліцеї пройшов цікавий захід під на-
звою “N-Joy 2.0”, який громадська організація “Молодіжний альянс Ямниці” 
уже вдруге влаштувала для молодих людей громади з метою корисного від-
починку на дозвіллі.

У програмі дійства організатори обла-
штували чотири зони відпочинку, де на від-
відувачів чекало багато цікавого: настільні 
інтерактивні ігри, пінг-понг, кенді-бар, пе-
регляд фільму, караоке, квест-кімната та 
інші. Молодіжний вечір, що тривав з 18:00 
до півночі, відвідали близько 60 осіб. Ко-
жен мав змогу поспілкуватися у невиму-
шеній атмосфері, знайти нові знайомства 
і просто відпочити, а головне – без алко-
голю, адже це основне правило заходу.  
Окрім розваг, для учасників підготували 
інформативні зустрічі з непересічними 
особистостями, під час котрих була на-
года поспілкуватися у формі діалогу про 
сфери їхньої діяльності.

Першим спікером “N-Joy 2.0” був го-
лова Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади Роман Крутий. Він поділив-
ся з молодими людьми своїм досвідом 
у політичній сфері, цікавими моментами 

кар’єрного життя і планами на майбут-
нє. У своєму виступі очільник громади 
подякував активістам за їхню позицію і 
наголосив на успішній комунікації керів-
ництва Ямницькій ОТГ з місцевою молод-
дю, у результаті чого підтримуються мо-
лодіжні ініціативи різного спрямування, 
що зокрема стосується спорту, дозвілля 
та культурно-мистецького життя. Роман 
Крутий висловив сподівання, що позитив-
на динаміка такої взаємодії у подальшому 
лише зростатиме, адже попереду ще бага-
то цікавих подій, де молоді та креативні 
люди зможуть реалізувати себе.  

Наостанок присутні мали нагоду по-
ставити голові громади свої запитання, 
висловити думки та пропозиції. Крім того, 
в рамках зустрічі було обговорено орієн-
тири подальшого партнерства, а також 
почуто побажання щодо ефективної співп-
раці місцевої молодіжної ради та влади.

“Дуже тішить, що наша молодь орга-
нізувала цікавий вечір дозвілля, бо такі 
заходи не тільки єднають, вони є інформа-
тивними, а відтак – корисними. Важливо 
пам’ятати, що майбутнє нашої громади – 

саме за юними творчими людьми, які про-
являють ініціативу й активність, генерують 
нові ідеї та не соромляться висловлювати 
своє бачення розвитку громади у майбут-
ньому”, – поділився думками Роман Крутий.

Окрім зустрічі з очільником Ямниць-
кої ОТГ, молодь мала нагоду прослухати 
інформативний майстер-клас із надання 
першої медичної допомоги від викладача 
Івано-Франківського базового медичного 
коледжу, лікаря-волонтера Володимира 
Яцківа. Представник ГО “Молодь і влада” 
Роман Труба поділився досвідом успішно-
го функціонування в Івано-Франківській 
міській раді  цікавого проєкту, завдяки 
якому тамтешню молодь залучають до 
активної громадської діяльності на благо 
міста. Голова Івано-Франківського осе-
редку ГО “Фундація Регіональних Ініці-
атив” Роксолана Бабій поінформувала, 

яким чином організація підтримує мо-
лодіжний рух на Прикарпатті та допо-
магає молодим лідерам реалізовувати 
свої ініціативи. Ведучі радіо “Західний 
Полюс” Юлія Чікель та Андрій Лахнов 
зацікавили слухачів інформацією про 
те, що означає бути радіо-ведучим, як 
успішно комунікувати з громадськістю, 
працювати у шоу-бізнесі і спілкуватися 
з відомими людьми. 

Другий вечір для ямницької моло-
ді пройшов на одному подиху. Учасники 
дійства дізналися для себе багато ново-
го, познайомилися з цікавими людьми і з 
користю провели час у дружній атмосфе-
рі. Представники ГО “Молодіжний альянс 
Ямниці” висловлюють вдячність керівни-
цтву громади за сприяння і допомогу в ор-
ганізації заходу та усесторонню підтрим-
ку молодіжних ініціатив у Ямницькій ОТГ.

Тязів. Пам’ять серця. 
Жива історія села

Першої весняної неділі у Будинку 
культури села Тязів було ніде яблу-
ку впасти, адже вся громада зібра-
лася разом великою дружньою ро-
диною, щоби  відсвяткувати знакову 
для тязівчан подію – урочисту пре-
зентацію першої історичної книги про 
рідне село під назвою “Тязів. Пам’ять 
серця” авторства Тетяни Зарецької 
та Ірини Садули.

Серед запрошених у залі – поважні 
гості: голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий, пред-
ставники депутатського корпусу Василь 
Ковальчук, Ігор Литвинець,  Василь Квас-
ній, Андрій Сміжак, в.о. старости Тязева 
Василь Боднарчук, в.о. старости с. Сілець 
Інна Дейдей, духовенство, представники 
ЗМІ та громадськості. Головний концепт 
творчого дійства полягав у тому, щоби 
донести до глядачів живу історію най-
давнішого на Прикарпатті населеного 
пункту, тому увазі присутніх було пред-
ставлено театральну постановку “У тязів-
ській криївці”, сценки тязівської хроніки 
за часів Легіону Українського Січового 
Стрілецтва та періоду боротьби Україн-
ської Повстанської Армії. Ведучими мис-
тецького вечора були самі автори Ірина 
Садула і Тетяна Зарецька, які протягом 
заходу знайомили зал зі сторінками істо-
ричного шедевру, висловлювали подяку 
усім, хто допомагав його творити та роз-
повідали про сам процес від зародження 
ідеї до моменту, коли довелося вперше 
взяти до рук друковану книгу.

Задум написати нарис про історію 
села Тязів у місцевої вчительки Ірини 
Садули виник давно, і коли вона почала 
втілювати ідею у життя, ініціативу взя-
лася підтримати ще одна тязівчанка, 
журналістка Тетяна Зарецька. Поштов-
хом розпочати працю стало оголошення 
Ямницькою сільською радою ОТГ кон-
курсу проєктів “Бюджет участі 2019 р.”, 
завдяки якому жителі громади мають 
змогу реалізувати власні ініціативи за 

кошти місцевого бюджету. Проєкт тязів-
чан “Книгам про Тязів бути!” став одним 
з переможців під час конкурсу і отримав 
25 тис. грн. на свою реалізацію. Проте ці-
єї суми вистачало на невелику кількість 
примірників, відтак, за сприяння керів-
ництва громади, додатково з сільського 
бюджету було виділено 27 тис. грн. для 
випуску книги більшим накладом. “Тя-
зів. Пам’ять серця” налічує 15 розділів 
з додатками, вона охопила деякі події 
в історичному зрізі від княжої доби до 
сьогодення, і містить наповнення, яке 
авторам вдалося зібрати за час її на-
писання: спогади жителів, інформацію 
архівних джерел, вірші місцевих поетів 
та автентичні світлини із зображенням 
відомих людей-тязівчан, а також побуту, 
подій і всього того, чим періодично жив 
Тязів від моменту свого зародження.

На початку урочистого вечора зі сло-
вами благословення та вдячності авторам 
виступив настоятель тязівської парафії 
Архістратига Михаїла о. Дмитро Кубаць-
кий. До вітального слова було запрошено 
також голову Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Романа Крутого. Він 
поздоровив Ірину Садулу і Тетяну Зарець-
ку з виходом книги про історію Тязева.

“Дуже знаково, що Тязів відтепер 
має надруковану власну історію, адже 
небагато сіл сьогодні можуть похвали-
тися таким досягненням”, – зазначив 
очільник громади.

Сільський голова також подякував 
кожному, хто долучився до написання 

праці,  у яку було вкладено багато енергії 
та сил, і вручив авторкам матеріальну 
винагороду за їх творчий доробок, по-
бажавши не зупинятися на досягнутому.

“Сподіваюсь, це не остання книга, 
адже Тязів багатий на культурні звичаї і 
традиції, тому ще є про що писати. Спіль-
ним зусиллями ми будемо підтримувати 
такі ініціативи і втілювати їх у життя”, 
– сказав Роман Крутий.

Привітав односельчан і в.о. старо-
сти Василь Боднарчук, подякувавши за 
пророблену колосальну роботу, яка ви-
лилася у надзвичайно важливу для тя-
зівської громади культурно-історичну 
спадщину.

Творчий вечір живої історії Тязева 
супроводжувався гармонійно вплете-
ними мистецькими виступами за участі 
аматорів будинку культури та демонстра-
цією на великому екрані давніх світлин, 
що стали частиною друкованого літопи-
су села. Для присутніх у залі співали хор 
“Родина” (“Пісня про Тязів”), ансамбль 
“Яворина” (“Ой ти, місяцю…”), подружжя 
Садулів (“В горах грім гуде”), дует “На-
мисто” (“Три браття з Прикарпаття”), жі-
ночий ансамбль “Оберіг” (“Йшли селом 
партизани”). Свої неповторні вірші, що 
також були вміщені на сторінках твор-
чого здобутку, зачитувала талановита 
поетеса, тязівчанка Віра Вівчаренко.

Привітала Тетяну та Ірину з успіш-
ним творчим дебютом завідувач місце-
вої бібліотеки Світлана Желюк, яку смі-
ливо можна назвати “хрещеною мамою” 
історичної книги про Тязів, адже вона 
протягом усього періоду робочого про-
цесу допомагала збирати матеріали для 
наповнення книги, додавши чималу ма-
теріальну базу, яку вдалося віднайти на 
полицях книгозбірні. Багато теплих слів 
вдячності було сказано авторам того ве-
чора і всі, хто хотів виступити, почергово 
підходили до мікрофона. Не залишився 
поза увагою ще один знаковий момент 
вечора – за дорученням Координаційної 

ради зі вшанування пам’яті нагородже-
них Лицарів ОУН-УПА, під час презента-
ції книги нащадкам тязівських упівців 
було вручено відновлені нагороди їхніх 
славних пращурів. Золотий хрест бойо-
вої заслуги 1-го класу, яким колись від-
значили старшого вістуна УПА Миколу 
Литвинця (псевдо “Комар”), було вруче-
но його внучатому племіннику Василю 
Греську. А бронзовий хрест бойової за-
слуги, яким було відзначено поручника 
УПА Михайла Петраша (псевдо “Явір”), 
вручили його онукові Оресту Маланюку.

Наприкінці заходу наймолодших 
гостей чекала вікторина із запитання-
ми про історію Тязева. Діти складали на 
сцені пазл-світлину зимового пейзажу 
1917 р., за що отримали пряники із на-
писом назви книги. Наостанок Тетяна 
Зарецька та Ірина Садула мали за честь 
обдарувати друкованими екземпляра-
ми запрошених гостей і тязівчан, котрі 
найбільше допомагали їм у процесі на-
писання книги. Крім того, ведучі вечора 
вручили портрети тязівських героїв їх-
нім родичам, а також фото-колажі для 
Тязівської гімназії, будинку культури, 
бібліотеки і церкви.

Автори висловлюють щиру вдяч-
ність голові Ямницької сільської ради 
ОТГ Роману Крутому, в.о. старости села 
Василю Боднарчуку і депутату Василю 
Ковальчуку за сприяння й підтримку у 
процесі видання книги про історію Тя-
зева. Велика дяка усім, хто вклав свою 
лепту у народження історично важливо-

го шедевру, зокрема жителям села та 
відомим історикам: Петру Ганцюку (на-
уковий консультант проєкту, наставник, 
автор передмови), буковинцю Дмитру 
Проданику (дослідник, документаліст, 
надав унікальні архівні матеріали) та 
Тарасу Гладенькому (дослідник-коло-
рист, зробив  професійну колоризацію 
світлин тязівських героїв). Робота над 
великим творчим дітищем під назвою 
“Тязів. Пам’ять серця” тривала сім міся-
ців, і копітка праця двох тендітних жінок 
вилилася у великий культурно-історич-
ний спадок на 520 сторінок, котрий від-
тепер для тязівчан буде третьою книгою 
у домі після Біблії та Кобзаря. Вітаємо 
жителів Тязева зі знаковою подією, а 
авторам бажаємо наснаги, сил, твор-
чого натхнення і продовжувати справу 
дослідження історії рідного села.

Тязівська 
капсула часу

12 серпня 2020 р. під час проведення 
планового ремонту корпусу №2 Тязів-
ської гімназії було знайдено капсулу 
часу, датовану 1929 роком.

“Послання у пляшці” залишили ро-
бітники, закопавши його у ґрунт під під-
логою при завершенні будівництва освіт-
нього закладу. У той час західноукра-
їнські землі, зокрема й Галичина, зна-
ходилися під владою Польщі. Глибока 
економічна криза міжвоєнного періоду 
суттєво зачепила різні верстви населен-
ня, особливо простий люд, селян, котрі 
виношували у собі незадоволення та не-
гатив до тодішнього керівництва, що й 
можемо спостерігати у тексті окремих 
фрагментів тязівської знахідки. Цікаво, 
що одним з авторів віднайдених напи-
сів був мешканець Ямниці. 

Значущість випадково знайденого 
артефакту важлива, адже такі речі до-
зволяють глибше пізнати свою історію, 
побачити її візуально, ба навіть дотор-
кнутися до неї.  Знахідка безсумнівно 
стане одним з цінних експонатів істо-
ричної пам’яті Тязева та музею Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади.
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«Дзвінкі голоси» 2020. 
Новий акорд

10 та 14 червня 2020 року у Ямницькій ОТГ проходив традиційний для гро-
мади дитячий і молодіжний фестиваль-конкурс народної й естрадної укра-
їнської пісні “Дзвінкі голоси”.

Оскільки конкурс цьогоріч прохо-
дить дистанційно, учасники мали змогу 
протягом тижня попередньо надіслати 
відеозаписи своїх виступів. Оцінюва-
ло конкурсантів кваліфіковане журі, до 
якого увійшли директор Ямницької ди-
тячої музичної школи Світлана Бойко, 
викладач музично-теоретичних дисци-
плін у Ямницькій ДМШ Мар’яна Гусар та 

депутат Ямницької сільської ради ОТГ 
Михайло Третяк. Крім того, під час про-
слуховування були присутні в.о. началь-
ника відділу культури, молоді та спорту 
Марта Вацеба та головний спеціаліст 
відділу Наталія Сагітова. Бажання про-
демонструвати свої співочі здібності у 
цьому році виявили 29 солістів з Ямниці, 
Павлівки, Сільця і Тязева, чиї виступи, 

відповідно до умов конкурсу, оцінюва-
лися у трьох вікових категоріях.

Фінал пісенного дійства, котрий про-
ходив у неділю 14 червня 2020 р., відві-
дав голова Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Роман Крутий. У залі 
Ямницької дитячої музичної школи фіна-
лісти громади почергово демонстрували 
присутнім свої співочі уміння й артистизм,  
змагаючись кожен у своїй віковій кате-
горії за призові місця. Після підведення 
журі підсумків вокального фестивалю-
конкурсу, подяками за участь були від-
значені ямничанки Богдана Гандера та 
Вікторія Саміла. У I-й – віковій категорії 
(молодшій) призові місця здобула учас-
ниця з Павлівки Іванна Криштоф, друге 
місце посіли Вероніка Тодорів з Ямниці 
і павлівчанка Іванна Мандзюк, а третє 
місце розділили між собою ямничанки 
Юлія Сміжак та Ірина Дорофєєва. У II-й 
– віковій категорії (середній) першість 
здобув талановитий вокаліст із Ямниці 
Максим Гусар, другу позицію зайняла 
учасниця із с. Павлівка Анастасія Філь 
і третє призове місце розділили між со-
бою павелецька вокалістка Наталія Салій 

і представниця з Тязева Василина Галюк. 
У III-й – віковій категорії (старшій) перше 
місце здобула солістка із с. Сілець Діана 
Лугініна, другу позицію посіла тязівчанка 
Марина Сербин. Найбільш хвилюючим 
моментом було оголошення володаря 
найвищої нагороди конкурсу “Гран-прі”, 
якою цьогоріч за рішенням журі була від-
значена співачка із с. Павлівка – Роксо-
лана Петруняк.

Сільський голова Роман Крутий від 
себе особисто та від імені депутатського 
корпусу привітав усіх учасників співочо-
го дійства. Він подякував талановитій 
молоді за участь у фестивалі-конкурсі, 
вручивши вокалістам солодкі подарунки, 
подяки та грошові винагороди.

На завершення директор Ямницької 
дитячої музичної школи Світлана Бойко 
відзначила кожного учасника за старан-
ня та наполегливість, а в.о. начальника 
відділу культури Марта Вацеба висло-

вила конкурсантам щиру вдячність за 
те, що активно долучаються до куль-
турно-мистецького життя ОТГ. Дякуємо 
всім вокалістам за участь у пісенному 
конкурсі, вітаємо переможців і бажає-
мо нових творчих здобутків. Бо саме 
від молоді залежить розвиток та про-
цвітання нашої культурної спадщини, і 
ми гордимося, що Ямницька об’єднана 
громада має такі таланти.

Музичні вітражі 
Мар’яни Гусар

Другого березня 2020 р. відбулася визначна подія у культурно-
мистецькому житті Ямницької громади – талановита піаністка, 
викладач музичного училища ім. Д. Січинського, викладач Ям-
ницької ДМШ, учасниця вокально-інструментального ансамблю 
“Реприза”, ямничанка Мар’яна Гусар презентувала збірку аран-
жувань різножанрових композицій під назвою “Музичні вітражі”.

У святковому залі привітати автор-
ку з творчим дебютом численно зібра-
лися поважні гості – голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий, депутати Василь Попа-
динець, Михайло Третяк, Олександра 
Боднар, в.о. старости с. Павлівка Іван 
Вацеба, секретар сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, в.о. начальника відді-
лу культури ОТГ Марта Вацеба, родина, 
колеги і друзі.  Концерт-презентація, по-
при те, що тривала більше двох годин, 
пролетіла, мовби одна мить. Чимало 
теплих слів і щонайкращих побажань 
того мистецького вечора прозвучало 
для обдарованої піаністки. Знаково, що 
презентація книги стала для авторки по-
двійним святом, адже відбулася саме у 
день ангела Мар’яни. У програмі заходу 
свої музичні вітання дарували ансамбль 
викладачів Ямницької ДМШ “Реприза”, 
ансамбль з м. Калуш “Драйвові дівчата”, 
ансамбль Львівського музичного коле-
джу ім. С. Людкевича, тріо бандуристок,  
ансамбль “Alter ego”, ансамбль “Бель-
канто” викладачів Івано-Франківського 

музичного училища ім. Д. Січинського, 
інструментальне тріо “New Sound” Львів-
ської музичної академії ім. М. Лисенка, 
камерний хор Львівського музичного 
коледжу ім. С. Людкевича, а також ві-
домі прикарпатські виконавиці Роксо-
лана Калин та Христина Попадинець.

Привітав Мар’яну Гусар із виходом 
у світ її творіння й очільник Ямницької 
ОТГ Роман Крутий, побажавши дебю-
тантці міцного здоров’я, наснаги, до-
бра, успіху, щастя і нових творчих злетів:

“Від себе особисто та усієї Ямниць-
кої громади поздоровляємо Вас із по-
двійним святом – насамперед, з іме-
нинами, щоби ангел завжди був поряд, 
допомагав та оберігав. А також вітаємо 
з презентацією збірки аранжувань. Ви-
словлюємо щиру вдячність за старання, 
радіємо і пишаємося, що у Ямницькій 
дитячій музичній школі працює така та-
лановита, обдарована і креативна ви-
кладачка. Продовжуйте працювати й 
насолоджуватися музикою. Хай легкою 
буде Ваша праця, а глядачі – завжди 
щедрими на оплески”.

За словами авторки, назва збірки 
відповідає її наповненню, адже до неї 
увійшли найрізноманітніші твори – май-
же сотня пісень багатогранного характе-
ру, із супроводом і без,  дитячих, народ-
них, патріотичних, колядок, духовних та 
сучасних. Усі ці композиції гармонійно 
переплелися музичним розмаїттям, ніби 
кольорова мозаїка на вітражному склі.  
Відтак,  слово “вітражі” найкраще під-
ходило для того, щоби поєднати музич-
ні стилі та жанри воєдино. Наприкінці 
презентації Мар’яна Гусар підписувала 
і дарувала гостям свою книгу, а потім 
усі разом робили спільні фото на згад-
ку про чудовий мистецький вечір. По 
завершенні заходу авторка у формі не-
великого інтерв’ю залюбки поділилася 
своїми думками стосовно такої визна-
чної у її житті події.

— Мар’яно, скажіть, де черпаєте 
натхнення і що, чи, можливо, хто для 
Вас є музою?

— Мене надихають емоції, життєві 
події і люди. Я дуже емоційна людина, і 
іноді, коли особливо гарний настрій, за 
один день можу написати твір, а іноді 
можу тиждень виношувати його в собі, 
буквально “страждати” кожним звуком. 
Крім того, останнім часом дуже багато 
хороших моментів трапилось у моєму 
житті, і це також впливає на кількість та 
якість музики. Її стало набагато більше. 
Ну і, звісно, це люди... Є такі, для яких 
хочеться писати, є такі, що надихають...

— З чого саме почалася любов до 
музики, що стало поштовхом обрати 
саме музичний шлях?

— Любов до музики, здається, жи-
ла у мені завжди. Я сама записалась 
у музичну школу, після уроків щодня її 
відвідувала, не за розкладом. А коли 
вчителька з сольфеджіо Чучук Оксана 
Емілівна відкрила у мені абсолютний 
слух, то це додало ще більшого бажан-

ня пізнати світ музики. Як тільки навчи-
лась грати на фортепіано, відразу поча-
ла підбирати усі пісні, які знала. І було 
відчуття, ніби завжди уміла їх грати... 
Музичну школу закінчила за напрямком 
фортепіано, в музичному училищі та му-
зичній академії вчилась на теоретично-
му відділі. Далі – робота в музичному 
училищі і Ямницькій ДМШ, де розпочав-
ся спільний творчий шлях з ансамблем 
“Реприза”, з яким співпрацюємо понад 
десять років. Саме з роботи все і поча-
лось. Я придумувала супроводи до пі-
сень, розписувала мелодію на декіль-
ка голосів, переробляла твори на свій 

смак. І от коли назбиралось вже дуже 
багато всього, виникла потреба це все 
якось систематизувати. Я вирішила роз-
почати з вокальних аранжувань, бо їх 
у мене найбільше... Так і народилась 
перша збірка.

— За період своєї мистецької ді-
яльності, Ви, звісно, брали участь у 
багатьох заходах, а Ваші аранжуван-
ня здобували нагороди на різноманіт-
них фестивалях-конкурсах. Що можете 
розповісти про це?

— Не вважаю свої здобутки настіль-
ки визначними (зізнається зі скромніс-
тю – прим. ред.), проте кожному автору 
приємно, коли його творіння хтось оці-
нює. З “Репризою” у нас ІІ премія на  8 
Міжнародному конкурсі “Прем‘єр” (Київ 
2018); Роксолана Калин здобула І премію 
на Міжнародному фестивалі-конкурсі 
мистецтв “Golden Lion” (Львів, 2014) з 
моєю піснею “А літо промайнуло...”; Те-
тяна Кицай отримала І премію на 3 від-
критому дитячо-юнацькому музичному 
фестивалі-конкурсі “Сонячний маестро” 
з тією ж піснею “А літо промайнуло...” (м. 

Дубляни, 2020); Ансамбль “Драйвові ді-
вчата” взяли гран-прі на Міжнародному 
вокальному конкурсі ім. Квітки Цісик з 
моїм аранжуванням пісні “Музиченьки” 
Злати Огнєвіч (Київ, 2019).

— Хто з композиторів Вас надихає 
найбільше і які улюблені жанри у му-
зиці, над котрими самій до вподоби 
працювати?

— Мої улюблені композитори – Мо-
царт, Шопен, Мендельсон і Чайковський, 
а улюбленим жанром, все-таки, є піс-
ня – причому як народна, так і сучасна, 
естрадна. Це така глибина, у якій можна 
втілити усе що завгодно. Пишу для ди-
тячих і дорослих ансамблів, хорів, для 
чоловічого, жіночого і мішаного складу, 
із супроводом і без нього.

— І наостанок скажіть, скільки ча-
су працювали над збірником загалом 
і які маєте творчі плани на майбутнє?

— До книги “Музичні вітражі” уві-
йшли твори навіть 10-річної давності, 
а саму збірку готувала близько року, 
редагувала, оформляла, збирала в од-
не ціле, набирала на комп’ютері ноти, 
тому що дуже багато творів були писа-
ні вручну. Саме це найбільше часу і за-
бирало. Здавалось, що твір придумати 
легше, ніж його набрати на комп’ютері і 
оформити як слід… А поки збірка була в 
друці, тобто від травня 2019 р., було на-
писано вже дуже багато нових творів. 
У  мене є мрія – видати збірку вокаль-
них композицій для дитячих ансамблів 
і хорів з фортепіанним супроводом. Ще 
маю близько 20 творів для капели бан-
дуристів (обожнюю писати і для бан-
дури), з яких також планую створити 
збірку… Тому, планую не зупинятись і 
проводжувати працювати далі над аран-
жуванням пісень.

Спілкувалася Надія КРИХОВЕЦЬКА

P.S.: Мар’яна Гусар висловлює щиру 
вдячність керівництву Ямницької ОТГ 
за сприяння і підтримку у здійсненні 
великої мрії – виданні збірки її автор-
ських аранжувань. Маса емоцій та над-
звичайно потужний енергетичний посил 
концерту-презентації аранжувань “Му-
зичні вітражі” залишив незабутні вра-
ження у душах кожного слухача. Плеяда 
талантів Ямницької об’єднаної громади 
зарясніла ще одним видатним митцем. 
Тож хочемо побажати Мар’яні Гусар на-
тхнення і сил підкорювати нові музич-
ні горизонти.
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Дві команди Ямницької ОТГ – лауреати футбольного сезону 2019/2020
22 серпня 2020 року відбулося нагородження лауреатів футбольного сезону 
2019-2020 років у Тисменицькому районі, серед котрих зокрема і дві фут-
больні команди Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Учасниками спортивних урочистос-
тей були голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий, 
заступник сільського голови Микола Зе-
лінський, секретар сільської ради ОТГ 
Юрій Проценко, депутат обласної ради, 
президент ФК “Вихор” Роман Ткач, го-
лова Тисменицької районної ради Те-
тяна Градюк, голова Тисменицької РДА 
Ростислав Нестерак, заступник голо-
ви районної ради Ігор Федоришин та 
інші гості.

Нагороджували призерів на ста-
діоні “Хутровик” у м. Тисмениця. За 
зайняті призові місця у футбольному 
сезоні 2019-2020 років серед дорос-

лих складів першої ліги були відзна-
чені переможець першості Тисмениць-
кого району ФК “Вихор” та бронзовий 
призер районної першості ФК “Сілець”. 
Обидві команди отримали з рук голо-
ви райради Тетяни Градюк та голови 
райдержадміністрації Ростислава Не-
стерака символічні призи, медалі, ди-
пломи і кубки. Крім того, були нагоро-
джені кращі гравці першої ліги серед 
дорослих команд за амплуа: кращий 
воротар – Володимир Вирста (ФК “Ви-
хор”); кращий захисник – Юрій Когуч 
(ФК “Вихор”); кращий нападник – Рос-
тислав Вовк (ФК “Сілець”). З-поміж кра-
щих тренерів сезону було відзначено 

тренера ФК “Вихор” Олега Дем’яника 
та тренера ФК “Сілець” Назара Само-
чко. Почесні нагороди отримали також 
представник команди ФК “Вихор” Ми-

кола Зелінський та представник ФК “Сі-
лець” – Микола Ковальчук.

Щиро вітаємо призерів районної 
першості з високими здобутками і ба-

жаємо, не зупиняючись на досягнутому, 
продовжувати підкорювати нові фут-
больні вершини.

Міні-футбольний турнір школярів 
на новенькому спортмайданчику

19 серпня 2020 р. у день великого релігійного свята Преображення Господ-
нього у с. Тязів Ямницької об’єднаної територіальної громади відбулось від-
криття біля місцевої гімназії нового сучасного спортивного майданчика зі 
штучним покриттям. 

Спортивна урочистість для тязів-
чан того дня була поєднана зі ще одні-
єю подією на рівні усієї громади, адже 
на новому майданчику провели турнір з 
міні-футболу серед школярів 5-9 класів 
закладів освіти ОТГ. Щорічне традицій-
не спортивне дійство, з огляду на пан-
демію та карантинні обмеження, цього-
річ відбулося на відкритому повітрі. На 
спортивний захід до Тязева завітали по-
важні гості: голова Ямницької об’єднаної 
територіальної громади Роман Крутий,  
заступник голови Микола Зелінський, 
секретар сільської ради Юрій Проценко, 
депутат ОТГ Олег Вінтонів, в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба, в.о. старости 
с. Сілець Інна Дейдей, в.о. начальни-
ка відділу культури, молоді та спорту 
Марта Вацеба, діловод с.Тязів Романія 
Бартко, настоятель тязівської святині о. 

Дмитро Кубацький, директори закладів 
освіти громади Оксана Щербій, Любов 
Гнатковська, Йордана Лесів, учителі, мо-
лодь, громадськість села.

Розпочалося урочисте відкриття із 
благословення пароха о. Дмитра Кубаць-
кого та окроплення майданчика святою 
водою на добрий початок і його корисне 
служіння фізичному розвитку молоді. Ди-
ректор школи Оксана Щербій подякувала 
керівництву громади та усім причетним 
до даної події, хто надав суттєву допомо-
гу у будівництві спортивного майданчи-
ка, адже його  відкриття – довгоочікува-
не свято не тільки для педагогічного та 
учнівського колективу, але й для всіх тя-
зівчан. Відтепер спортивне життя у Тязеві 
буде більш різноманітним та насиченим.

З вітальним словом до присутніх 
звернувся голова Ямницької ОТГ Роман 

Крутий, який від імені керівництва гро-
мади і депутатського корпусу привітав 
тязівчан з такою знаковою подією у 
спортивному житті тязівської молоді, 
зазначивши, що на облаштування спорт-
майданчика витрачено 1 750 000 грн із 
яких 1 млн. грн виділено з бюджету Ям-
ницької сільської ради ОТГ і 750 тис. грн 
було залучено з державного бюджету.

“Спільними зусиллями ми крок за 
кроком будемо продовжувати розбу-
довувати спортивну інфраструктуру в 
громаді, адже створення сприятливих 
умов для заняття фізичною культурою 
– найкращий спосіб відірвати наших ді-
тей від моніторів ґаджетів і додаткова 
можливість зміцнювати своє здоров’я. 
Сподіваюсь, що відтепер тязівська мо-
лодь у вільний час віддаватиме перева-
гу спортивним заняттям на цьому май-
данчику, котрий сприятиме подальшому 
вихованню не одного покоління спортс-
менів”, – наголосив у своєму виступі 
Роман Крутий.

Сільський голова привітав учасників 
змагань з третім успішним проведенням 
турніру, подякував усім, хто долучився до 
його реалізації, зокрема, відділу освіти та 
відділу культури, молоді і спорту грома-
ди, а також відзначив учнів громади за 
активність у прагненні до заняття спор-
том, популяризацію здорового способу 
життя і побажав їм міцного здоров’я, до-
бра, наснаги й перемоги.

У піднесеній спортивній атмосфе-
рі команди активно змагались між со-
бою, демонструючи активність, ентузі-

азм та спортивний запал у прагненні 
здобути головний приз. За результата-
ми спортивних змагань фіналістом ста-
ла команда Павлівського ліцею, другу 
позицію зайняв Ямницький ліцей, тре-
тє місце здобули вихованці Сілецької 
гімназії, а почесне четверте – учні Тя-
зівської гімназії. Всі учасники турніру 
були нагороджені медалями, кубками 
та пам’ятними призами у номінаціях. 
На завершення дійства учасники, органі-
затори та гості змагань зробили спільні 
пам’ятні світлини.

Той, хто жив футболом
У суботу, 18 липня 2020 р. за підтримки керівництва Ямницької 
ОТГ та депутатського корпусу громади було втретє проведено 
футбольний турнір на вшанування пам’яті ямничанина, видат-
ного футболіста Ярослава Гринькевича. 

Спортивне дійство розпо-
чалося з поминальної панахиди 
та покладання квітів до могили 
Ярослава, де зібралися родичі, 
близькі друзі та усі ті, хто пам’ятає 
його як добру і чуйну людину, ко-
тра усім своїм серцем посвятила 
себе футбольній справі. Продо-
вжився захід дружнім турніром 
на місцевому стадіоні, де всіх 
учасників об’єднала справжня 
чоловіча дружба, пам‘ять і по-
вага до великого  футбольного 
ентузіаста. За призові місця тур-
ніру змагались три команди, поді-
лені жеребом: “Вихор” (ветерани), 
ФК “Вихор”-2 та збірна команда 
ветеранів “Легіон”.

Під час змагань до усіх при-
сутніх звернувся голова Ямниць-
кої ОТГ Роман Крутий. Він зазна-
чив, що Ярослав Гринькевич був 
спортсменом, котрий не просто 
грав у футбол, а дуже любив його, 
зумів багато зробити для розвитку 
саме ямницького футболу, а також 
прищепити любов до цього виду 

спорту і своїм синам. На завершен-
ня свого виступу очільник грома-
ди побажав усім гравцям вдалих 
стартів, легкості й перемоги.

У підсумку турніру за кіль-
кістю очок головний кубок зма-
гань отримала збірна команда 
ветеранів “Легіон”, друге місце 
посіла команда “Вихор” (ветера-
ни) і третє – ФК “Вихор”-2. Одра-
зу після закінчення гри відбулась 
урочиста церемонія нагороджен-
ня команд-призерів та учасників 
змагань, яких нагородили кубка-
ми і відзнаками в амплуа: “Кра-
щий воротар” – Володимир Вирста 
(ФК “Вихор”-2), “Кращий гравець” 
– Роман Шуляр (збірна команда 
ветеранів “Легіон”), “Кращий на-
падник” – Андрій Бибик (“Вихор” 
(ветерани)), “Кращий захисник” – 
Тарас Гнатишин (“Вихор” (ветера-
ни)), “Кращий півзахисник” – Ярос-
лав Соломка (збірна команда вете-
ранів “Легіон”). Статуетками були 
відзначені й арбітри турніру – Ігор 
Гринькевич, Мирон Береза та Ми-

хайло Деркач. Пам’ятну статует-
ку з нагоди турніру вручили дру-
жині покійного футболіста Ната-
лії. Також подякою за сприяння 
у проведенні ІІІ Турніру з футболу 
пам’яті Ярослава Гринькевича бу-
ло відзначено сільського голову 
Ямницької ОТГ Романа Крутого.

На завершення заходу ко-
манди-учасники, гості, родина 
футболіста, ветерани футболу, 
спортсмени і близькі друзі, з 
котрими пов’язане спортивне 
життя Ярослава Гринькевича, 
стали разом до спільного фото 
на згадку про пам’ятне дійство.

Довідково: Ярослав Гриньке-
вич народився 15.06.1974 року у 
селі Ямниця. Почав грати у футбол 
ще зі шкільних років. Пов’язавши 
свою футбольну кар’єру з ФК „Ви-
хор”, здобув чимало нагород, ста-
туеток і грамот. Займався актив-
ною футбольною діяльністю до 
свого тридцятиріччя. Помер 
05.06.2017 року від тяжкої неду-
ги. У 2018 р. колеги по команді, 
по клубах, друзі та шанувальни-
ки футбольного таланту Яросла-
ва Гринькевича вирішили запо-
чаткувати турнір на вшанування 
його пам’яті, який з того часу став 
традиційним і щорічно проводить-
ся у  Ямницькій об’єднаній тери-
торіальній громаді.

Футбольний турнір пам’яті 
Олександра Ярмошевича
Святкової неділі 23 серпня 2020 р. на стадіоні села Рибне від-
бувся традиційний турнір з футболу, присвячений пам’яті фут-
боліста Олександра Ярмошевича. 

Уже вп’яте місцеві 
гравці та любителі футбо-
лу проведенням спортив-
ного дійства вшанували 
пам’ять свого земляка, 
талановитого футболіста, 
котрий у юному віці перед-
часно пішов із життя. Піс-
ля приєднання села Рибне 
до складу Ямницької ОТГ 
до проведення цього зна-
кового для місцевої фут-
больної родини турніру долучилося 
і керівництво громади. Підтримати 
команди-учасниці на місцевий стадіон 
прибули зокрема голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади 
Роман Крутий та депутат від с. Риб-
не Олег Драганчук, любителі футболу, 
спортсмени, родина і друзі, з якими 
було пов’язане спортивне життя Олек-
сандра Ярмошевича. Під час відкрит-
тя змагань, які символічно пройшли 
у День Державного прапора України, 
під звучання Державного гімну було 
урочисто піднято синьо-жовтий стяг.

З вітальними словами для спортс-
менів та гостей виступив сільський 
голова Роман Крутий. Він наголосив 
на тому, що проведення турніру є ду-
же важливим, адже саме такі заходи 
бережуть пам’ять про талановитих лю-
дей, котрих, на жаль, уже немає поруч 
з нами, але які за життя своєю відда-
ністю улюбленій справі стали гідним 
прикладом для наслідування молодо-
му поколінню. На завершення свого 
виступу очільник громади подякував 

кожному, хто долучився до організа-
ції та проведення дійства, а всім ко-
мандам побажав вдалих стартів, спор-
тивного азарту легкості й перемоги.

Участь у цьогорічних змаганнях 
взяли ФК “КіК” (с. Рибне), ФК “Май-
дан” (с. Майдан) та ФК “Легіон” (м. 
Івано-Франківськ). Головним арбітром 
матчів був головний спеціаліст від-
ділу культури, молоді та спорту ОТГ 
Андрій Драганчук. Поділені жеребом 
команди змагалися між собою у двох 
матчах, які визначили учасників фі-
нального двобою. У першому матчі з 
рахунком  4:3 зіграли ФК “КіК” та ФК 
“Майдан”. У другому – з результатом 
2:1 зустрілися ФК “Легіон” та ФК “Май-
дан”. А фінальна зустріч між  ФК “КіК” 
(с. Рибне) та гравцями ФК “Легіон” (м. 
Івано-Франківськ) завершилася нічи-
єю, а після серії пенальті з рахунком 
5:4 визначилися чемпіони, якими ста-
ли господарі поля ФК “КіК” (с. Рибне). 
Цікавим є той факт, що у перервах 
між матчами відбувалися спортивні 
змагання для дітей – жонглювання 

м’ячем та удари по м’ячу  на точність. 
Найспритніші учасники отримали за 
свої старання солодкі призи. Пере-
можців та учасників турніру нагоро-
дили кубками і відзнаками в різних 
амплуа. Нагородою кращого ворота-
ря було відзначено Максима Сабада 

(ФК “КіК” (с. Рибне)). Кращим напад-
ником визнали Ярослава Маланюка 
(ФК “Майдан” (с. Майдан)). Нагороду 
кращого захисника здобув Ігор Третяк 
(ФК “Майдан” (с. Майдан)), а кращим 
півзахисником став Роман Ципердюк  
(ФК “Легіон” (м. Івано-Франківськ)). 
Статуетка кращого гравця дістала-
ся Валерію Ярмошевичу (ФК “КіК” (с. 
Рибне)), старшому братові Олексан-
дра Ярмошевича, пам’яті якого при-
свячений спортивний захід. Матері 
покійного футболіста Світлані було 
вручено пам’ятну відзнаку з наго-
ди проведення турніру. Також юним 
спортсменам Рибного для пропагуван-
ня занять футболом серед місцевої 
молоді було передано футбольні м’ячі. 

Довідково: Олександр Ярмоше-
вич – народився та проживав у с. Риб-
не. Ще  зі шкільних років любив грати 
футбол і пов’язав з цим видом спорту 
своє життя. Був гравцем у складі фут-
больних юнацьких команд Рибного, 
Павлівки та Єзуполя. Помер у юному 
віці від тяжкої недуги. 
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ДЗЮДО І САМБО. 
Потрійний успіх

Представники спортивного клубу дзюдо і самбо ім. героя АТО Рус-
лана Юрчишина успішно розпочали свою діяльність у 2020 р., за-
воювавши чергові нагороди на змаганнях. Цього разу юніори були 
учасниками турнірів, які відбулися у Києві, Калуші та Надвірній.

23 лютого 2020 р. ямницькі самбісти підкорювали столицю у відкритому 
Всеукраїнському турнірі “III Дитячий Фестиваль самбо” серед юнаків та дівчат 
2006-2007, 2008, 2009, 2010 та 2011-2012 р. н. Учасниками змагань стали близь-
ко 700 борців зі всіх областей України. Протягом кількох годин відбувались 
двобої у різних вікових категоріях. За результатами турніру п’ятеро ямничан 
привезли додому нагороди.
Переможець Позиція Вагова категорія
Владислав Степанюк ІІ 42 кг
Артем Воробчак ІІІ 26 кг
Матвій Савчак ІІІ 38 кг
Вадим Музика ІV 50+ кг
Михайло Онуфріїв V 46 кг

23 лютого 2020 р. у Калуші призові місця виборювали і дзюдоїсти, став-
ши учасниками 19-го Всеукраїнського турніру з дзюдо серед юнаків та дівчат 
2003-2005 років народження і молодших, присвяченого 31-ій річниці виведен-
ня військ з Афганістану та Дню вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав. Позмагатися за звання кращих до Калуша прибули 239 спортс-
менів Прикарпаття, Львівщини, Закарпаття і Буковини. Переможці і призери 
змагань у кожній з 28-ми вагових категорій були нагороджені статуетками, ме-
далями, дипломами та вимпелами відповідних ступенів. Не залишилися без 
нагород і ямницькі дзюдоїсти, котрі показали добру підготовку і вибороли від-
повідні призові місця.
Переможець Позиція Вагова категорія
Христина Заціха І 21 кг
Зоряна Фіголь ІІІ 50 кг
Владислав Решетняк ІІІ 42 кг
Віктор Гундич ІІІ 42 кг
Вероніка Лисиця ІV 19 кг
Андрій Родчин ІV 24 кг
Дмитро Королик ІV 32 кг
Денис Яцишин V 26 кг
Надія Фіголь V 40 кг
Микола Ширимета V 42 кг
Станіслав Родчин V 21 кг
Юрій Смицнюк V 42 кг
Владислав Бартко VІ 46 кг

У суботу 23 лютого 2020 р. спортивні таланти Ямницької ОТГ продовжили 

підвищувати свою майстерність у бойовому мистецтві, ставши учасниками Об-
ласного дитячого турніру з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2010-2013 р. н. 
та Чемпіонату області з боротьби самбо серед юніорів 2003 р. н. і старших. 

Змагання відбулися на базі ДЮСШОР “АТ Нафтохімік Прикарпаття” у м. Надвірна.
Як у самбо, так і в дзюдо наші спортсмени показали достойний результат, 

посівши відповідні призові місця:
САМБО

Переможець Позиція Вагова категорія
Віталій Галько ІV 80+ кг
Михайло Терновецький ІV 62 кг

ДЗЮДО
Переможець Позиція Вагова категорія
Станіслав Родчин І 20 кг
Евеліна Лисиця І 50 кг
Андрій Степанюк ІІ 28 кг
Марко Лисиця ІІІ 20 кг
Володимир Лаврів ІІІ 20 кг
Мілла Лисиця ІІІ 23 кг
Матвій Проців ІV 26 кг
Артем Воробчак V 26 кг
Андрій Родчин V 26 кг

Представники ямницького спортклубу дзюдо і самбо висловлюють вдячність 
сільському голові Ямницької ОТГ Роману Крутому та депутатам громади за сприян-
ня в організації поїздок на змагання, а також постійну усесторонню підтримку роз-
витку бойового мистецтва самбо/дзюдо у громаді. Примітно, що спортивний клуб 
дзюдо і самбо імені героя АТО Руслана Юрчишина продовжує демонструвати свої 
уміння на різноманітних турнірах всеукраїнського масштабу, і юніори щоразу здо-
бувають призові позиції. Таємниця успіху юних дзюдоїстів та самбістів криється у 
щоденній праці та наполегливих тренуваннях під орудою незмінних наставників, 
трьох досвідчених тренерів, майстрів спорту зі спеціальною спортивною освітою 
Людвіка Саварина, Любомира Галіпчака та Ярослава Бабули. Щиро вітаємо на-
ших призерів з черговими перемогами і бажаємо не зупинятись на досягнутому!

ТРЕТЯ СПАРТАКІАДА СЕРЕД 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ ЯМНИЦЬКОЇ ОТГ

Турнір з шашок і настільного тенісу 
У неділю, 16 лютого 2020 р. змаганнями 

з шашок і настільного тенісу урочисто від-
крито третю Спартакіаду серед сільської 
молоді Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади. 

До всіх учасників дійства звернувся го-
лова Ямницької ОТГ Роман Крутий, який від 
імені депутатів громади та від себе особисто 
привітав присутніх з відкриттям уже тради-
ційної для громади Спартакіади, подякував 
учасникам за активність та ініціативу, акцен-
тувавши на тому, що кількість охочих спро-
бувати свої спортивні можливості з кожним 
роком зростає. Очільник громади також ви-
словив вдячність усім, хто долучився до ор-
ганізації заходу і побажав спортсменам на-
снаги, успіху, позитивних емоцій та перемоги.

Охочими взяти участь у першому етапі 
ІІІ Спартакіади стали 23 мешканці сіл Ямни-
ця, Павлівка, Тязів і Сілець. Перед початком 
турнірів жеребкування визначило групи грав-
ців, у яких вони демонстрували свої вміння 
у боротьбі за призові місця.

Турнір з шашок відбувався шляхом трьох 
партій за круговою системою, а переможці 

груп змагались у фіналі за системою з вибу-
ванням. Випробували свої сили в інтелекту-
альному виді спорту 8 шашкістів, серед яких 
і єдина представниця жіночої статі Іванна 
Салій. Почесне перше місце у турнірі з ша-
шок другий рік поспіль зайняв ямничанин 
Богдан Попадинець, срібло виборов житель 
Тязева Михайло Салига, а бронзу здобув 
Богдан Королик (с. Сілець).

Турнір з настільного тенісу також про-
водився за круговою системою, відповідно 
до якої 14 учасників цьогорічних змагань зі-
грали насамперед у групах, поділених же-
ребом, виборовши собі місця у чверть- та 
півфінал.  На останньому етапі зустрілися 
фіналісти груп, з-поміж котрих було визначе-
но кращого гравця за найбільшою кількістю 
перемог. До слова, у цьогорічному турнірі з 
настільного тенісу взяла участь міс Ребекка 
Данн, яка працювала в Ямницькому ліцеї як 
вчитель-волонтер за програмою Корпусу 
Миру США. Також учасником тенісних зма-
гань був сільський голова Роман Крутий.

“Золота ракетка”, за підсумками турніру, 
дісталася ямничанину Олегові Миську, котрий 
здобув першість з настільного тенісу під час 
Спартакіади Ямницької ОТГ 2018 р., друге міс-
це посів Микола Коштрубій з Тязева і третє – 
ямничанин Юрій Самсонов. По завершенні 
змагань очільник громади Роман Крутий та за-
ступник сільського голови Микола Зелінський 
нагородили призерів дипломами й грошовими 
преміями, а інших активних спортсменів – гра-
мотами за участь. За допомогу в організації 
та проведенні спортивного дійства окрема 
подяка оргкомітетові, до якого увійшли Ан-
дрій Драганчук, Микола Зелінський, Ігор Пре-
злята, Роман Смеричанський, Мирон Береза, 
Анатолій Лесів та Мар’ян Дерун.
Визначили кращих у кульовій стрільбі

Останньої зимової неділі 23 лютого 2020 
р. вправні спортсмени Ямницької громади 
демонстрували свої навички з кульової 
стрільби із пневматичної гвинтівки. Зма-
гання відбулися на базі Ямницького ліцею 
і стали другим етапом ІІІ Спартакіади серед 
сільської молоді.

З кожним роком кількість охочих пока-
зати вправність, увагу й спритність у стрільбі 
зростає, і цьогоріч у груповому етапі турніру 
на вогняний рубіж вийшов 31 стрілець з п’яти 
населених пунктів Ямницької об’єднаної 
територіальної громади. Серед учасників 
змагань були голова Ямницької об’єднаної 

територіальної громади Роман Крутий, за-
ступник сільського голови Микола Зелін-
ський, а також депутати громади Руслан 
Савуляк, Олег Петришин, Андрій Паркулаб 
та Андрій Сміжак.

Поділені жеребом гравці стріляли по мі-
шенях з відстані 10-ти метрів від стартової по-
зиції, по 3 пробних і 5 залікових пострілів для 
кожного учасника. В чвертьфіналі по мішенях 
влучали восьмеро стрільців, котрі виборювали 
собі місця у фінал.  Переможець був визначе-
ний за найбільшою кількістю вибитих очок. 

На завершення спортивного дійства 
Роман Крутий нагородив призерів другого 
етапу Спартакіади дипломами та грошовими 
преміями. Очільник громади привітав пере-
можців з відмінними результатами, подяку-
вавши кожному, хто взяв участь у змаганнях, 
а також усім, хто долучився до організації 
й проведення заходу.

Волейбольний етап спартакіади
Наступним етапом ІІІ Спартакіади серед 

сільської молоді Ямницької об’єднаної те-
риторіальної громади став турнір з волей-
болу, що проходив у два етапи – відбірко-
вий тур та фінал.

У неділю 1 березня 2020 р. на базі Ям-
ницького ліцею пройшов перший волейболь-
ний день. Бажання спробувати свої сили 
у волейболі цьогоріч проявили 8 команд-
учасниць з п’яти населених пунктів ОТГ. У 
складі команд учасниками Спартакіади з 
волейболу були голова Ямницької ОТГ Ро-
ман Крутий, депутати Ростислав Сьовко,  Ан-
дрій Паркулаб, Мар’ян Дерун та Олег Дра-
ганчук. На спортивному дійстві також був 
присутній заступник сільського голови Ми-
кола Зелінський.

За підсумками матчів групового етапу 
результати були такими:
І група Очки ІІ група      Очки
“Рибне-2” (Рибне) 3 “Стінка” (Ямниця)             3
“Інтер” (Ямниця) 2 “Сілець-2” (Сілець)           2
“Павлівка” (Павлівка) 1 “Адміністрація” (Ямн. ОТГ) 1
“Сілець-1” (Сілець) 0 “Рибне-1” (Рибне)             0

У неділю 8 березня 2020 р. відбувся ви-
рішальний день змагань з волейболу. За під-
сумками групового етапу у півфіналі зустрі-
лися команди “Рибне-2” (Рибне) і “Сілець-2” 
(Сілець) та “Інтер” (Ямниця) і “Стінка” (Ямни-
ця). За третє місце зіграли між собою гравці 
ямницького “Інтера” та сілецькі волейболіс-
ти команди “Сілець-2”. У результаті матчу 
бронзовими призерами стали спортсмени 
із Сільця. За першість у волейбольній гонці 
змагалася команда молодіжної ради Ямниці 
під назвою “Стінка” та волейболісти з Риб-
ного, які вперше взяли участь у Спартакіаді 
Ямницької ОТГ. У результаті напруженої гри 
кубок переможця дістався команді “Рибне-2”.

Голова Ямницької ОТГ Роман Крутий 
нагородив призерів ІІІ Спартакіади з волей-
болу кубками та грошовими преміями, а ін-
ших спортсменів – медалями за участь у 
змаганнях. На завершення турніру очільник 
громади подякував гравцям за участь у во-
лейбольному марафоні, побажавши спортс-
менам подальших успіхів, наснаги, міцного 
здоров’я, добра і високих досягнень:

“Дякуємо всім учасникам змагань за 
відмінну гру і вітаємо команду Рибного, яка, 
попри те, що у цьому році долучилася до 
Спартакіади вперше, здобула абсолютну пе-
ремогу. Відрадно, що Ямницька об’єднана 
територіальна громада продовжує свій ак-
тивний розвиток, зокрема і в спорті”.

Окрему вдячність сільський голова ви-
словив також організаторам, суддям зма-
гань, активним уболівальникам та всім, 
хто долучився до проведення спортивно-
го дійства.

Підсумки змагань. Міні-футбол
Міні-футбольний турнір в рамках прове-

дення ІІІ Спартакіади серед молоді Ямницької 
ОТГ дещо затягнувся у часі через пандемію 
коронавірусу та дію карантинних обмежень. 
І врешті у суботу 11 липня 2020 р. довгоочіку-
ваний завершальний етап традиційного для 
громади спортивного дійства було проведено.

За призові місця та трофеї змагали-
ся дев’ять команд різної вікової категорії 
з усіх населених пунктів громади: ФК “Сокіл” 
(Павлівка), “Вихор” (Ямниця), “Адміністра-
ція” (Ямницька ОТГ), ФК “Сілець” (Сілець), 
ФК “Тязів-2” (Тязів), ФК “Рибне” (Рибне), ФК 
“Інтер” (Ямниця), ФК “Тязів-1” (Тязів) та ФК 
“Барселона” (Ямниця). Футболісти, відповід-
но до результатів жеребкування, змагалися 
у трьох групах на майданчиках зі штучним 
покриттям у селах Павлівка (група А), Ямни-
ця (група В) та Тязів (група С). Примітно, що 
цьогоріч учасниками змагань вперше стала 
команда із с. Рибне, яка в підсумку увійшла 
до трійки лідерів турніру. До слова, голова 
громади Роман Крутий, секретар Ямницької 
сільської ради ОТГ Юрій Проценко, заступ-
ник сільського голови Микола Зелінський, 
в.о. старости с. Павлівка Іван Вацеба, пра-
цівники сільської ради ОТГ та представни-
ки депутатського корпусу також зіграли у 
складах команд.

У груповому етапі серед команд групи А 

ФК “Сокіл” (Павлівка) переміг “Вихор” (Ям-
ниця); у групі В ФК “Інтер” (Ямниця) здобув 
перемогу над ФК “Барселона” (Ямниця); у 
групі С команда ФК “Рибне” (Рибне) обійшла 
гравців ФК “Сілець” (Сілець).

Півфінальні та фінальний матчі відбу-
лися на майданчику у Ямниці. У півфіналі 
в першій грі зустрілися ФК “Рибне” (Рибне) 
та ФК “Сокіл” (Павлівка), у другій – ФК “Ін-
тер” (Ямниця) та ФК “Барселона” (Ямниця). У 
результаті півфінальних ігор за третє місце 
зіграли команди ФК “Рибне” та ФК “Барсело-
на” (Ямниця). Команда з Рибного обіграла 
ямничан з рахунком 6:3. У фінальному матчі 
за першість боролися ФК “Сокіл” (Павлівка) 
та ФК “Інтер” (Ямниця). Після серії напруже-
них моментів біля воріт обох команд грав-
цям ямницького “Інтера” вдалося здобути 
перемогу над ФК “Сокіл” (Павлівка) з ра-
хунком 0:2. Таким чином, золотим призе-
ром міні-футбольного етапу ІІІ Спартакіади 
ОТГ стала команда ФК “Інтер” (Ямниця), срі-
бло здобув ФК “Сокіл” (Павлівка) і бронза 
дісталася футболістам ФК “Рибне” (Рибне).

В рамках урочистого завершення турні-
ру до присутніх звернувся голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий, який привітав переможців та 
подякував учасникам за гарну гру, а також 
висловив вдячність усім, хто долучився до 
проведення змагань. Призери і фіналісти тур-
ніру були нагороджені грошовими преміями, 
кубками, медалями, а окремих гравців від-
значили у п’яти номінаціях: “Кращий гравець” 
– Віталій Турчанський (ФК “Сокіл” (Павлів-
ка)), “Кращий воротар” – Назарій Ванченко 
(ФК “Інтер” (Ямниця)), “Кращий бомбардир” 
– Андрій Бибик (ФК “Інтер” (Ямниця)), “Кра-
щий захисник” – Володимир Басюк (ФК “Риб-
не” (Рибне)),  “Кращий нападник” – Любо-
мир Гринькевич (ФК “Барселона” (Ямниця)).

Дякуємо всім учасникам та організато-
рам змагань, які долучилися до проведення 
третій рік поспіль уже традиційної Спарта-
кіади серед молоді Ямницької об’єднаної 
територіальної громади. На жаль, пандемія 
коронавірусу внесла свої корективи, і етапи 
змагань були значно розтягнені у часі. Про-
те, кожен проведений турнір спортивного 
дійства засвідчив, що у Ямницькій грома-
ді проживають талановиті спортсмени, які 
показали неабиякі спортивні вміння й ви-
сокі результати, зайнявши призові місця, і 
наша громада дійсно має ким пишатися.
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Жовтень 
2020 року

Вітаємо з 
новонародженими

Ямниця:
Ігнатова Оксана Андріївна – 

28.01.2020
Петрунько  Максим 
Олегович – 30.01.2020
Соловей  Вікторія Олегів-

на – 29.03.2020
Сенько Юрій Андрійович – 06.05.2020
Верозуб Каталея Іванівна – 04.05.2020
Березовський Юрій Андрійович – 

02.05.2020
Галіпчак Марко Юрійович – 14.05.2020
Ковальчук Кирило Ярославович – 

31.05.2020
Кедик Меланія Олексіївна – 10.06.2020
Шатрук Остап Вадимович – 01.07.2020
Боднарчук Максим Мирославович – 

21.07.2020
Боришкевич Вікторія Романівна – 

09.07.2020
Малгожитович Діана Вікторівна – 

08.08.2020
Закалата Матвій Петрович – 22.08.2020
Багриновський Олександр Григорович – 

04.08.2020
Кубарич Артем Юрійович – 07.09.2020
Притуляк Олексій Любомирович – 

18.09.2020
Подвійний Владислав Богданович — 

27.09.2020

Павлівка:
Сас Святослав Іванович – 04.02.2020
Возняк Максим Ігорович – 13.03.2020
Шибівський Максим Андрійович – 

20.05.2020
Зелінська Єва Михайлівна – 04.08.2020
Іваночко Евеліна Тарасівна – 12.08.2020
Маланюк Мілана Богданівна – 

23.09.2020
Татарин Лідія Володимирівна – 26.09.2020

Сілець:
Царук Тадей Любомирович – 21.01.2020
Костів Ярина Романівна – 26.01.2020
Федорняк Емілія Тарасівна – 06.02.2020
Білан Ангеліна Василівна – 23.02.2020
Обшира Вероніка Любомирівна – 01.03.2020
Шиндак Софія Володимирівна – 

04.05.2020
Пилипів Аліса Іванівна – 31.05.2020
Костів Даниїл Петрович – 20.07.2020
Владика Христина Михайлівна – 

06.08.2020
Бендус Марко Ростиславович – 

22.08.2020

Тязів:
Дейдей Вікторія Петрівна – 29.01.2020
Семець Ангеліна Миколаївна – 

24.08.2020
Тюн Матвій Ігорович – 26.08.2020

Рибне:
Маланюк Богдан Ярославович – 

22.09.2020

НА РУШНИЧОК ЩАСТЯ 
СТАЛИ:

Ямниця:
Горальчук Петро Ярославович 

та Залецька Віта Володимирівна – 
27.02.2020

Ключниченко Володимир Ігоро-
вич та Бриндзей Іванна Іванівна – 
24.09.2020

Павлівка:
Боднар Віталій Михайлович та 

Вівчарук Христина Володимирівна 
– 12.07.2020

Сабатович Роман Васильо-
вич та Боднар Христина Петрівна – 
21.08.2020

Сілець:
Лещук Юрій Васильович та Олій-

ник Зоряна Богданівна – 18.07.2020
Тязів:
Гошовський Іван Ярославович 

та Андрущак Наталія Михайлівна – 
16.07.2020

Ілюк Андрій Васильович та 
Ковальчук Христина Василівна – 
19.07.2020

Відійшли у вічність
Ямниця:
Караванович Богдан Антонович, 17.06.1953 – 01.01.2020
Валько Ярослав Антонович, 24.11.1947 – 15.01.2020
Шпирка Ярослав Михайлович, 10.10.1956 – 20.01.2020
Дерун Богдан Васильович, 22.05.1948 – 23.01.2020
Дземан Павліна Василівна, 17.05.1952 – 23.01.2020
Мицак Михайло Іванович, 01.08.1946 – 25.08.2020
Сенько Василь Михайлович, 23.01.1947 – 28.01.2020
Галюк Василь Миколайович, 26.05.1956 – 22.02.2020
Смицнюк Марія Миколаївна, 24.04.1949 – 22.02.2020
Колобанько Дмитро Іванович, 05.01.1925 – 23.02.2020
Гават Роман Васильович, 30.04.1976 – 23.02.2020
Смицнюк Микола Іванович, 27.01.1931 – 25.02.2020
Грицак Марія Гнатівна, 06.06.1932 – 22.03.2020
Шпільчак Микола Богданович, 17.12.1959 – 23.03.2020
Лепецький Василь Михайлович, 06.11.1956 – 05.04.2020
Деркач Марія Дмитрівна, 30.11.1932 – 07.04.2020
Смицнюк Богдан Васильович, 22.08.1937 – 11.04.2020
Деркач Антон Іванович, 18.03.1951 – 15.04.2020
Шпільчак Парасковія Петрівна, 02.04.1932 – 29.04.2020
Козел Володимир Петрович, 15.02.1956 – 08.05.2020
Димашок Дарія Іванівна, 15.05.1937 – 10.05.2020
Галіпчак Ярослав Петрович, 17.10.1937 – 17.05.2020
Деркач Марія Іванівна, 23.04.1928 – 25.05.2020
Комар Іван Григорович, 16.02.1947 – 08.06.2020
Салига Андрій Степанович, 29.02.1980 – 02.07.2020
Синишин Анна Миколаївна, 02.11.1943 – 22.07.2020
Прокоп Єлизавета Дмитрівна, 29.07.1955 – 15.08.2020
Левицька  Марія Олексіївна, 12.06.1926 – 20.08.2020
Карташов Віктор Іванович, 28.12.1940 – 24.08.2020
Дідух Ярослав Григорович, 25.08.1944 – 29.08.2020
Грицак Ірина Прокопівна, 09.07.1940 – 07.09.2020
Галярник Антон Іванович, 06.11.1949 – 17.09.2020
Смицнюк Степанія Юріївна, 18.09.1932 – 18.09.2020
Кучер Євгеній Іванович, 01.12.1944 – 28.09.2020

Павлівка:
Комар Марія Йосипівна, 11.04.1941 – 11.01.2020
Вольф Марта Онуфріївна, 10.04.1928 – 20.01.2020
Синишин Ганна Семенівна, 09.08.1932 – 25.01.2020
Трасинець Віра Федорівна, 07.03.1947 – 11.02.2020 
Босаковська Марія Матвіївна, 18.11.1935 – 12.02.2020
Сабатович Йосип Володимирович, 20.11.1944 – 03.03.2020
Попадинець Меланія Федорівна, 10.01.1929 – 08.03.2020
Івасюк Зіновія Іванівна, 02.09.1930 – 17.03.2020
Салій Петрунелія Андріївна, 01.06.1938 — 11.05.2020
Турчанська Ксенія Степанівна, 17.11.1927 – 12.05.2020
Стасинець Ігор Григорович, 07.10.1978 – 17.06.2020

Різнічук Ярослав Романович, 09.11.1980 – 16.06.2020
Босаковський Борис Федорович, 08.11.1933 – 16.06.2020
Кардаш Надія Дмитрівна, 16.03.1953 – 26.06.2020
Сас Ярослава Василівна, 23.10.1926  – 24.06.2020
Шкандрій Євген Захарович, 21.09.1933 - 14.07.2020
Мачкур Володимир Пантелеймонович, 12.10.1959 – 14.07.2020
Фатула Марія Андріївна, 14.03.1932 – 28.08.2020
Синишин Олександра Гілярівна, 10.01.1941 – 10.09.2020
Шуляр Василь Лазарович, 16.12.1959 – 14.09.2020
Когуч Ярослав Іванович, 11.10.1942 – 18.09.2020
Ферколяк Василь Васильович, 16.10.1964 – 25.09.2020

Сілець:
Білобровка Омельян Степанович, 23.08.1958 – 06.01.2020
Цюцьмаць Богдан Антонович, 07.03.1959 – 15.01.2020
Дейдей Петро Петрович, 24.04.1963 – 27.01.2020
Дейдей Іван Петрович, 16.05.1948 – 17.01.2020
Олійник Ганна Іванівна, 05.01.1944 – 04.02.2020
Пушка Анастасія Антонівна, 05.07.1924 – 08.03.2020
Сеньків Стефанія Михайлівна, 13.11.1935 – 17.03.2020
Дутчак Ганна Григорівна, 19.02.1935 – 08.04.2020
Гнатковська Парасковія Дмитрівна, 05.09.1934 – 15.04.2020
Іванишин Ганна Теодорівна, 10.11.1941 – 13.05.2020
Бойчук Федір Остапович, 22.08.1954 – 14.05.2020
Дуда Микола Зіновійович, 16.03.1969 – 16.05.2020
Ступарик Ярослав Кузьмич, 10.01.1951 – 30.05.2020
Ступарик Марія Іванівна, 07.07.1950 – 25.06.2020
Зузук Володимира-Анастасія  Григорівна, 15.05.1934 – 16.07.2020
Гнатковська Мальвіна Федорівна, 08.10.1929 – 29.07.2020
Панчішак Парасковія Володимирівна, 07.11.1928 – 09.08.2020
Хмель Світлана Григорівна, 28.07.1958 – 21.08.2020

Тязів:
Дорошенко Євдокія Гаврилівна, 01.01.1932 – 03.01.2020
Ленюк Микола Юрійович, 08.10.1944 – 22.01.2020
Гресько Михайло Михайлович, 22.09.1983 – 09.02.2020
Паньків Микола Михайлович, 28.08.1932 – 26.02.2020
Дутчак Василь Петрович, 12.01.1952 – 16.05.2020
Ковальчук Ганна Дмитрівна, 14.03.1934 – 20.06.2020
Пиленок Ганна Василівна, 11.05.1933 – 14.07.2020
Галюк Микола Петрович, 19.12.1928 – 30.08.2020
Савка Зіновій Миколайович, 18.03.1957 – 05.09.2020

Рибне:
Мачкур Варвара Онуфріївна, 25.07.1930 – 11.01.2020 
Ходинська Минодора Дмитрівна – 09.03.1944 – 23.01.2020
Мачкур Роман Олексійович – 02.04.1935 – 18.03.2020
Драганчук Володимир Іванович – 22.09.1948 – 11.09.2020 

Уся інформація щодо діяльності Ямницької ОТГ 
розміщена на сайті https://yamnytsya-otg.if.ua/

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
Ямниця:
90 років

П’яста Василь Іванович – 10.07.1930
Бекеша Стефанія Василівна – 23.07.1930

80 років
Деркач Оксана Михайлівна – 18.01.1940
Іваночко Степанія Василівна – 

26.01.1940
Вирста Олена Антонівна – 05.02.1940
Каляндрук Роман Михайлович – 

07.04.1940
Чорній Ірина Гаврилівна – 12.04.1940
Гулага Марія Василівна – 20.04.1940
Мельник Ярослав Романович – 08.07.1940
Балагура Марія Євстахіївна – 15.07.1940
Козунь Ганна Петрівна – 17.07.1940
Дмитраш Василь Антонович – 19.07.1940
Кузів Євдокія Іванівна – 01.08.1940
Галіпчак Галина Дмитрівна – 11.08.1940
Смицнюк Ігор Пилипович – 20.08.1940
П’яста Ярослав Іванович – 27.08.1940
Мадараш Володимир Васильович – 

02.09.1940
Кічак Марта Михайлівна – 09.09.1940
Коваль Галина Василівна – 26.09.1940
Катамай Ганна Василівна – 28.09.1940

70 років
Галіпчак Марта Василівна – 01.01.1950
Обух Ярослав Васильович – 01.01.1950
Іваночко Марія Іванівна – 01.01.1950
Маланюк Василь Михайлович – 01.01.1950
Говера Василь Юрійович – 02.01.1950
Черевко Мирослава Антонівна – 05.01.1950
Салій Любов Миколаївна – 05.01.1950
Смукович Марія Йосипівна – 08.01.1950
Проц Ганна Йосипівна – 13.01.1950
Шпільчак Ярослав Васильович – 23.01.1950
Гаврилишин Мирослава Ярославівна – 

02.02.1950
Шпільчак Марія Михайлівна – 23.02.1950
Тиркот Марта Антонівна – 23.03.1950

Кучер Анна Іванівна – 04.04.1950
Геренда Зіновій Кайтанович – 09.04.1950
Тиркот Марія Михайлівна – 16.04.1950
Салій Ярослава Миколаївна – 02.05.1950
Якубовська Марія Юліанівна – 12.05.1950
Деркач Ярослав Йосипович – 24.05.1950
Смицнюк Ярослав Васильович – 28.05.1950
Семенова Зіновія Петрівна – 01.06.1950
Кушлик Марія Тимківна – 03.06.1950
Черевко Ганна Ярославівна – 23.06.1950
Долчук Ярослав Михайлович – 20.07.1950
Струмінський Дмитро Йосипович – 

28.07.1950
Петраш Роман Михайлович – 30.07.1950
Вольфарт Марта Гаврилівна – 06.08.1950
Семенов Михайло Андрійович – 26.08.1950
Бялюк Михайло Васильович – 28.08.1950
Деркач Ярослав Антонович – 03.09.1950
Cмицнюк Марта Василівна – 05.09.1950
Саварин Людвіг Людвігович – 05.09.1950
Маричак Ганна Іванівна – 06.09.1950
Суп Марія Михайлівна – 26.09.1950

Павлівка:
90 років

Ковальова Євгенія Олексіївна – 02.04.1930
Табачин Ганна Миколаївна – 02.06.1930

80 років
Шуляр Євгенія Андріївна – 02.04.1940
Когуч Ольга Василівна – 13.04.1940
Табачин Ігор Васильович – 05.07.1940
Табачин Ігор Миколайович – 25.07.1940
Демкович Марія Іванівна –  24.06.1940
Синишин Володимир Семенович – 

08.07.1940

70 років
Матіяш Софія Іванівна – 01.01.1950
Салій Ярослав Йосипович – 02.01.1950
Боднар Йосип Васильович – 04.01.1950
Андрусишин Марія Михайлівна – 15.02.1950
Малик Ганна Стахівна – 26.03.1950

Щур Марія Миколаївна – 27.04.1950
Попадинець Надія Семенівна – 21.05.1950
Сас Ярослав Зіновійович – 26.07.1950
Перегінець Ганна Іванівна – 24.08.1950
Чорний Юрій Йосипович – 28.08.1950
Вівчаренко Орест Йосипович – 16.09.1950

Сілець:
90 років

Олійник Петро Григорович – 31.08.1930

80 років
Коник Марія Михайлівна – 01.01.1940
Олійник Дмитро Іванович – 02.01.1940
Ганущак Ганна Богданівна – 21.01.1940
Байдачок Богдан Володимирович – 

24.05.1940
Олійник Богдан Петрович – 05.06.1940
Зелінський Мирослав Володимирович – 

11.07.1940
Мощовська Ганна Федорівна – 23.08.1940
Дейдей Ірина Іванівна – 07.09.1940

70 років
Парипа Ярослава Михайлівна – 05.01.1950
Максимович Ярослава Федорівна – 

07.01.1950
Федик Марія Володимирівна – 24.01.1950
Олійник Марія Мартинівна – 13.03.1950
Олійник Ганна Антонівна – 18.03.1950
Пашко Ганна Петрівна – 09.04.1950

Ліпатнікова Ганна Степанівна – 24.04.1950
Сеньків Михайло Тарасович – 08.05.1950
Байдачок Ярослава Михайлівна – 26.06.1950
Владика Ганна Володимирівна – 

18.07.1950
Вовк Ганна Михайлівна – 03.08.1950
Гнатковська Ганна Григорівна – 05.09.1950

Тязів:
95 років

Ленюк Софія Михайлівна – 13.06.1925

90 років
Криса Антон Йосипович – 02.03.1930

80 років
Ленюк Федір Федорович – 13.04.1940
Ковальчук Ірина Михайлівна – 05.07.1940
Петришин Марія Миколаївна – 10.07.1940
Ковальчук Ганна Іванівна – 25.08.1940

70 років
Сербин Ганна Григорівна – 02.01.1950
Дорошенко Євдокія Антонівна – 03.01.1950
Боднарчук Василь Миколайович – 04.01.1950
Музика Галина Гаврилівна – 10.01.1950
Гнатюк Ярослав Васильович – 01.02.1950
Борищак Марія Михайлівна – 25.02.1950
Дорошенко Орест Васильович – 04.04.1950
Криса Василь Дмитрович – 07.04.1950
Ленюк Оксана Дмитрівна – 07.05.1950
Литвинець Ірина Миколаївна – 07.05.1950
Галіпчак Микола Антонович – 13.05.1950
Ковальчук Зіновій Гаврилович – 07.06.1950
Клекот Петро Павлович – 24.06.195
Салига Василь Йосипович – 25.07.1950

Рибне:
90 років

Михнюк Катерина Василівна – 14.06.1930

80 років
Басюк Ганна Василівна – 14.01.1940 

70 років
Качкан Ірина Микитівна – 18.07.1950

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ У ЯМНИЦЬКІЙ ОТГ
з 1 січня по 30 вересня 2020 року

НАРОДИЛИСЯ:
Ямниця – 18
Павлівка – 7
Сілець – 10
Тязів – 3
Рибне – 1

ОДРУЖИЛИСЯ: 
Ямниця – 2
Павлівка – 2
Сілець – 1
Тязів – 2
Рибне – 0

ЮВІЛЯРИ:
Ямниця – 54
Павлівка – 19
Сілець – 21
Тязів – 20
Рибне – 3

ПОМЕРЛИ:
Ямниця – 34
Павлівка – 22
Сілець – 18
Тязів – 9
Рибне – 4

Відповідальна за випуск редактор Надія Криховецька


