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ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ        РИБНЕ МАЙДАН НОВА ГУТА ЦЕНЖІВ

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

ЯМНИЦЯ ПАВЛІВКА СІЛЕЦЬ ТЯЗІВ        РИБНЕ МАЙДАН НОВА ГУТА ЦЕНЖІВ

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

ДОРОГІ В ХРИСТІ БРАТИ І СЕСТРИ!
Сердечно вітаємо Вас із нинішнім величним празником Воскресіння Гос-

пода нашого Ісуса Христа! Це справді празник над празниками і торжество 
усіх торжеств. Сьогодні ми переживаємо оцю радісну пасхальну благовість: 
Христос Воістину Воскрес, Христос переміг смерть, Його любов восторжеству-
вала над людським злом, Його спасенна присутність у світі кличе усі створін-
ня до нового, преображенного життя.

Бажаємо усім нам, щоби ми, вийшовши з храму, хотіли ділитися отою до-
брою новиною про Воскресіння Христове з усіма людьми, яких зустрінемо на 
дорозі; ділитися не тільки нашими словами, але насамперед нашим життям, 

нашими добрими ділами. Бажаємо усім нам жити, як люди пасхальні, як лю-
ди, що живуть з Христом Воскреслим і несуть Його цілому світові.

Радості Вам, миру і благословення від Воскреслого Господа!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Митрофорний протоієрей о. Богдан КУРИЛІВ, о. Ярослав РОЖАК, 
о. Орест СМИЦНЮК, о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, о. Василь СЕНЬКО, 

о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК, о. Юрій Стрільців, 
о. Іван ДЯЧУК, о. Микола БАШТА

ЗВІТ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ РОМАНА КРУТОГО ЗА 2020 РІК

Шановні жителі сіл
Ямниця, Павлівка, Сілець, Тязів, 

Рибне, Майдан, Нова Гута, Ценжів!
Підводячи підсумки за 2020 рік, слід зазна-

чити, що керівництвом Ямницької ОТГ спільно 
з депутатським корпусом, керівниками установ, 
підприємств та організацій, підприємцями, а 
також активними мешканцями проводилася 
цілеспрямована робота, зосереджена на роз-
витку громади та вирішенні проблемних питань 
у всіх сферах її функціонування.

2020-й рік виявився для громади непро-
стим, адже корективи у життя ОТГ внесли, 
зокрема, потужне стихійне лихо та світова 
пандемія коронавірусу. Всупереч складним 
викликам, роботу громади за 2020 рік мож-
на відзначити як конструктивну й послідовну, 
адже завдяки консолідації зусиль та прийнят-
тю виважених рішень вдалося зберегти ста-
більність, реалізувати поставлені завдання і та-
ким чином досягнути позитивних результатів. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ГРОМАДУ

Ямницька ОТГ утворена в 2017 році. До її 
складу входять 8 населених пунктів – Ямниця, 
Павлівка, Сілець, Тязів, Рибне, Майдан, Нова 
Гута, Ценжів – в межах п’яти старостинських 
округів (Павлівський, Сілецький, Тязівський, 
Рибненський, Майданський) та з центром у 
с. Ямниця. Загальна площа громади – 126,59 
кв. км. Загальна кількість населення станом 
на 15 грудня 2020 року становить 8930 осіб.

Уся діяльність Ямницької сільської ра-
ди ОТГ будувалась та будується планово. Де-

путатський корпус Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади налічує 22 
депутати (Ямниця – 7, Павлівка – 5, Тязів – 3, 
Сілець – 3, Рибне – 1, Майдан, Нова Гута – 3). У 
результаті проведених виборів 22 грудня 2019 р. 
в порядку добровільного приєднання до скла-
ду ОТГ увійшло село Рибне, а у поточному ро-
ці після виборів 26 жовтня 2020 р. до складу 
громади приєднано села Майдан та Нова Гута.

У звітному періоді мова йде виключно 
про комунальні установи громади, що функці-
онували у її складі від початку створення ОТГ, 
оскільки процес реорганізації сільських рад но-
воприєднаних населених пунктів та передачі їх-
нього майна у комунальну власність Ямницької 
об’єднаної територіальної громади на той час 
ще не завершився.

Головною формою роботи була і зали-
шається сесійна діяльність. Усього за звіт-
ний період відбулося 5 пленарних засідань 
сьомого демократичного скликання, та 2 пле-
нарних засідання восьмого демократичного 
скликання, проведено 9 засідань виконавчого 
комітету, видано 201 розпорядження голови, 
зареєстровано 1390 звернень громадян та 60 
депутатських запитів. 

Усі питання були попередньо детально 
опрацьовані на засіданнях постійних комісій 
сільської ради, згідно з вимогами чинного за-
конодавства, і за необхідності, виносились на 
розгляд сесій та виконкомів, що дозволило 
у конструктивному руслі працювати безпосе-
редньо на пленарних засіданнях та приймати 
відповідні рішення.

Завдяки цілеспрямованій роботі депу-
татів, виконавчого комітету та працівників 
апарату сільської ради вдалося забезпечити 
належне функціонування комунального підпри-
ємства “Ямниця”, закладів освіти, культури та 
медицини, покращити їх матеріально-техніч-
не забезпечення, зробити більш розвиненою 
інфраструктуру населених пунктів громади, 
здійснити ряд заходів з усунення наслідків 
повені, проводити дієву кампанію протидії ко-
ронавірусу, врегулювати механізм отримання 
мешканцями якісних адміністративних послуг 
та досягти позитивних результатів у забез-
печенні життєдіяльності громади загалом.

БЮДЖЕТ
У витратній частині бюджету Ямницької 

ОТГ превалюють насамперед видатки спожи-
вання, які становлять близько 57%, а видатки 
розвитку складають 43%. В основному, більшу 
частину коштів бюджет виділяє на сферу осві-
ти,  на капітальні видатки, на фінансування 
житлово-комунального господарства та еко-
номічної діяльності, на розвиток інфраструк-
тури громади, утримання автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури.

Для Ямницької ОТГ у 2020 р. бюджет 
склав 101 276 200 грн (планований на 01 січ-
ня 2020 року). За структурою бюджет громади 
складається з двох фондів загального і спе-
ціального. За 12 місяців діяльності громади 
бюджет виконано на 138 %, що становить 115 
547 673 грн (станом на 18.12.2020 р.).

 Продовження на 2 стор.

Вітаємо Ценжів із набуттям 
статусу населеного пункту
Перша письмова згадка про поселення під назвою Ценжів датується 1222 

роком. Виникнення Ценжева пов’язано з будівництвом залізниці Станіслав-Стрий 
у 1872 році, де при станції Ценжів розрослося однойменне поселення. У роки 
Першої світової війни тут був розміщений госпіталь і цвинтар полеглих вояків 
австро-угорської армії (відновлений у 1995 році). 1954 року Ценжів за адміні-
стративною реформою тодішніх радянських часів як присілок було приєднано 
до с. Майдан. З 1962 р. територія стала закритою зоною, у зв’язку з появою на 
ній закритого секретного об’єкта та військової частини. У 2010 році військовий 
об’єкт на теренах Ценжева цілком припинив своє існування.

Ценжів розташований на відстані 9 км від обласного центру та 3 км від села 
Майдан. Поселення займає площу 560 га і знаходиться в межах вул. Б. Хмель-
ницького с. Майдан. На даній території проживає 210 осіб. Через залізничну 
станцію Ценжів проходить колія сполученням Івано-Франківськ – Моршин.

03 березня 2021 р. Верховна Рада України прийняла Постанову про при-
своєння найменування населеному пункту Івано-Франківського району Івано-
Франківської області. Рішення підтримали 319 народних депутатів.

Відтак, у  Ямницькій територіальній громаді з’явилося ще одне село – Цен-
жів Майданського старостинського округу Ямницької сільської ради.  Вітаємо 
жителів Ценжева  із набуттям статусу населеного пункту.

Дорогі жителі сіл 
Ямниця, Павлівка, 

Сілець, Тязів, Рибне, 
Майдан, Нова Гута, 

Ценжів!

З Велико-
дніми передзво-
нами приходить 
до нас найбільш 
величне христи-
янське свято – 
Воскресіння Гос-
поднє. День, що 
сповнює душі 
світлою радіс-
тю, спокоєм та 
глибокою вірою 
у всемогутність 
Божої любові.

З великими 
сподіваннями сьогодні зустрічаємо Пасхаль-
ні дні і зі щирою надією підносимо до неба 
свої молитви, щоби Господь дарував нам і на-
шим близьким здоров’я та додавав сил у не-
легких випробуваннях, які сколихнули увесь 
світ. Нехай же диво Воскресіння Христового 
зміцнює усіх нас на життєвому шляху, спо-
нукає до милосердя та добрих вчинків, аби 
гідно пережити труднощі.

У ці святкові Пасхальні дні щиро бажаю 
кожному з Вас радості, злагоди й добра, міц-
ного здоров’я, достатку і благополуччя. Аби 
щастям, теплом і любов’ю наповнились Ва-
ші домівки, а віра ніколи не полишала сер-
ця. Нехай благословить та береже Господь 
нашу громаду,  кожну вкраїнську родину та 
рідну Державу!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Голова Ямницької територіальної громади 
Роман КРУТИЙ

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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ЗВІТ ГОЛОВИ ЯМНИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ РОМАНА КРУТОГО ЗА 2020 РІК

 Продовження. Поч. на 1 стор.
Загальний фонд без урахування 

трансфертів становить 107 170 561 
грн (з урахуванням трансфертів – 129 
887 202 грн).

До спеціального фонду без враху-
вання трансфертів надійшло 8 377 112 
грн (з урахуванням трансфертів – 14 
465 612 грн).

Місцевий бюджет отримав підтрим-
ку від держави у вигляді медичної, освіт-
ньої субвенцій та на соціально-еконо-
мічний розвиток територій.

До загального і спеціального фон-
дів з держбюджету у вигляді субвенцій 
надійшло:

 медична субвенція – 1 406 900 
грн.

 освітня субвенція – 17 938 
000 грн.

 субвенція на соціально-еко-
номічний розвиток окремих територій 
–  1 200 000 грн.

Основні доходи по кодах, згідно із 
бюджетною класифікацією:

ПДФО –  85 537 412 грн.
Акциз – 4 203 660 грн.
Єдиний податок – 4 519 211 грн.
 Податок на майно – 12 270 

264 грн.
Крім того, Ямницька ОТГ сплачує 

реверсну дотацію і повертає кошти у 
держбюджет. У 2020 році сума реверсу, 
яку громада повернула у бюджет дер-
жави, склала 17 683 700 грн.

Загальна сума капітальних видат-
ків по ОТГ становить 66 628 317 грн 
(здійснено касових видатків – 47 904 
231 грн).

Головними розпорядниками бю-
джетних коштів здійснювалася робо-
та, спрямована на забезпечення вико-
нання передбачених робіт на 2020 рік.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
У Ямницькій ОТГ затверджено 18 

програм різноманітного спрямування 
для покращення життєдіяльності та 
розвитку громади, кожна з яких пе-
редбачає фінансування та витрати на 
реалізацію відповідних заходів і форм 
діяльності:

 Програма благоустрою насе-
лених пунктів об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2020 роки

Програма здійснення заходів 
з фізичної культури і спорту на 2018-
2020 роки

Програма національно-патріо-
тичного та культурно-просвітницького 
характеру, професійних свят, вшануван-
ня кращих людей об’єднаної територі-
альної громади на 2018-2020 роки

Програма охорони природного 
навколишнього середовища Ямницької 
сільської ради об’єднаної територіаль-
ної громади на 2018-2020 роки

Програма підтримки діяльнос-
ті громадської організації “Ямницька 
спілка учасників АТО” на 2018-2020 роки

 Програми розвитку земель-
них відносин та охорони земель на 
території Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2020 роки

Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Ямницькій об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2020 ро-
ки

 Програма розвитку системи 
надання адміністративних послуг в 
Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді

Програма розвитку співробіт-
ництва з міжнародними організаціями 
та регіонами на 2018-2020 роки

Програма соціального захисту 
населення в Ямницькій об’єднаній тери-
торіальній громаді на 2018-2020 роки

Програма соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Ямницької 
сільської ради об’єднаної територіаль-
ної громади на 2018 рік

Програма фінансової підтрим-
ки громадської організації “Футбольний 
клуб “ВИХОР” Ямниця” на 2018-2020 роки

 Цільова програма “Духовне 
життя” на 2018-2020 роки

 Цільова соціальна програма 
з оздоровлення та відпочинку дітей в 
Ямницькій об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2020 роки

 Програма профілактики зло-
чинності

Програма Бюджету участі Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади на 2019-2020 роки

Програма забезпечення пожеж-
ної безпеки на 2019-2020 роки

Програма розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги та підтрим-
ки комунального некомерційного підпри-
ємства “Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги” Ямницької сільської 
ради ОТГ на 2018-2020 роки.

Затверджені в ОТГ програми дають 
можливість залучати різноманітні дже-
рела фінансування тих чи інших заходів. 
Узагальнюючим прогностичним доку-
ментом є Програма соціально-економіч-
ного та культурного розвитку ОТГ, яка 
поєднала у собі всі нагальні потреби та 
проблеми громади. Водночас із забез-
печенням програм, громада функціонує, 
опираючись на затверджену Стратегію 
розвитку Ямницької ОТГ на 2019-2023 
рр. Наявність Стратегії дозволяє раціо-
нально планувати напрями та пріорите-
ти розвитку, претендувати на європей-
ські фонди та гранди, що до бачення 
майбутнього громади. Цей важливий 
стратегічний документ, розроблений із 
залученням зовнішніх фахівців, пред-
ставляє бачення майбутнього громади 
і містить стратегічні цілі, спрямовані на 
розвиток економіки, створення комфорт-
них умов проживання для мешканців, 
отримання якісних освітніх, медичних, 
адміністративних, соціальних, культур-
них та інших послуг.

ІНФРАСТРУКТУРА. 
БЛАГОУСТРІЙ. ЖКГ

Від моменту створення Ямницької 
ОТГ одним з головних завдань, спрямо-
ваних на розвиток її населених пунктів, 
залишається покращення дорожньої інф-
раструктури та благоустрою, проведення 
капітальних і поточних ремонтів доріг.

Так, у Ямниці в 2020 р. було здійсне-
но капітальний ремонт дорожнього по-
криття вулиць Небесної Сотні, Глібова, 
Шевченка, Рильського, Шухевича. Крім 
того, проведено поточний ремонт доріг 
по вулицях Небесної Сотні, Незалежнос-
ті, Шухевича, Рильського, Глібова, Само-
стійна, Вільна, Тобілевича, Хмельниць-
кого, Гагаріна, Старицького, Стефаника, 
Коцюбинського, Бандери, Лесі Українки, 
Івасюка, Шевченка, Тичини, Яремчука, 
Смицнюка, Франка, Нижникевича та пе-
рехрестя вул. Івасюка-Гагаріна.

У 2020 р. реалізовано капітальний 
ремонт проїзної частини вул. Шевченка 
у селі Павлівка (до Калуського шосе), 
вулиць Франка, частково Стефанчука. 

Також облаштовано заїзд по вул. За-
річна. Крім того, здійснено поточний 
ремонт доріг Павлівського старостин-
ського округу (вул. Шевченка, Довжен-
ка, Залізнична, Привокзальна, Мазепи, 
Франка, дорога від Калуського шосе до 
садового масиву).

У Тязівському старостинському 
окрузі новий асфальт було прокладено 
по вулицях Воїнів УПА, Коцюбинського, 
Лесі Українки, Коновальця. Також було 
здійснено поточний ремонт дороги по 
вул. Коновальця.

У селі Сілець дорожня інфраструк-
тура значно покращилася за рахунок 
капітального ремонту вулиць Січових 
Стрільців, Височана, Лесі Українки, Кот-
ляревського, Черемшини, Коника, Неза-
лежності, Стефаника, Вітовського, Ко-
новальця, Колюшка, Миру. Крім того, у 
Сільці був здійснений поточний ремонт 
вулиць Миру, Стефаника, Колюшка, Ві-
товського.

У селі Рибне проведено капіталь-
ний ремонт доріг по вул. Франка та 
Шевченка. 

З метою безпеки руху пішоходів, 
на проблемних ділянках автошляху 
по вул. Галицька у селах Ямниця та Тя-
зів було облаштовано два світлофорні 
об’єкти. На вулицях населених пунктів 
у місцях, так званих, сліпих поворотів 
задля безпечного виїзду встановлено 
дорожні дзеркала сферичного огляду. 
Також для безпечного руху пішохідною 
частиною вздовж тротуарів по вул. Га-
лицька у Ямниці та Тязеві додатково 
встановлено дорожні бар’єрні огорожі. 

Загалом, у сфері дорожньої інфра-
структури Ямницької ОТГ за минулий рік 
було проведено капітальний та поточ-
ний ремонти доріг місцевого значення 
на суму 16 645 331 грн.

Велика увага в 2020 році була зо-
середжена також на проведенні капі-
тального й поточного ремонту вуличного 
освітлення населених пунктів громади.

Зокрема, по вулицях Ямниці бу-
ло здійснено заміну ліхтарів та ка-
премонт вуличного освітлення (вул. 
Нижникевича, Зелена, Хмельницького, 
Глібова, Нова). У Павлівці встанови-
ли нові опори та ліхтарі по вулицях  
Вовчка, Зарічна, Стрілецька, Стефан-
чука, Шевченка, Короля Данила, Ма-
зепи, Франка, Ярослава Мудрого, Ви-
нниченка, Богуна, Коцюбинського. У  
с. Тязів проведено капітальний ре-
монт вуличного освітлення по вули-
цях Лисенка, Коновальця, Франка, Га-
лицька. Крім того, було встановлено 
освітлення спортивного майданчика 
зі штучним покриттям біля Тязівської 
гімназії. У Сілецькому старостинсько-
му окрузі реалізовано капітальний та 
поточний ремонт освітлення вулиць 
Українських Повстанців, Озаркевича, 
Миру, Левицького. У селі Рибне здій-
снено капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Мазепи та Франка. 
Загалом, на ремонт освітлення вулиць 
населених пунктів ОТГ у 2020 році бу-
ло затрачено 1 363 787 грн.

У громаді працює комунальне під-
приємство “Ямниця”, яке дбає про під-
тримку у належному стані благоустрою 
кожного населеного пункту ОТГ. У його 
функціональні обов’язки входить: виве-
зення та утилізація твердих побутових 
відходів; створення нових зелених наса-
джень; впорядкування парків та скверів; 
знесення та обрізання дерев; косіння 
газонів та трави; чистка тротуарів від 
трави; чистка водостічних канав; вирізка 
самосіву (зокрема знищення борщівни-
ка); утримання прибудинкових територій, 
згідно з правилами і нормами технічної 
експлуатації житлового фонду; ремонт 
та технічне обслуговування вуличного 
освітлення; ремонт освітлення у примі-
щеннях громадських установ; своєчас-
не проведення поточного і капітального 
ремонту; облаштування місць поховань 
на кладовищі; чистка вулиць і тротуарів 
від снігу та льоду у зимову пору; заходи 
з дезінфекції громадських місць для за-
побігання розповсюдженню COVID-19;  
інші роботи за замовленнями фізичних 
і юридичних осіб.

Щотижнево у населених пунктах 
громади безкоштовно здійснюється 
вивезення сміття.

За рахунок коштів сільського бю-
джету за сприяння керівництва Ямниць-
кої ОТГ та депутатського корпусу для 
потреб КП “Ямниця” у 2020 році було 
придбано гусеничний міні-екскаватор 
моделі JCB 8016, що сприятиме покра-
щенню стану благоустрою населених 
пунктів, поліпшенню екологічної ситу-
ації та забезпеченню комфортних умов 
проживання мешканців.

Також у 2020 р. було виготовлено 
проєктно-кошторисну документацію на 
будівництво нової адміністративної бу-
дівлі КП “Ямниця”. На території даного 
об’єкта у цьому році було здійснено мон-
таж металоконструкції гаража. 

Ведучи мову про екологію, слід 
зазначити, що неабияку роль займає 
екологічна безпека навколишнього се-
редовища, у напрямку якої також здій-
снювалися відповідні заходи. Зокрема 
у Ямниці в урочищі “Затока” за ініціа-
тиви та фінансування Ямницької сіль-
ської ради було ліквідовано стихійне 
сміттєзвалище.

Збереження екології та запобігання 
катастрофам підкріплюються програ-
мою та коштами з екологічного фон-
ду. Основні заходи – це укріплення бе-
регів габіонами у селах Ямниця, Пав-
лівка та Рибне, що повинно посприяти 
уникненню важких наслідків повеней 
у майбутньому.  

Яскравим прикладом є реалізова-
ні у попередні роки роботи з берегоу-
кріплення, котрі допомогли витрима-
ти потужний удар стихії влітку 2020-го. 
Частина берегоукріплювальних споруд 
усе-таки була пошкоджена повінню, від-
так потребувала капітального або по-
точного ремонту.

На ліквідацію наслідків повені у 
червні 2020 року з резервного фонду 
держбюджету виділено кошти у сумі 3 
199 878 грн, з яких зокрема 999 878 грн 
було передбачено на капітальний ре-
монт чотирьох мостів та 2 200 000 грн 
– на відновлення берегоукріплюваль-
них споруд на р. Павельче у селах Ям-
ниця і Павлівка. Крім того, з резервного 
фонду державного бюджету додатково 
виділено 4 880 000 грн на відновлення 
берегоукріплення на р. Павельче по вул. 
Рильського та вул. Савчака у с. Ямниця. 
Також було здійснено реконструкцію бе-
регоукріплювальних споруд р. Павельче 
по вул. Нижникевича.

Слід зазначити, що після повені у 
червні 2020 р. завдяки сприянню ПрАТ 
“Івано-Франківськцемент” за корот-
кий термін протягом одного місяця 
побудовано два нові металеві мости 
через р. Павелче у Ямниці, що дозво-
лило відновити сполучення між вули-

цями і забезпечити жителям зручність 
пересування.

У селі Павлівка завершено рекон-
струкцію берегоукріплення правого бе-
рега річки Павелче, будівництво нових 
споруд берегоукріплення та встанов-
лення моста по вул. Ярослава Мудрого 
після повені.

У Тязеві було відновлено пошкодже-
ні та знищені червневою повінню пішо-
хідні містки через р. Тязівчик.

У Рибненському старостинському 
окрузі по вул. Франка в урочищі “Ровені” 
було ліквідовано наслідки зсуву ґрун-
ту, а також відновлено гідрологічний 
та санітарний стан водовідведення по 
вул. І. Франка, пошкоджений внаслідок 
стихії 2020 року. 

Здійснювалися роботи з водовід-
ведення у населених пунктах громади. 
Зокрема у Ямниці облаштовано канави 
лотками по вулицях Хмельницького; про-
ведено роботи з відведення поверхне-
вих стічних вод по вул. Коцюбинського, 
Черемшини, Тичини; здійснено очистку 
стічних канав по вул. Смицнюка, Тобіле-
вича, Гагаріна, Черемшини; побудовано 
дренажну бетонну систему відкритого 
типу по вул. Шевченка та біля траси Н-09. 
Розпочалося індивідуальне підключення 
домоволодінь до каналізаційної мережі 
по вул. Шевченка та Нова. У процесі ви-
готовлення проєктно-кошторисна доку-
ментація на нове будівництво роздільної 
каналізаційної мережі вулиць Нижнике-
вича – Українки – Франка – Коцюбин-
ського – Черемшини. Крім того, у Ямниці  
зроблено капітальний ремонт огорожі 
старого кладовища, а також пішохідної 
доріжки по вул. Галицька, яка веде від 
вул. Смицнюка до нового кладовища. 
Також завершене облаштування пере-
ходу через залізничну колію по вул. Л. 
Українки в с. Ямниця. Біля приміщення 
адміністративної будівлі за адресою Га-
лицька, 36 відновлено напірну фекальну 
каналізаційну мережу, здійснено капі-
тальний ремонт благоустрою території, 
облаштовано автостоянку. У приміщенні 
адмінбудівлі також завершено ремонт 
та влаштовано поручні на внутрішній 
сходовій. 

У с. Павлівка реалізовано роботи з 
реконструкції трубного переїзду по вул. 
Шевченка; проведено вирівнювання до-
роги, влаштування канав та придорож-
ньої зони центральної дороги урочища 
“Камінне”, вул. Бандери та вул. Крушель-
ницької. У приміщенні адміністративної 
будівлі Павлівського старостинського 
округу здійснено капітальний ремонт 
водовідведення, придбано кондиціонер, 
насос, газонокосарку.

У Тязеві в 2020 році здійснено ка-
пітальний ремонт зі встановлення бру-
кованого тротуару по вул. Галицька (до 
вул. Франка). Також реалізовано капі-
тальний ремонт переходу по вул. Коцю-
бинського. У приміщенні адміністратив-
ної будівлі Тязівського старостинського 
округу облаштовано плиткою сходи та 
підпірну стінку, також встановлено да-
шок та поручні.

У с. Сілець облаштовано огорожу 
біля місцевого кладовища, а також ре-
алізовано нове будівництво пішохід-
ної доріжки по вул. Зузука. Крім того, 
виготовлено проектно-кошторисну до-
кументацію на нове будівництво роз-
дільної каналізаційної мережі вулиць 
Українських Повстанців, Височана та 
Колюшка.

У селі Рибне здійснено капітальний 
ремонт тротуару по вул. І. Франка (від 
буд. №1 до трансформаторної підстан-
ції) та Т. Шевченка (від кладовища до 
автобусної зупинки). Проведено капі-
тальний ремонт приміщення Рибнен-
ського старостинського округу.

Крім того, у всіх населених пунктах 
цьогоріч також було проведено поточ-
ний ремонт та облагородження дитячих і 
спортивних (тренажерних) майданчиків.
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Для зручності пересування пошта-
рів відділень зв’язку населених пунктів 
громади придбано велосипеди.

Для покращення благоустрою насе-
лених пунктів ОТГ у 2020 році загалом 
було докладено чимало зусиль: ремонт 
мостів, створення та відновлення еле-
ментів безпеки руху, озеленення тери-
торій, розчистка берегів вздовж дамби 
р. Павельче,  роботи з водовідведення 
й каналізування, брукування територій, 
облаштування місць роздільного збору 
сміття, ремонт мостів, поточний ремонт 
пішохідних доріжок, поточний ремонт 
та облагородження дитячих і спортив-
них майданчиків тощо. З метою збере-
ження інфраструктури та благоустрою 
населених пунктів у належному стані, у 
громаді розпочав свою роботу інспек-
тор з питань благоустрою.  Загалом, на 
заходи з покращення благоустрою та 
інфраструктури Ямницької ОТГ у 2020 
р. було затрачено 26 578 215 грн.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Продовжується процес інвентари-

зації земель та оновлення генпланів на-
селених пунктів Ямницької ОТГ. У 2020 
році на 80% завершено процес оформ-
лення документації на земельні ділянки 
під будівлями органів державної влади 
та місцевого самоврядування, закладів 
культурно-просвітницького обслугову-
вання, охорони здоров’я та соціальної 
допомоги.

На даний час, відповідно до укла-
дених договорів, проводяться роботи з 
інвентаризації земель населених пунк-
тів Ямницької сільської ради ОТГ в ціло-
му, з метою встановлення місця розта-
шування земельних ділянок, їхніх меж, 
розмірів, правового статусу, виявлення 
земель, що не використовуються, вико-
ристовуються нераціонально або не за 
цільовим призначенням, встановлен-
ня кількісних та якісних характеристик 
земель тощо.

Ямницькою сільською радою ОТГ 
в окремих громадян викуплено земель-
ні ділянки для суспільних потреб у с. 
Ямниця (урочище “Лоп’янка”) для бу-
дівництва артезіанської свердлови-
ни, з метою організації господарсько-
питного водопостачання житлових бу-
динків с. Ямниця. На даному етапі на 
підставі рішення Ямницької сільської 
ради ОТГ розробляються зміни до ге-
нерального плану с.Ямниця, суміще-
ні з Детальним планом території на 
земельну ділянку в межах населено-
го пункту с. Ямниця задля подальшої 
зміни цільового призначення земель-
ної ділянки для будівництва та обслу-
говування артезіанської свердловини 
№1.10-018, очисних та інших інженер-
но-технічних споруд для забору (зби-
рання), очищення й розподілення води 
для побутових та виробничих потреб. 
Проектна документація та роботи з бу-
дівництва свердловини перебувають 
на завершальному етапі.

Також Ямницькою сільською радою 
у порядку, передбаченому Законом Укра-
їни “Про відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у при-
ватній власності для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності”, на 
підставі договорів купівлі-продажу зе-
мельних ділянок, викуплено 14 (чотир-
надцять) земельних ділянок загальною 
площею 1,4034 га у с. Ямниця (урочище 
“Ямчище”) для будівництва культурно-
адміністративного комплексу Ямниць-
кої сільської ради. Виготовлення необ-
хідної документації перебуває у процесі 
розробки.

ОСВІТА
У Ямницькій громаді функціонують 

4 заклади середньої освіти (Ямницький 
та Павлівський ліцеї, Сілецька і Тязів-
ська гімназії), у яких навчаються всього 
791 школяр, 160 вихованців дошкільних 
відділень, а також заклад дошкільної 
освіти “Зіронька”, у якому виховують-
ся 75 дітей. В інклюзивних класах та 
групах закладів освіти громади навча-
ються 9 дітей з особливими освітніми 
потребами. 

В умовах пандемії коронавірусу 
освітній процес у громаді протягом звіт-
ного періоду відбувався із дотриман-
ням вимог карантину. Було вжито усіх 
необхідних протиепідемічних заходів, 
зокрема учасники освітнього процесу 
забезпечені засобами індивідуального 
захисту, а самі установи – необхідними 
засобами дезінфекції.

В межах реалізації програми “Нова 
українська школа” кожен заклад освіти 
Ямницької ОТГ у поточному році забез-
печений новими меблями та дидактич-
ними матеріалами. 

З місцевого бюджету на безоплат-
не харчування дітей у навчальних за-
кладах щорічно виділяються кошти, су-
ма котрих у поточному році склала 534 
851 грн. Учні закладів освіти об’єднаної 
територіальної громади з числа дітей 
пільгових категорій, у тому числі дітей 
учасників АТО (ООС), отримують стовід-
соткове безкоштовне харчування. Крім 
того, здійснюється співфінансування 
у харчуванні учнів 1-4-х класів усіх за-
кладів загальної та середньої освіти у 
розмірі 60%.

2020-й рік для громади у сфері осві-
ти був плідним у напрямку покращення 
благоустрою та суттєвого наповнення 
матеріально-технічної бази усіх закла-
дів освіти.

Зокрема, у Ямницькому ліцеї здій-
снено наступне:

капітальний ремонт приміщень 
актового залу, кабінету хореографії та 
кабінету української мови й літератури;

капітальний ремонт цоколю та 
фундаментів приміщення ліцею;

 дозавершення благоустрою 
внутрішнього двору;

 на території дендрологічного 
парку реалізовано проєкт “Еко-стежка. 
Дендропарк”;

поточний ремонт класних при-
міщень;

встановлення кондиціонерів;
 придбання нових меблів та 

дидактичних матеріалів в рамках про-
грами НУШ.

Для покращення благоустрою Пав-
лівського ліцею:

проведено капітальний ремонт 
приміщень актового залу, їдальні, сан-
вузлів, кабінетів початкової школи;

замінено систему електропос-
тачання;

придбано багатофункціональ-
ний пристрій 3-в-1, телевізор, ноутбук, 
інвентар для сцени актового залу та зву-
кове обладнання;

 закуплено нове кухонне об-
ладнання для шкільної їдальні Павлів-
ського ліцею шляхом співфінансування 
за рахунок освітньої субвенції (169 000 
грн) та бюджету громади (119 000 грн);

придбано нові меблі та засоби 
для навчання, в рамках програми НУШ;

 за кошти бюджету сільської 
ради ОТГ ліцей забезпечено доступом 
до мережі Інтернет.

Чимало робіт було реалізовано з 
метою покращення благоустрою Тязів-
ської гімназії:

введено у дію сучасний спор-
тивний майданчик зі штучним покрит-
тям;

капітальний ремонт шкільної 
їдальні, приміщення дошкільної групи, 
кабінету 1 класу, фойє;

 капітальний ремонт системи 
опалення;

капітальний ремонт електро-
постачання харчоблоку, їдальні та ка-
бінетів;

 придбання нових меблів для 
шкільної їдальні;

встановлення та облагороджен-
ня дитячого ігрового майданчика;

 облаштування бруківкою те-
риторії гімназії; 

 встановлення огорожі біля 
гімназії;

придбання багатофункціонально-
го пристрою 3-в-1, телевізора, ноутбука;

 придбання нових меблів та 
дидактичних матеріалів в рамках про-
грами НУШ;

встановлення системи очист-
ки питної води.

Для забезпечення комфортних умов 
навчання учнів Сілецької гімназії здій-
снено наступні заходи:

капітальний ремонт приміщень 
2-го поверху (кабінету 1-го класу, спорт-
залу, бібліотеки);

капітальний ремонт електро-
мережі;

облаштування поручнів на вну-
трішніх сходах;

встановлення та облагороджен-
ня дитячого ігрового майданчика;

 облаштування канав лотка-
ми та брукування тротуару біля огоро-
жі гімназії;

придбання інтерактивної пане-
лі,  проектора, багатофункціонального 
пристрою 3-в-1, жалюзі;

 придбання нових меблів та 
дидактичних матеріалів в рамках про-
грами НУШ.

Фінансово-господарська діяльність 
закладу дошкільної освіти “Зіронька” 
спрямована на забезпечення життє-
діяльності дитячого закладу, що сто-
сується насамперед харчування дітей 
та створення комфортних і безпечних 
умов їхнього перебування у дитячому 
садочку. Матеріально-технічна база та 
благоустрій  ЗДО “Зіронька” у 2020 році  
також були суттєво покращені завдяки 
реалізації ряду заходів:

здійснено поточний ремонт ме-
режі електропостачання у приміщеннях 
двох дошкільних груп;

закуплено офісну техніку (теле-
візор з функцією Smart TV, принтер 3-в-
1, пристрій для ламінування);

придбано меблі (дитячі шафи 
та столики), настінні стенди, килим, ди-
тячі ковдри, халати для працівників, ку-
хонний посуд, газонокосарку;

 оновлено пісочниці;
у цілях пожежної безпеки про-

ведено вогнезахисну обробку спеціаль-
ним засобом дерев’яних конструкцій 
горищних приміщень закладу.

Субвенція з державного бюджету 
для закладів освіти Ямницької ОТГ у 
2020 р. становить 18 487 950 грн. Крім 
того, у гімназіях та ліцеях успішно реа-
лізовується Програма “Нова українська 
школа”, відповідно до якої на потреби 
навчальних закладів ОТГ у 2020 р. було 
витрачено близько 470 900 грн.

Загалом витрати на освіту в Ям-
ницькій ОТГ у 2020 р. склали 36 207 
208 грн.

МЕДИЦИНА
В рамках децентралізації та медич-

ної реформи у Ямницькій ОТГ утворено 
Комунальне некомерційне підприємство 
“Центр надання первинної медико-сані-
тарної допомоги”, до складу якого вхо-
дять Ямницька амбулаторія, Павлівська 
амбулаторія, Тязівський ФАП,  Сілецький 
ФАП та ФАП с. Рибне. Фельдшерсько-
акушерські пункти сіл Майдан та Нова 
Гута увійшли до складу медичного цен-
тру громади з 01.01.2021 р., після завер-
шення процесу реорганізації сільських 
рад новоприєднаних населених пунктів 
та передачі їхнього майна у комуналь-
ну власність Ямницької сільської ради.

Медичну допомогу у Ямницькій ОТГ 
надають 5 лікарів загальної практики 
сімейної медицини, гінеколог, стомато-
лог, 13 середніх медичних працівників, в 
тому числі 2 завідувачі ФАПів. У примі-
щенні Ямницької лікарської амбулаторії 
працює лабораторія, оснащена новим 
обладнанням, що дозволяє якісно ви-
мірювати широкий спектр показників. 
У Ямницькій ЛА ЗПСМ і в Павлівській 
ЛА ЗПСМ працюють денні стаціонари, 
де хворі можуть отримувати лікуван-
ня, відповідно до призначень лікарів.

Чи не найважчим 2020-й рік вия-
вився для медичної сфери громади, у 
зв’язку з пандемією коронавірусу. По-
чинаючи з весни, триває активна напру-
жена боротьба з розповсюдженням ко-
ронавірусної інфекції серед населення.

У протидії поширенню COVID-19 за 
кошти місцевого бюджету було закупле-
но засоби індивідуального захисту (од-
норазові маски та респіратори, однора-
зові захисні комбінезони для медпра-
цівників та працівників КП “Ямниця”), 

тканину для пошиття масок, дезінфіку-
ючі засоби, тест-системи для виявлення 
антитіл до коронавірусу та швидкі тести 
для виявлення антигенів до COVID-19 
(аналог ПЛР).

Крім того, у кожному населеному 
пункті громади було організовано во-
лонтерський рух з пошиття індивіду-
альних захисних масок, до якого долу-
чилися чимало небайдужих мешканців 
ОТГ, котрі робили викрійки, займалися 
пошиттям і складанням масок. Завдя-
ки старанням волонтерів було пошито 
близько 9 000 екземплярів. Зокрема, 
жителям населених пунктів ОТГ було 
передано 2130 наборів із засобами ін-
дивідуального захисту (дезінфікуючий 
розчин для рук та захисні маски). Також 
захисні маски було доставлено у домів-
ки соціально-незахищених, одиноких та 
малозабезпечених жителів кожного на-
селеного пункту.

Не залишались осторонь у боротьбі 
з пандемією й благодійники, котрі на-
давали безкоштовну допомогу. Медичні 
працівники та працівники органів міс-
цевого самоврядування Ямницької ОТГ 
отримали безкоштовну благочинну по-
жертву у вигляді засобів індивідуаль-
ного захисту та дезінфекції від Міжна-
родного благодійного фонду “Карітас 
України” за підтримки Програми “U-LEAD 
з Європою”. 500 респіраторів для меди-
ків ОТГ було також надано місцевим 
підприємцем ТМ “Рибак”. Благодійна 
спонсорська допомога для працівників 
медичного центру ОТГ у вигляді одно-
разових захисних масок, одноразових 
рукавичок, дезінфікуючих середників 
надійшла від підприємства ТОВ “При-
карпатенерготрейд”. За сприяння ке-
рівництва Ямницької ОТГ та ПАТ “За-
вод тонкого органічного синтезу “Бар-
ва” громада отримала 1360 л розчину 
ізопропилового спирту, частину якого 
передано в установи комунальної влас-
ності ОТГ, у магазини і церкви, де жите-
лі мали змогу обробляти руки при від-
відуванні, а решту – було розподілено 
у комплекти засобів індивідуального 
захисту і роздано мешканцям населе-
них пунктів громади.

Від початку епідемії COVID-19 у Ям-
ницькій ОТГ здійснена ПЛР-діагностика 
для 970 мешканців з підозрою на коро-
навірус. Позитивним тест на COVID-19 
виявився у 470 жителів громади, з яких 
одужали – 411 осіб, померли – 7, пере-
бувають в активній фазі хвороби – 50 
(дані станом на 18.12.2020 р.). Інфор-
мування населення про стан справ із 
захворюваністю на коронавірус від по-
чатку пандемії здійснюється на офіційно-
му веб-сайті громади тричі на тиждень.

Окрім протидії пандемії коронаві-
русу, в ОТГ ведеться постійна робота з 
покращення надання медичних послуг 
для мешканців. За кошти сільської ра-
ди для Ямницької та Павлівської ам-
булаторій було придбано дві пральні 
машини, електрокардіограф та шість 
концентраторів кисню (місткістю 5 л 
– 5 шт.; місткістю 10 л – 1 шт.) – апара-
тів, які в умовах епідемії коронавірусу 
дають можливість полегшити стан па-
цієнтів в амбулаторних умовах і надати 
допомогу до приїзду карети “швидкої 
допомоги”.

У співфінансуванні з обласною ра-
дою, громада придбала також для ам-
булаторій два портативні телемедичні 
комплекси – переносні медичні при-
строї для вимірювання фізіологічних 
параметрів людини (кров’яного тиску, 
частоти пульсу, глюкози в крові, темпе-
ратури, насичення крові киснем, здій-
снення ЕКГ тощо).

Триває кампанія щодо вибору ліка-
ря з надання первинної медичної допо-
моги.  Станом на грудень 2020 р.  85,3 
% населення ОТГ (6742 особи) підпи-
сали декларації з сімейними лікарями 
медичного центру ПМСД. Також у гро-
маді продовжує працювати  загально-
державна   програма “Доступні ліки”. 
Протягом 2020 р. хворим було виписа-
но 4186 пільгових рецептів.

У Ямницькій лікарській амбулаторії 
ЗПСМ було проведено капітальний ре-
монт лабораторії, сходової, а також здій-

снено капітальний ремонт благоустрою 
території довкола медичного закладу.

Біохімічний аналізатор, що перебу-
ває на балансі Ямницької лікарської ам-
булаторії, передано на завод виробника 
у м. Київ для діагностики та повного 
перезапуску, щоби таким чином покра-
щити функціонування пристрою, після 
чого жителі громади матимуть змогу 
здійснювати біохімічний аналіз крові. 

У Павлівській лікарській амбула-
торії реалізовано капітальний ремонт 
одного з приміщень та придбано новий 
диван. Також завдяки субвенції з дер-
жавного бюджету, в рамках реалізації 
державної програми “Доступна медици-
на”, для Павлівської ЛА ЗПСМ було пе-
редано новий автомобіль Renault Duster, 
призначений для надання пацієнтам пер-
винної медичної допомоги. 

У приміщенні ФАПу села Тязів про-
ведено капітальний ремонт даху та фа-
саду будівлі, а також встановлено ме-
талеві сходи. 

Для роботи віддаленого відділення 
денного стаціонару Ямницької ЛА ЗПСМ 
на ФАП села Сілець було передано ме-
дичне ліжко, у зв’язку різким збільшен-
ням кількості хворих, які потребували 
лікування в умовах денного стаціонару.

Загалом видатки на фінансування 
закладів охорони здоров’я Ямницької 
ОТГ у 2020 р. становлять 5 608 800 – грн.

КУЛЬТУРА. ДУХОВНІСТЬ
Від початку створення Ямницької 

територіальної громади її культурний 
розвиток демонструє високий рівень ак-
тивності й налагодженості роботи у даній 
сфері. Культурно-мистецька діяльність 
у громаді спрямована на збереження та 
розвиток усіх видів жанрів українського 
народного мистецтва, відтворення і збе-
реження народних свят, традицій, обря-
дів, духовне відродження національної 
культури. Традиційно у  громаді постій-
но відбуваються різноманітні тематичні 
події, концерти, виставки, проте у 2020 
році ряд планових системних культур-
но-мистецьких заходів було скасовано 
через пандемію коронавірусу.

До запровадження карантину було 
організовано та проведено: ІІІ Розколяду 
Ямницької ОТГ “Ой радуйся, Земле, Син 
Божий народився!”; свічкові походи та 
віче-реквієм до 101-ї річниці Соборності 
України; заходи на вшанування пам’яті 
героїв Небесної сотні; конкурс читців по-
езії Т. Г. Шевченка та ін. Наступні планові 
заходи відбувалися у форматі онлайн, 
або на відкритому повітрі, з дотриман-
ням усіх протиепідемічних вимог, а це, 
зокрема: Дитячий молодіжний фести-
валь-конкурс української народної та 
естрадної сучасної пісні “Дзвінкі голо-
си”, флешмоби на відкритому повітрі та 
музичні онлайн-вітання за участю пред-
ставників будинків культури громади 
та вихованців Ямницької ДМШ до Дня 
Прапора та 29-ї річниці Незалежності 
України; святкування Днів села у гро-
маді; поминально-патріотичні заходи 
до Дня Захисника України; поминаль-
ні заходи пам’яті жертв Голодоморів в 
Україні; онлайн свято-казка для дітей 
“Ой хто, хто Миколая любить”.

У Ямниці 2020 р., за сприяння Ям-
ницької сільської ради до 250-річчя 
місцевого героя І. Смицнюка, було від-
реставровано дві пам’ятки архітектури, 
пов’язані з цією видатною постаттю. За 
активну багаторічну творчу діяльність 
та з нагоди ювілейних дат аматорських 
колективів Будинку культури с. Ямниця 
артисти-аматори були відзначені премі-
ями. Також за кошти місцевого бюджету 
профінансовано видання літературно-
краєзнавчого альманаху про Ямницю 
та ямничан під редакцією історика Іго-
ря Дейчаківського “При битій дорозі”.

Крім того, відбулося фінансове спри-
яння участі учасників художньої само-
діяльності у Харківському фестивалі 
вертепів. Для потреб Будинку культу-
ри с. Павлівка було придбано сценічні 
костюми. Для потреб Будинку культури 
с. Сілець придбано ноутбук. Здійснено 
капітальний ремонт Будинку культури 
Рибненського старостинського округу.

 Закінчення на 4 стор.
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 Закінчення. Поч. на 1-3 стор.
Активно підтримується діяльність 

Ямницької дитячої музичної школи. Кіль-
кість учнів Ямницької ДМШ налічує 96 
вихованців.

У 2020 р. для потреб закладу музич-
ної освіти було придбано ноутбук, бага-
тофункціональний пристрій 3-в-1, інфор-
маційні таблиці, саксофон, 2 скрипки, 
маршрутизатор та канцтовари.

Вихованці музичної школи про-
тягом 2020 року стали учасниками та 
призерами багатьох музичних конкур-
сів українського і міжнародного рівнів, 
котрі через пандемію були проведені в 
режимі онлайн, а це зокрема: Міжнарод-
ний інтернет-конкурс “Digi-Talenty Lato 
2020” (Республіка Польща); XVI Міжна-
родний конкурс “CULTURE CARAVAN. 
August 2020” (Республіка Польща); Ка-
надський український фестиваль дитя-
чої та юнацької творчості “Торонто 2020” 
(Канада); ІІІ Міжнародний фестиваль-
конкурс “Egypt Talent Fest” (Єгипет, м. 
Шарм-Ель-Шейх); Міжнародний дистан-
ційний конкурс “World Art Games” (Іта-
лія); Міжнародний фестиваль-конкурс 
“Gold Word & Gold Europe. Vienna Melody 
2020” (Австрія); VIII Міжнародний кон-
курс учнівського та студентського мис-
тецтва “Київський колорит”; дистанцій-
ний Всеукраїнський конкурс-фестиваль 
мистецтв “Я люблю Україну”, ІІІ Всеукра-
їнський конкурс-фестиваль “Український 
ART КЛОНДАЙК”; Всеукраїнський бага-
тожанровий фестиваль-конкурс м. Дні-
про “Перлина України” та багато інших.

Примітно, що кількість охочих на-
вчатися музичному мистецтву щороку 
збільшується.

Усі бібліотеки Ямницької ОТГ свою 
діяльність реалізовують, згідно з пла-
нами роботи, систематично проводять 
тематичні книжкові виставки з метою 
популяризації читання серед жителів 
громади та тісно співпрацюють із будин-
ками культури та закладами освіти ОТГ. 
З бюджету громади щорічно виділяють-
ся кошти на функціонування бібліотек та 
наповнення книжкових фондів. Зокрема 
у 2020 р. на наповнення фондів бібліо-
тек громади книгами та періодикою з 
місцевого бюджету було виділено 65 
000 грн. У бібліотеці с. Павлівка у 2020 
р. було здійснено капітальний ремонт 
– замінено вікна та двері.

Загалом на розвиток культури в ОТГ 
у минулому році було витрачено близь-
ко 2 015 400 грн.

В рамках програми “Духовне жит-
тя” щорічно здійснюється підтримка 
храмів у населених пунктах Ямницької 
ОТГ. Зокрема, було придбано будівель-
ні матеріали для капітального ремонту 
благоустрою території церков Святого 
Миколая та Христа Спаса у Павлівці. Для 
сілецького храму парафії Різдва Хрис-
тового проведено ремонт, монтаж та 
налаштування системи відеонагляду. 
Також у с. Сілець  профінансовано вста-
новлення скульптури “Хрещення Ісуса 
Христа Іваном Хрестителем”. Для потреб 
парафії Архистратига Михаїла с. Тязів 
придбано ноутбук, закуплено матеріа-
ли для ремонту та здійснено ремонтні 
роботи. У 2020 р. загалом на фінансу-
вання духовної сфери громади було за-
трачено 458 000 грн.

СПОРТ
Спорт є запорукою здоров’я широ-

ких верств населення у громаді, тому, 
з метою пропагування здорового спо-
собу життя, проводяться різноманітні 
спортивні заходи, у яких беруть актив-
ну участь жителі кожного населеного 
пункту. Розвиток спорту у громаді від-
бувається рамках Програми здійснен-
ня заходів з фізичної культури і спорту 
ОТГ на 2018-2020 рр.

Включно до березня 2020 року спор-
тивне життя у громаді відбувалось пла-
ново. Проте, у зв’язку зі світовою панде-

мією коронавірусу, чимало запланованих 
на поточний рік подій довелося скасу-
вати. Серед того, що цьогоріч вдалося 
провести, зокрема: Спартакіаду для мо-
лоді ОТГ (міні-футбол, волейбол, настіль-
ний теніс і шашки, кульова стрільба); 
третій футбольний турнір пам’яті футбо-
ліста Ярослава Гринькевича у Ямниці; 
футбольний турнір пам’яті Олександра 
Ярмошевича у с. Рибне; турнір з міні-
футболу серед школярів 5-6-х та 7-9-х 
класів навчальних закладів громади 
(на відкритому повітрі).

Важливою є також реалізація зді-
бностей обдарованого підростаючого 
покоління у дитячо-юнацькому спорті. 
Саме тому у Ямницькому ліцеї успішно 
функціонує секція боротьби при спортив-
ному клубі САМБО/ДЗЮДО імені  героя 
АТО Р. Юрчишина. 

Спортсмени клубу постійно беруть 
участь у змаганнях обласного та всеукра-
їнського рівнів, на яких неодноразово 
займають призові місця. Цьогоріч учас-
ники клубу завдяки своїм спортивним 
зусиллям та старанням займають друге 
місце за показниками умінь серед пред-
ставників інших клубів САМБО області. 
З бюджету сільської ради протягом року 
виділялись кошти для фінансової під-
тримки поїздок учасників клубу на різ-
номанітні змагання.

У 2020 році 385 000 грн затрачено 
на фінансування футбольних команд сіл 
ОТГ. Відповідно до Програми фінансо-
вої підтримки громадської організації 
ФК “ВИХОР” Ямниця” на 2018-2020 ро-
ки виділено 300 000 грн. У 2020 році 
команди Ямницької ОТГ зайняли при-
зові місця серед дорослих складів пер-
шої ліги у першості Тисменицького ра-
йону футбольного сезону 2019-2020 рр. 
– перемогу у районній першості здобув 
ФК “Вихор”, а бронзовим призером став 
ФК “Сілець”.

Відома Ямницька територіальна 
громада також здобутками у боксі. 
Талановита боксерка, жителька Сіль-
ця Марія Кривоніс продовжує актив-
но розвивати свої боксерські уміння, 
боролася на багатьох змаганнях все-
українського та міжнародного рівнів, 
і у вересні 2020 р. року стала учасни-
цею Чемпіонату України з боксу серед 
жінок Харків-2020. За спортивні заслу-
ги, талант і високі досягнення у боксі в 
рамках Програми здійснення заходів з 
фізичної культури і спорту Ямницької 
ОТГ у вересні цього року Марія Криво-
ніс була нагороджена премією.

Фізична культура є невід’ємною 
складовою зокрема й освітнього про-
цесу підростаючого покоління. Для учнів 
4-8 класів закладів освіти ОТГ закупле-
но комплекти футбольної форми, яка 
використовуватиметься під час учас-
ті у футбольних змаганнях. 2020 року 
у Тязеві на подвір’ї гімназії введено в 
дію сучасний спортивний майданчик зі 
штучним покриттям. На його облашту-
вання витрачено 1 750 000 грн, із яких 1 
млн. грн виділено з бюджету Ямницької 
сільської ради ОТГ і 750 тис. грн було 
залучено з державного бюджету.

На території сіл громади облашто-
вано спортивні майданчики з так зва-
ними антивандальними тренажерами. 
На утримання і ремонт (реконструкцію) 
стадіонів, майданчиків, трибун та тех-
нічних приміщень виділено 512 574 грн.

В цілому галузь “Фізична культура 
і спорт” в ОТГ у 2020 році профінансо-
вано на 1 251 729 грн.

УПРАВЛІННЯ. НАДАННЯ ПОСЛУГ. 
ГРОМАДСЬКІСТЬ

Усі послуги в громаді на сьогодні 
надаються працівниками виконавчого 
апарату сільської ради та Центру надан-
ня адміністративних послуг.

В ОТГ здійснюється виплата мате-
ріальної допомоги мешканцям сіл (на 
лікування; у зв’язку з важким матері-

альним становищем; при народженні 
дитини). У цьому році була надана така 
допомога на суму 1 113 573 грн. Крім 
того, у громаді відзначаються ювіляри, 
проводились заходи для соціального 
забезпечення населення; здійснюється 
підтримка та консультації населення з 
питань оформлення субсидій.

В лютому 2020 року у Ямницькій 
об’єднаній територіальній громаді від-
булося урочисте відкриття Центру на-
дання адміністративних послуг, завдя-
ки якому надання послуг населенню 
громади стало ще більш доступним 
та якісним. У старостинських округах 
громади працюють віддалені робочі 
місця ЦНАПу.

Відкриття ЦНАПу відбулось в рам-
ках реалізації виграшного для громади 
проєкту на створення та модернізацію 
ЦНАП від Програми “U-LEAD з Європою”, 
яка фінансується Європейським Союзом 
та його країнами-членами Данією, Есто-
нією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

За період з 06.02.2020 по 15.12.2020 
рр. працівниками Центру надання адміні-
стративних послуг надано 3472 послуги.

Триває підтримка та активна співп-
раця влади з громадськими організа-
ціями: ГО “Молодіжний альянс Ямни-
ці” (допомога у придбанні обладнання 
для реалізації молодіжних заходів), ГО 
“Ямницька спілка учасників АТО” (премії 
учасникам ООС до Дня захисника), ГО 
“Спортивний клуб ДЗЮДО і самбо імені 
героя АТО Руслана Юрчишина” (закупів-
ля спортивного інвентаря та фінансова 
допомога з місцевого бюджету в орга-
нізації поїздок на змагання).  

Ямницька ОТГ у серпні 2020 року 
підписала Меморандум про співробіт-
ництво з Головним управлінням Націо-
нальної поліції в Івано-Франківській об-
ласті, в рамках проекту “Поліцейський 
офіцер громади”, який сприятиме збе-
реженню громадського порядку та по-
кращенню системи взаємовідносин між 
поліцією та населенням Ямницької ОТГ. 
Саме завдяки цьому в адміністративно-
му будинку с. Тязів нещодавно відкри-
то поліцейську станцію, для діяльності 
котрої було здійснено ремонт відповід-
ного приміщення. 

 Тісна співпраця ведеться з депутат-
ським корпусом, відбувається постійне 
реагування на запити і звернення від 
мешканців громади.

Ямницька сільська рада ОТГ є чле-
ном Асоціації ОТГ Прикарпаття, регіо-
нального відділення Асоціації міст Укра-
їни (АМУ); веде співпрацю з Івано-Фран-
ківським регіональним офісом Програми 
“U-LEAD з Європою”.

Крім того, з ініціативи відділу проєк-
тів та програм ОТГ та під час втілення у 
життя Проєкту “Налагодження якісного 
співробітництва між міськими та сіль-
ськими/селищними територіальними 
громадами”, що реалізується АМУ спіль-
но з Програмою “U-LEAD з Європою” у 
червні було підписано Меморандум про 
співробітництво Ямницької територіаль-
ної громади з громадою м. Івано-Фран-
ківська задля налагодження ефективної 
співпраці між обома сторонами у на-
прямку соціально-економічного, куль-
турного, сталого розвитку, забезпечення 
комфортного та безпечного середовища 
для життя в ОТГ. В рамках даної Угоди 
було досягнуто згоди з керівництвом 
міста щодо забезпечення жителям Ям-
ницької ОТГ комфортного проїзду у ко-
мунальному транспорті міста на час ка-
рантинних обмежень.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Завдяки напрацюванням керівни-

цтва громади продовжується актив-
на робота в напрямку розвитку між-
народного співробітництва. Ямниць-
ка ОТГ продовжує тісне партнерство з 
ґміною Свьонтки (Вармінсько-Мазур-
ське воєводство, Республіка Польща), 

з котрою ще у 2018 р. підписано Угоду 
про співробітництво, ґміною Стшель-
це Опольське (Опольське воєводство, 
Республіка Польща) та містами Зост і 
Хамм (Республіка Німеччина).

У 2020 р. пандемія не дозволила 
здійснити візити до ґмін-партнерів в 
рамках співпраці, проте партнерство з 
іноземними колегами триває. Зокрема, 
після повені влітку 2020 р. ґміна Свьонт-
ки не залишилася осторонь і передала 
допомогу для Ямницької ОТГ у вигляді 
обладнання для ліквідації стихійних лих 
(мотопомпи, шламові насоси та шланги 
для відкачування води).

Продовжується партнерство та-
кож з представниками ґміни Стшель-
це Опольське (Опольське воєводство, 
Республіка Польща), з якими було на-
працьовано шляхи і напрямки майбут-
ньої взаємодії в освітньому, культурно-
му та спортивному напрямках, націле-
ні на зміцнення співробітництва. Але, 
знову ж таки, у зв’язку з пандемією, 
підписання Угоди про співпрацю між 
громадою села Ґроджіско ґміни Стшель-
це Опольське та одним із населених 
пунктів Ямницької ОТГ відклалося на 
невизначений термін.

Громада активно налагоджує співп-
рацю з Німеччиною через співробітни-
цтво у молодіжно-культурному напрям-
ку. У липні 2020 року команда дітей з 
Ямницької ОТГ була запрошена взяти 
участь у міжнародному кліматичному 
таборі у м. Хамм (Німеччина). У табір 
також було запрошено команди із 10 
країн Європи. Проте у зв’язку з панде-
мією, даний візит також перенесено на 
перспективу, до стабілізації пандемічної 
ситуації. Черговою приємною новиною 
стало запрошення від інших партнерів з 
Німеччини м. Зост до участі Ямницької 
ОТГ у ще одному міжнародному моло-
діжному таборі. Табір планується про-
вести у серпні 2021 року.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В структурі апарату сільської ради 

ОТГ функціонує відділ проєктів та про-
грам місцевого самоврядування, який 
здійснює підготовку і подає проєкти різ-
номанітного спрямування та характеру, 
з метою залучення в ОТГ зовнішніх дже-
рел фінансування.

Реалізовано проєкт “Еко-стежка. 
Дендропарк”, який попередньо став пе-
реможцем Х Обласного конкурсу проєк-
тів та програм і спрямований на підви-
щення громадської активності в сфері 
захисту і збереження об’єктів природ-
но-охоронного фонду Ямницької ОТГ. 
Загальна вартість ідеї складає 180 000 
грн.: 90 тис. грн. на її реалізацію було 
виділено із обласного бюджету, ще 90 
тис. грн. – кошти бюджету громади. Ме-
тою проєкту було облаштування еколо-
гічної стежки на території Ямницького 
ліцею: у парку на території Ямницько-
го ліцею було висаджено 20 рідкісних 
зелених насаджень і створено три те-
матичні локації з лавочками для про-
ведення  шкільних занять під відкри-
тим небом.

З ініціативи відділу проєктів до Ям-
ницької ОТГ було запрошено волонтера 
з Корпусу Миру США для викладання 
англійської мови як іноземної у Ямниць-
кому ліцеї. Відтак з жовтня 2019-го до 
березня 2020 року громадянка Сполуче-
них Штатів Америки Ребекка Данн пра-
цювала у Ямницькому ліцеї, навчаючи 
дітей та молодь громади англійській 
мові. У зв’язку із запровадженням ка-
рантину Програма Корпусу Миру при-
зупинила свою діяльність на невизна-
чений термін.

Крім того, завдяки сприянню відді-
лу проєктів Ямницької ОТГ школярі Ям-
ницького ліцею цьогоріч здобули пере-
могу у міжнародному Tik-Tok-челленджі 
за участю представників Німеччини та 
Болгарії, який був організований гро-

мадським центром для дітей, молоді у 
м. Хамм (Республіка Німеччина).

Ще один проєкт Ямницької ОТГ під 
назвою “Музей – скарбниця громади” 
здобув перемогу у конкурсі від Асоці-
ації місцевого самоврядування “Єв-
рорегіон Карпати-Україна” в напрям-
ку “Популяризація історико-культурної 
спадщини” і має на меті збереження та 
відтворення історичних традицій Ям-
ницької громади.

Ямницький ліцей здобув перемогу 
у проєкті “Соціальне шкільне підприєм-
ство”. Проєкт організовано за підтрим-
ки Фонду “Східна Європа” за фінансової 
підтримки Федерального Міністерства 
економічного співробітництва та роз-
витку Німеччини. Проєкт передбачає 
підтримку зацікавленості учнів стар-
ших класів у розвитку фінансової гра-
мотності, сприяння розвитку соціаль-
ного шкільного підприємництва (СШП) 
на базі освітнього закладу, а також за-
купівлю матеріалів та обладнання для 
розвитку СШП.

У 2020 році відділом проєктів та 
програм місцевого самоврядування по-
дано проєкт “Туристично-інформацій-
на система VeloHalychyna”, який пре-
тендує на фінансування з секторальної 
бюджетної підтримки ЄС.  Ідею було 
репрезентовано у партнерстві з Івано-
Франківською міською територіальною 
громадою, Агенцією розвитку ОТГ При-
карпаття, а також Єзупільською, Угри-
нівською та Галицькою територіальни-
ми громадами. Проєкт передбачає бу-
дівництво мережі веломаршрутів між 
м. Івано-Франківськом та м. Галич, про-
тяжністю 110 км. Основний веломарш-
рут – транспортний вздовж автошляху 
Н-09, а також спортивні та рекреаційні 
маршрути. Проєкт також передбачає 
ґрінвейси, велостоянки, велокемпінги, 
створення мобільного додатка, органі-
зацію велоквестів і велопробігів, у тому 
числі й міжнародних. Метою проєкту є 
підвищення туристичної привабливості 
громад Прикарпаття, створення нових 
туристичних маршрутів, нової безпеч-
ної, комфортної велоінфраструктури, 
популяризація велоруху серед мешкан-
ців та гостей громади, пропагування 
активного та здорового способу жит-
тя. Крім того, робочою групою даного 
проєкту розроблено “Концепцію ство-
рення велосипедних маршрутів за на-
прямком “Івано-Франківськ – Ямниця 
– Галич”. Сьогодні проєкт перебуває 
на стадії розгляду.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Важливим питанням у громаді є зо-

крема розвиток інформаційної сфери 
та висвітлення діяльності органів ви-
конавчої влади. 

Забезпечення вільного доступу 
до інформації щодо подій у громаді, 
забезпечення гласності та відкритості 
діяльності, інформування населення 
щодо функціонування ОТГ в цілому 
та висвітлення діяльності Ямниць-
кої сільської ради здійснюється че-
рез офіційний веб-сайт yamnytsya-otg.
if.ua, на офіційних профілях грома-
ди у соціальних мережах Facebook 
та Instagram, а також на сторінках ви-
дання  “Єдина громада. Вісник Ям-
ницької ОТГ”.

Підводячи підсумки функціону-
вання Ямницької територіальної гро-
мади у 2020 році, слід зазначити, що 
завдяки спільній злагодженій роботі 
та взаємодії у виконанні поставлених 
цілей вдалося плідно попрацювати за-
для покращення якості життя у громаді 
в цілому. У подальшому саме вектор 
розвитку залишатиметься у пріоритеті 
керівництва Ямницької ОТГ під час ре-
алізації планових завдань, що мають 
на меті забезпечити комфортні умови 
проживання жителям кожного насе-
леного пункту.
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Відтепер у медичній установі розпочала роботу реєстратура, 
яка працює за телефоном +38 096 304 02 65.

Прийом телефонних дзвінків триває з понеділка по п’ятницю
з 08:00 до 17:00 год.

З метою запобігання поширенню захворюваності на коронавірусну хворо-
бу просимо пацієнтів, за можливості, утриматися від відвідування медичних 
установ без нагальної потреби, і в разі необхідності отримання інформації щодо 
їхньої діяльності, телефонувати у реєстратуру за вказаним номером телефону.

Дякуємо за розуміння. Бережіть себе та своїх близьких.

Додаткові кисневі 
концентратори 
для потреб 

медичних установ
Керівництвом Ямницької ТГ для 

потреб медичних установ КНП “Центр 
первинної медико-санітарної допомо-
ги” було додатково закуплено чотири 
нові кисневі концентратори (місткістю 
5 л – 3 шт.; місткістю 10 л – 1 шт.) – 
апарати, які допомагають в амбула-
торних умовах полегшити стан хворих 
з поганою насиченістю крові киснем, 
що є важливим у час пандемії коро-
навірусу. Концентратор кисню місткіс-
тю 10 л дає можливість забезпечити 

кисневою підтримкою двох пацієнтів 
одночасно.

До слова, раніше за кошти громади 
уже було придбано 2 кисневі концентра-
тори місткістю 5 л, які в умовах денного 
стаціонару амбулаторій громади суттє-
во допомагають у лікуванні хворих з по-
рушеною роботою дихальної системи, а 
відтак завдяки новому обладнанню ме-
дичним працівникам КНП вдається на-
дати пацієнтам якісну медичну допомогу 
до приїзду карети  “швидкої допомоги”.

Перша сесія Ямницької громади 
VIII демократичного скликання

27 листопада 2020 р. відбулась перша установча сесія Ямницької сільської 
ради VIII демократичного скликання, під час якої набули повноважень обра-
ний голова та депутати місцевої ради.

Відкрила засідання голова тери-
торіальної виборчої комісії Ірина Іва-
ночко, яка оголосила результати ви-
борів, привітала обраних депутатів 

та голову громади Романа Крутого. 
На добрий початок та плідну роботу 
новообрані депутати і керівництво 
ради отримали благословення отця-

митрата Богдана Куриліва. До скла-
ду Ямницької сільської ради обрано 
22 депутати. Честь зачитати прися-
гу депутата випала найповажнішій 
із числа депутатів Мирославі Бялюк, 
після чого обранці отримали тимча-
сові посвідчення.

Згідно з результатами виборів, 
головою сільської ради обрали Рома-
на Крутого, за якого мешканці грома-
ди віддали 3861 голос. Під час уста-
новчого засідання Роман Крутий по-
дякував виборцям за виявлену до-
віру і закликав депутатський корпус 
до спільної роботи на благо грома-
ди. Склавши присягу, голова продо-
вжив засідання сесії.

Під час сесії розглянуто 18 питань 
порядку денного і прийнято ряд важ-
ливих кадрових рішень, котрі необхід-
ні для подальшого забезпечення сталої 

роботи сільської ради. Спершу утворили 
лічильну комісію і затвердили її склад. 
Головою комісії обрано Михайла Юрке-
вича, заступником Василя Попадинця, а 
секретарем – Мар’яна Деруна. Не менш 
важливим було питання про обрання се-
кретаря ради. Шляхом таємного голо-
сування стосовно цієї посади депутати 
одноголосно підтримали запропонова-
ну сільським головою кандидатуру Юрія 
Проценка – депутата від округу №4.

В рамках порядку денного сесії 
також було затверджено регламент, 
структуру апарату ради, склад постій-
них комісій та виконавчого комітету 
ради, які розпочнуть свою роботу у но-
вому скликанні. На посаду заступника 
Роман Крутий запропонував кандида-
туру Миколи Зелінського, якого шляхом 
відкритого голосування підтримали 19 
депутатів. Крім того, депутатський кор-
пус утворив виконавчий комітет та за-
твердив старост населених пунктів, які 
входять до складу Ямницької територі-
альної громади. Старостою села Пав-
лівка обрали Івана Вацебу, Тязева – Ва-
силя Боднарчука, Сільця – Інну Дейдей, 
Майдана – Марію Зелінську, Рибне – 
Василя Ісаківа.

Пандемія, 
яка нас змінила

Загальносвітова пандемія 2020-
2021 років поклала глибоке тавро на 
життя людей, побут, долі, стосунки та 
світогляд в цілому. Розділивши нас дис-
танцією, масками, часом та обмеження-
ми, вона пригадала кожному, наскільки 
цінними є свобода живого спілкування 
і вільного пересування. Носіння масок 
стало звичним явищем, воно навчило 
нас розуміти мову очей, рукостискань 
та обіймів. Проте увесь цей період пан-
демії досі залишається нелегким для 
медиків – лицарів у білих халатах, ко-
трі  продовжують стояти на варті поря-
тунку нашого з Вами життя та здоров’я.

Висловлюємо усім медичним пра-
цівникам та обслуговуючому персона-
лу медичних закладів ТГ щирі слова 
вдячності та низький уклін за невтом-
ну важку працю, спрямовану на боротьбу 
з коронавірусом та збереження життя і 
здоров’я населення громади.

Значний зріст захворюваності на 
коронавірусну хворобу у Ямницькій ТГ 

був зафіксований наприкінці жовтня та 
листопаді 2020 року, а також у лютому 
2021 р. Протягом березня-квітня спо-
стерігається зменшення приросту за-
хворюваності на Covid-19. Станом на 
22.04.2021 року, відповідно до статис-
тичних даних, за увесь період від початку 
пандемії, зареєстровано (див. таблицю).

Імунізація громадян безпечною та 
ефективною вакциною проти COVID-19 є 
найважливішим компонентом Стратегії 
Уряду України у подоланні гострої фази 
пандемії коронавірусу. Загальною ме-
тою здійснення масової вакцинації на-
селення є припинення поширення коро-
навірусної хвороби COVID-19 в Україні.

У нашій громаді вакцинація розпо-
чалась  другим етапом. В межах 2-го 
етапу щепленню підлягають медичні 
працівники, працівники соціальної сфе-
ри, населення старше 80-ти років. На 
базі Ямницької лікарської амбулато-
рії ЗПСМ створено стаціонарний пункт 
щеплень проти коронавірусної хворо-

би. Станом на 20.04.2021 року на базі 
пункту було щеплено 135 осіб вакциною 
Covishield. Після щеплення поодиноко 
спостерігались такі симптоми, як підви-
щення температури тіла, озноб та біль 
у місці ін’єкції.

Найближчим часом планується від-
крити стаціонарний пункт щеплень на 
базі Павлівської лікарської амбулато-
рії ЗПСМ .

Записатись на вакцинацію можна 
наступним чином:

1. Самостійно за допомогою мобіль-
ного додатку «Дія».

2. Безпосередньо звернувшись до 
реєстратора Ямницької лікарської ам-
булаторії ЗПСМ.

3. За телефоном: +38 096 304 02 65.

Кількість підтверджених випадків 
коронавірусного захворювання у селах 
Ямницької територіальної громади зни-
зилася, проте не варто нехтувати необ-
хідністю дотримання всіх умов каранти-
ну. Будьте особливо відповідальними, 
намагайтесь уникати місць масового 
скупчення людей, пам’ятайте про збере-
ження дистанції, без нагальної потреби 
не покидайте своїх домівок, надягайте 
захисні маски та часто проводьте дезін-
фекцію рук. Просимо не забувати про 
використання засобів індивідуального 
захисту, оскільки саме це допоможе у 
подальшому уникнути стрімкого зрос-
тання захворюваності на Covid-19.

Нагадуємо, що попереду Великодні 
свята, тому просимо не забувати про 
свою безпеку та безпеку Ваших близь-
ких. Нам слід разом попередити новий 
спалах  Covid-19 у Ямницькій ТГ після 
завершення Великодніх свят.

Бережіть себе і будьте здорові!

Здійснено капітальний ремонт лабораторії
Нещодавно коштом Ямницької сіль-

ської ради було завершено капітальний 
ремонт приміщення лабораторії Ямниць-
кої лікарської амбулаторії ЗПСМ.

Зокрема ,  у  результаті  прове -
дених робіт , було здійснено повну 

заміну електромережі, ремонт сте-
лі , стін та підлоги. Крім того , при-
дбано нові меблі на суму  близько 
40 тис. грн. Загалом вартість капі-
тального ремонту склала близько 
200 тис. грн.

Відтепер усі необхідні медичні по-
слуги, що надаються лабораторією, па-
цієнти зможуть отримувати  у комфорт-
них умовах.

Населений пункт Кількість підозр Виявлено  Хворіють Одужали Померли
  від початку епідемії COVID-19 “+” 
Ямниця  769 364 17 343 4
Павлівка  433 215 1 212 2
Тязів  138 69 3 64 2
Сілець  236 114 1 107 6
Рибне  51 38 4 34 0
Майдан   61 3 2  31 0
Нова Гута  5 5 1 4 0
Ценжів  1 1 0 1 0
УСЬОГО  1693 839 29 796 14 
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Стежками Івана Смицнюка
У 2020 році виповнилося 250 років від Дня народження видатного ямничани-
на Івана Смицнюка. Далекого 1843 р. під час третьої спроби походу до Відня, 
щоби здолати гніт та свавілля несправедливого магната відносно своїх зне-
долених односельчан, народний герой був жорстоко замордований панськи-
ми гайдуками. Ямничани від покоління до покоління продовжують берегти 
історію про Івана Смицнюка, молитися на його могилі, складають про нього 
вірші, поеми, досліджують його життя.

Цьогоріч 03 квітня минуло 178 ро-
ків від дня трагічної загибелі народно-
го героя. З нагоди пам’ятних роковин 
сільський голова Роман Крутий, депутат 

обласної ради Роман Ткач, депутат Іва-
но-Франківської районної ради Наталія 
Винник, депутат Ямницької сільської 
ради Михайлина Боднарчук, начальник 
відділу проєктів ТГ Мар’яна Підгаєцька, 
директорка Ямницького ліцею Йордана 
Лесів, а також переможці проведеного 
напередодні конкурсу “Стежками Івана 
Смицнюка” прийшли до могили славного 
борця за волю громади, щоби поклас-
ти квіти і вшанувати його славне ім’я.

Основні ж заходи, присвячені 
пам’яті цієї легендарної особистості від-
булися у неділю 04 квітня 2021 р. Після 
ранкового Богослужіння на парафії Свя-
того Миколая у Ямниці, митрофорний 
протоієрей о. Богдан Курилів, о. Ярослав 
Рожак, о. Василь Смицнюк та о. Орест 
Смицнюк відслужили поминальну па-
нахиду за полеглим народним воїном.

Опісля у Ямницькому ліцеї відбула-
ся ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ  ЛАУ-

РЕАТІВ КОНКУРСУ “СТЕЖКАМИ ІВАНА 
СМИЦНЮКА”, який тривав у громаді 
з серпня по грудень 2020 р. З віталь-
ним словом перед присутніми висту-
пив очільник громади Роман Крутий. 
Він наголосив на важливості проведен-
ня даного конкурсу і вшанування героя 
Ямниччини – Івана Смицнюка, як лю-
дини з великої букви, котра віддала у 
жертву своє життя у боротьбі за правду 
на благо своїх односельців. Сільський 
голова висловив вдячність перемож-
цям за проявлені старання та неабияку 
креативність при створенні їхніх робіт, 
а також подякував учасникам, кваліфі-
кованому журі та усім, хто долучився до 
проведення конкурсу.

За результатами оцінювання твор-
чих робіт було визначено переможців у 
відповідних номінаціях:

Поетичний твір про Івана Смицнюка
І Лесів Анатолій
ІІ Сміжак Галина
ІІІ Кухарська Вікторія
Прозовий твір про Івана Смицнюка
І Пачків Оксана
ІІ Галярник Анастасія
ІІІ Підгаєцька Мар’яна
Твір образотворчого або візуаль-

ного мистецтва про Івана Смицнюка
І Боднарчук Марта
ІІ Сміжак Софія, Сміжак Юлія
ІІІ Сміжак Галина
Роман Крутий та Роман Ткач вручи-

ли переможцям грамоти, подяки і знак 
лауреата конкурсу. У майбутньому, з по-
кращенням пандемічної ситуації, пере-
можців конкурсу очікує головний приз 

– поїздка до Відня “Стежками Івана 
Смицнюка”,  яка дозволить пройтися 
тією дорогою народного героя, котрою 
пройшов він сам у боротьбі за справед-
ливість для своєї громади.

Голова журі конкурсу Роман Ткач, 
історик-краєзнавець Ігор Дейчаківський, 
прямі нащадки славного борця за волю 
о. Василь Смицнюк та о. Орест Смиц-
нюк, а також переможець конкурсу Ана-

толій Лесів у своїх виступах наголосили 
на значущості збереження пам’яті про 
унікальну історичну постать Івана Смиц-
нюка, котрий став прикладом мужнос-
ті, героїзму і нескореності вкраїнського 
духу, виборюючи свободу для усіх при-
йдешніх поколінь ямничан. Крім того, 
увазі присутніх було представлено ві-
део-фрагмент виступу академіка Воло-
димира Грабовецького, який за свого 
життя чимало історичних досліджень 
присвятив ямницькому герою, в рамках 
відзначення у травні 2005 р. 100-річчя 
з нагоди відкриття пам’ятника на мо-
гилі Івана Смицнюка. На завершення 
дійства присутні мали змогу перегляну-
ти виставку робіт переможців, а також 
зробили спільне пам’ятне фото.

Пам’ять про таких видатних осо-
бистостей як Іван Смицнюк, не повинна 
“канути в Лету”, адже своїм прикладом 
міцного духу, твердої віри, незламності, 
наполегливості та героїзму він спонукав 
громаду боротися за правду до кінця 
і відстоювати свої права та свободи.

Ряд запланованих у громаді заходів, 
приурочених до 250-річчя Івана Смиц-
нюка, на жаль, не вдалося провести че-
рез коронавірус. Сподіваємося, що із за-
вершенням пандемії вони обов’язково 
будуть реалізовані. 

ЯмнИцький Прометей
Із покоління в покоління, 
Ми чули про історію оту...
Що десь приблизно двісті та 
п’ять десятків літ тому,
Коли кріпатство в наших землях панувало,
Коли на панщині всі сили віддавали
Та своїх прав простолюдини ще не мали...
Знайшовся він борець за волю сталу
Й ніякі правила його не налякали,
Бадьорості людська довіра надавала!
А блага справа дійсно окриляла! 

Хто він? ЯмнИцький Прометей! 
Той самий, що приніс вогонь надії
В серця відчаяних людей.
Досвідчений і мудрий він боєць.
Він Іван Смицнюк герой посьогодень!

Коли не в змозі люди були терпіти тую працю,
Коли все менше-менше волі,

Коли на пана з понеділка до суботи
Та ще й «своє» грабує він по повній....
Хоч сили ненадмірно було,
Бо шостий вже десяток розміняв.
Іван Смицнюк листа до Імператора пакує,
Й з благословенням вирушає в даль.

У тім листі була скарга на пана,
Що він знущається з людей.
І свідчень від ямничан багато,
Прохання завершити пекло це..!
Аудієнцію у Відні міністри й Смицнюк провели...
Там обіцяли повпливати,
Закони нові написати,
А він й повірив у це все!... 

Прибувши в Ямницю, всі стали говорити,
Що він для них новий герой!
А пана, звісно, в гнів те привело...
Він наказав Івану йти до себе,

Договоритися хотів,
Проте герой був непідкупним, 
І сумно закінчилось діло те... 
Побитий батогами, та не впавши ще душею,
Він боротьби не покидав,
Біль не затьмарив його думку
І далі на своїм тримав!!!

Удруге вся громада пише лист
До імператора у Відень,
Вже гордо ставить підпис свій
Знайомі ж бо були в столиці...
І вдруге слухали його міністри,
А результату з того – нуль!!!
Третій лист мав би усе змінити,
Та не судилось тому буть... 

Коли утретє він пішов в знайому путь,
Там йОго Шишковські посіпаки стріли,
І, прив’язавши до коня, у панський двір 

поволочили...

А звідти не судилось живим вийти,
Зігна на ньому усю злість... 
Холодного біля Ямниці викинули, 
Щоб інші бунт свій припинили... 
Так закінчилась історія про Прометея... 
Того, який приніс вогонь надії, 
В серця відчаяних людей... 

Ця постать справді особлива, 
І приклад для наслідувань в наш час! 
«Безвиході ніколи не буває
І варто, аж до смерті вихід той шукати» 
Шепоче він всім Ямничанам із небес. 
Той, хто почує це, всміхнеться,
Ну, а хто ні, прикинеться глухим, 
Бо його честь від того постраждає...
Він ж волі й миру побажає,
Коли хмарою над Ямницею пролітає....

Вікторія КУХАРСЬКА
Продовження на стор. 7, 12



7Квітень 
2021 року

Один із дуже чітких, 
рельєфних 

спогадів дитинства 
З дідусем Михайлом ми стоїмо біля могили Івана Смицнюка на нашому цвинта-
рі. Я ще дуже мала. Дідусь розповідає, що тут похований чоловік, який 3 рази 
ходив до Відня пішки («пішки» мені запам’ятовується найбільше). Ходив, бо 
пани знущалися над простими людьми, а він хотів добитися справедливості. 
За третім разом його зловили панські посіпаки і замордували. «Замордува-
ли – то як? І хто такі посіпаки?» - ці питання і сьогодні теж чітко пригадую. 
Дідусь пояснює мені, як вміє, спрощує, згладжує. Ще чітко пам’ятаю його 
пояснення символіки пам’ятника: оте каміння, що він з нього складений, то 
ніби частини тіла Івана Смицнюка, знов навіки з’єднані докупи після того, як 
його замордували. Ця історія засідає в мені, глибоко, назавжди, передана 
дідом Михайлом у спадок, як і багато інших скарбів. 
Виросла, прочитала про цю Постать у книзі «Ямниця». 
І ось цей конкурс. Народжується отакий текст. Як уклін Людині-легенді, яка 
«інфікувала» ямничан Свободою.

Дорога у вічність
Він прокидається вдосвіта. Крізь ще 

напівсонну свідомість бадьорим мар-
шовим ритмом вистукує рядок: «Засвіт 
встали козаченьки в похід з полуночі…» 
Вставай, Іване, нині рушаєш у свій похід…

Навколо – густі сизі ранкові сутінки, 
але обриси рідної світлиці вже виразні, 
окреслені. Іван веде очима по хаті. Ось 
піч, що годує й зігріває; ось стіл, що зби-
рає довкола себе родину; ось навпроти 
рідні образи під рушниками, які дружина 
так довго вишивала вечорами (панщи-
на здушила так, що хрестика нІколи по-
класти). Колись отими образами мама 
благословили до шлюбу, і  відтоді вони 
стережуть любов, що зростала й міцніла 
під їх всевидячим оком. 

Де то він ночуватиме завтра? 
Ось у віконце заглядає туга гілка 

старої яблуньки – за пару нЕділь закра-
сується ніжним біло-рожевим цвітом, і 
тоді зірвані вітром м’які пелюстки всте-
лять пів подвір’я. Іван ще не знає, що 
вже не ступить  по тому розшарпаному 
яблуневоцвітному килимі.

Треба вставати. Нині він втретє ру-
шає до Відня.

 Вночі не спалось. Роїлись думки, 
пекли сумніви. А що, як і тепер, втретє, 
не знайде правди? Що, як наслідком 
його скарги знову будуть кпини пана і 
ще більші його лють і гнів?

Ні, все-таки треба йти. Він не може 
самовільно скинути з себе ту довіру і 

сподівання громади лише через отакі 
тривожні думи.

Поволі спускає ноги, торкається хо-
лодної підлоги: тілом пробігає легкий 
озноб. Хреститься до образів, хвилину 
вдивляється в ласкаві очі Богородиці, 
шукає в них надію. Босий виходить на 
подвір’я, холодна роса остаточно від-
ганяє сон і безнадію. 

Збиратись і рушати. Немає часу на 
сумніви й тривоги…

Вже коли Ямницю можна було за-
чепити лише за краєчок погляду, зупи-
нився. Вдивлявся в розмиті обриси хат, 
гарячково шукав свою. Задля тебе йду, 
моя Ямнице. Задля вас, люди, близькі й 
далекі односельці. Задля того, аби вер-
нути вам надію і віру в справедливість. 
Задля того, аби тут були ґазди на своїй 
землі, а не панське бидло.

Важко плутаються ноги, наче щось 
не пускає. Шлях розмотується безкінеч-
ним клубком. Крок, крок, ще крок…

Іван не чує у серці страху. Лише 
щось стискає у горлі. Має сумніви, гризе 
його непевність усієї тої справи. Адже 
був уже у столиці, подавав папери, на-
віть приносив звідти надію. Велику на-
дію на те, що правда засяє, як сонце, 
над його Ямницею.

Не засяяла. Блиснула скупим про-
менем та й щезла. Затулив пан Шиш-
ковський сонце ямничанам. Колючим 
дзвоном горіли в Івановій пам’яті пан-
ські слова, кинені в лице одному з бун-
тарів: «Ти знаєш, що наді мною є тільки 
Бог, а я другий, тому зроблю з тобою, 
що захочу». А як же Цісар? Та ж він тут, 
на землі, має бути поміж Богом і паном, 
він має бути заступник і справедливий 
суддя, котрий винного покарає, а по-
кривдженим воздасть. Тому він, Іван, 

знову йде до Цісаря. Втретє. Бо вірить 
у честь його корони.

Кроки – як зернята вервиці. Рівні, 
повільні, монотонні.

Іван поринає у спогади, з ними йти 
легше і тепліше. Згадує маму з татом: 
втомлених у полі, урочистих за Святою 
вечерею, на косовиці, в церкві на хо-
рах. Ось мама доїть корову, а він вже 
чекає з горнятком на оте тепле молоч-
ко з шумовинням: ковтає, вдихає аро-
мат лугів і маминих рук. Тато клепає 
косу, рівно, лунко, дзвінко. Згадує, як 
ксьондз на Великдень кропить коши-
ки під церквою, а він, малий, підстав-
ляє лице, аби й на нього хоч покрапа-
ла та животворна свята вода. Згадує, 
як вмерли прабаба, і він наче плив у 
світлі свічок по звуках плавного «ві-і-
ічна-а-ая  пам’ять», що розтікалось ха-
тою і заповнювало її до стелі. Згадує, 
як хрестив сина і незграбно пригортав 
теплий рідний клубочок до грудей. Ста-
сю, Стасю, як ти там, у  війську? Чи звик 
уже хоч трохи, чи тужиш за домом так, 
як я тужу за тобою? Ношу тебе в серці, 
як скалку, ношу твій військовий полон 
як свою провину.

Іван аж відмахнувся рукою від тих 
спогадів, що мерехтіли  перед очима і 
роїлись довкола серця як набридливі 
оси. Що це нині зі мною? Чого в мою 
пам’ять стукають найрідніші? Ніби про-
щатись зійшлись…

Став, віддихався. За спогадами, 
що накрили з головою, не помітив, як 
вийшов уже на панські поля. Скільки 
сягне око – блискуча, розімліла рілля. 
За чотири дні – Благовіщення, Господь 
поблагословить земельку на урожай – 
можна буде орати-сіяти. Лиш душа пе-
че, що не собі, а панові…

Іван хоче розтерти долонею коло 
серця, бо щось надто тривожно обзи-
вається воно нині до нього. Намацує 
хрестик, стискає, гладить шорстким ве-
ликим пальцем. «Слава Тобі, Господи, 
слава Тобі!» Цей хрестик, подарований 
мамою, він ніколи не скидав. Той грів 
і оберігав його у роки суворої солдат-
чини, тримав незламність духу під час 
цькувань Шишковського, двічі супро-
воджував до Відня у нелегкій, сповне-
ній тривог і небезпек, дорозі. Ось і за-
раз Іван звіряє йому сумніви й страхи. 
Йдемо втретє. З Богом. А Бог любить 
тройцю… Тепер я принесу добрі вісті.

Кроки стають пружні, ритмічні, хо-
да міцніє.

 Зайшов у гущу павелецьких лозів, 
зовсім заспокоївся. Тиша, що обгорнула 
звідусіль, була як обійми мами: солод-
ка, затишна, м’яка. 

Коли зненацька цю тишу прорізав 
тріск гілок під десятками чобіт, Іван 
спершу навіть не зрозумів, що то. Не-
безпека? Звір?

Але коли звідусіль його оточили ко-
лючі очі, а направлені на нього гострі 
штики він навіть не встиг вмить підра-
хувати, зрозумів, що звіром є він сам. 
А ось – його мисливці, і, схоже, цього 
разу вони його вполювали.

Рука машинально потяглась до 
грудей, під сорочку, пальці намерт-
во стиснули хрестик. Обпекла гаря-
ча думка: «Господи, відверни від ме-
не цю чашу. Але не моя, а твоя воля 
хай буде!» Перехрестився. Підвів очі 
вгору. Над павелецькими лозами ви-
соко-високо в ніжно-блакитному небі 
кружляв сокіл…

О. ПАЧКІВ

Who will be our next ‘Ivan Smytsniuk’?
Ukraine. How many splendid thoughts does this name evoke in your mind? Unconquerable, marvelous, unique and full 

of traditions, with hearts full of courage, with hospitable people and with an incredibly melodious language. Of course, the 
list of these adjectives and associations is endless, but what has to be certainly mentioned is that our main distinguishing 
feature is our dream – a dream to be free!

Do you know how strong and fearless the willingness of the Ukrainian people to gain freedom is? We are struggling 
for our liberty perpetually and, how tragically it may sound, we will continue doing this. We will abandon our uncertainty, we 
will overcome all our meaningless concerns, we will fight to the bitter end again and again. We will do literally everything 
to obtain this freedom. But what is that? Why should we struggle so vigorously?

FREEDOM. These 7 letters arouse totally diverse thoughts. Some may imagine a war. The others think of the end of 
serfdom. Everyone will have a diverse opinion of that phenomenon, but the main point that we WILL have an association. 
All Ukrainians are dreaming of freedom, but only an insignificant percentage of them understand how essential is to obtain 
this sovereignty. You can have a comprehension of this fact only after all living through a great amount of suffering while 
fighting for this idea.

It is an open secret that we – the western Ukrainians – have experienced so many bloody attempts to acquire liberty. 
Some foreigners find it challenging to believe how we are still full of enthusiasm with all these conquests starting from the 
Polish-Lithuanian Commonwealth and ending with the USSR. And the only possible answer for this is that we are born with 
extreme courage and an unbeatable desire to be free. And I am proud to claim that I know from the history of my village a 
person who is the owner of these two irreplaceable qualities. 

Ivan Smytsniuk – a soldier, defender of rights and a negotiator in Yamnytsya, a village in Western Ukraine, Ivano-
Frankivsk region. He can be unmistakably named a hero not only of our village but of the whole Ukraine. One of his notable 
achievements is his walking missions to Vienna. The first thing that has to be mentioned here is that in the XIX century our 
region was already a part of the Austrian Empire after the Polish-Lithuanian Commonweal had collapsed. And the second 
fact – yes, this brave man walked twice 777 km both ways (so to make your calculation easier: 777•2 = 1554 +1554 = 3108 
km). His journey was not like modern touristic trips to see some outstanding places or masterpieces. He had a much more 
important undertaking – he had to protect his village, his people and their freedom.

He was neither a village head nor a deputy in parliament nor an owner of fertile fields in our community… He was 
merely a retired soldier… he was a LEADER, a great leader that is so essential nowadays in our country. Ivan’s strong sides 
were his countless life experience and determination. It is a well-known fact, that if your community supports you, you are 
a valuable person in their life. So, they collected money for him and wrote down in their letter of complaint 16 different 
points to be presented before the emperor in 1835. Fortunately, the ruler and the ministers of this imposing empire gave 
him a positive response, but the local government did not pay a bit of attention to that villager with the document. Moreover, 
they tried to imprison Ivan Smytsniuk and in that way reduce his influence on the community. 

Can you imagine any type of community without its leader? Never! Never the group in the university, never any types 
of the communities, never the people in one county, never the population of this planet survives without a Leader! Never! 
Hence, the population of my village in the XIX century did everything to liberate their only hope to renew the rights. The 
next mission to Vienna departed on the 12th of September 1840 with the complaint in which the villagers including 
Ivan Smytsniuk indicated how the local government had been treating them and ignoring their previous dissatisfaction 
threatening Yamnytsya with the court. At that time the document consisted of 15 pieces of argument against the landlord, 
but it was not fulfilled either. 

A leader is a person who will never stay with his arms crossed without doing anything while his village, city or country 
is in danger and absolutely depending on some higher unfair constitutions or just some rich representatives of our society. 
Consequently, Ivan Smytsniuk did not abandon his hope to recuperate the strength of his tiny if distinctive motherland and 
decided to visit the emperor one more time. Unfortunately, the landowner of our Yamnytsya was much trickier and ordered 
his men to torture our defender brutally and after such terrible torment, on 3rd of April, the heart full of courage, the hope, 
the Leader died but his idea which he was fighting for is still alive.

He was, is and will be the greatest hero of my village, the inspiration for our future generations and inimitable Western 
Ukrainian Prometheus. His attempts to gain freedom will certainly encourage us to approach our dreams. But even though 
Ivan Smytsniuk was an excellent model to follow, we are still looking for that freedom and independence. But WHY?

The answer is pretty easy – we need a LEADER who cannot be damaged by his fierce opponents! A Leader who will 
channel all our efforts into the right direction. Without any doubt, our history is full of such people but it is still not enough. 
So what should we do next? 

Who will be our next ‘Ivan Smytsniuk’?

Україна. Скільки чудових думок з’являється, коли ви чуєте цю назву? Нескорена, дивовижна, унікальна і 
сповнена традицій, із серцями, наповненими мужності, із гостинними людьми та неймовірно мелодійною мовою. 
Звичайно, перелік цих прикметників та асоціацій нескінченний, але слід неодмінно згадати нашу головну відмін-
ну рису – нашу мрію – мрію бути вільними!

Чи знаєте ви, наскільки сильним і безстрашним є бажання українського народу здобути свободу? Ми постій-
но боремося за неї, і, як би трагічно це не звучало, ми будемо продовжувати це робити. Ми покинемо свою неви-
значеність, подолаємо всі свої безпідставні занепокоєння, будемо боротися до кінця знову і знову. Ми зробимо 
буквально все, щоб отримати цю свободу. Але що це? Чому нам потрібно так енергійно боротися?

СВОБОДА. Ці 7 букв викликають абсолютно різноманітні думки. Хтось може уявити собі війну. Інші думають 
про закінчення кріпацтва. Кожна людина буде мати різні думки про це явище, але головне, що ми БУДЕМО ма-
ти асоціації. Всі українці мріють про свободу, але лише незначний відсоток з них розуміє, наскільки важливим є 
отримання цього суверенітету. Ви можете зрозуміти цей факт лише після того, як переживете багато страждань, 
борючись за цю ідею.

Це не таємниця, що ми – західні українці – зазнали стільки кривавих спроб отримати свободу. Деяким іно-
земцям складно повірити, як ми все ще сповнені ентузіазму після всіх цих завоювань, починаючи від Речі По-
сполитої і закінчуючи СРСР. І єдина можлива відповідь на це – ми народжуємось із надзвичайною мужністю та 
незламним бажанням бути вільними. І я з гордістю стверджую, що з історії свого села знаю людину, яка є воло-
дарем цих двох незамінних якостей. 

Іван Смицнюк — солдат, захисник прав та керівник делегацій у Ямниці, у селі на Західній Україні Івано-Фран-
ківської області. Його можна безпомилково назвати героєм не лише нашого села, а й усієї України. Одним із його 
помітних досягнень є пішохідні місії до Відня. Перше, про що тут слід згадати, це те, що в XIX столітті наш регіон 
вже був частиною Австрійської імперії після розпаду Речі Посполитої. І другий факт – так, цей сміливий чоловік 
пройшов двічі 777 км в обидві сторони (щоб полегшити ваш розрахунок: 777 • 2 = 1554 +1554 = 3108 км). Його по-
дорож не була схожа на сучасні туристичні поїздки, щоб побачити деякі визначні місця або шедеври. Він мав на-
багато важливішу справу - йому довелося захищати своє село, своїх людей та їх свободу. 

Він не був ані сільським головою, ані депутатом парламенту, ані власником усіх родючих полів у нашій громаді ... 
Він був просто військовим у відставці ... він був ЛІДЕРОМ, великим лідером, який так потрібний сьогодні в нашій країні. 
Сильними сторонами Івана були його незліченний життєвий досвід та рішучість. Це загальновідомий факт, що, якщо 
ваша громада вас підтримує, ви є цінною людиною в їхньому житті. Отже, вони зібрали для нього гроші і розписали у 
своєму листі-скарзі 16 різних пунктів, які мали бути представлені імператору в 1835 році. На щастя, правитель і міністри 
цієї імпозантної імперії дали йому позитивну відповідь, але місцева влада навіть не звернула уваги на цього селяни-
на з документом. Більше того, Івана Смицнюка намагались ув’язнити і таким чином зменшити його вплив на громаду.

Чи можете ви уявити будь-яку спільноту без її керівника? Ніколи! Ніколи група в університеті, ніколи жоден 
тип спільнот, ніколи народ в одному окрузі, ніколи населення цієї планети не виживе без Лідера! Ніколи! Отже, на-
селення мого села в XIX столітті зробило все, щоб звільнити свою єдину надію на відновлення прав. Наступна по-
їздка до Відня відбулася 12 вересня 1840 р. Зі скаргою, в якій жителі села, включаючи Івана Смицнюка, зазначили, 
як місцева влада поводилась з ними та ігнорувала їхні скарги проти поміщика, але вони так і не були виконані. 

Лідер — це людина, яка ніколи не буде стояти, склавши руки, поки його село, місто чи країна знаходяться в 
небезпеці і абсолютно залежать від деяких вищих несправедливих інституцій або просто деяких багатих представ-
ників нашого суспільства. Тому Іван Смицнюк не полишав своєї надії відновити сили своєї крихітної, але унікаль-
ної батьківщини, і вирішив ще раз відвідати імператора. На жаль, поміщик нашої Ямниці був набагато хитрішим і 
наказав своїм людям жорстоко катувати нашого захисника і після таких страшних мук, 3 квітня, серце, сповнене 
мужності, надія та Лідер загинули, але його ідея, за яку він боровся, все ще живе.

Він був, є і буде найбільшим героєм мого села, натхненником для наших майбутніх поколінь і неповторним 
західноукраїнським Прометеєм. Його спроби здобути свободу, безумовно, спонукатимуть нас наближатись до 
своїх мрій. Хоча Іван Смицнюк був чудовою моделлю для наслідування, ми все ще шукаємо цієї свободи та не-
залежності. Але ЧОМУ?

Відповідь досить проста – нам потрібен ЛІДЕР, якого не можуть знищити його запеклі суперники! Лідер, який 
спрямовуватиме всі наші зусилля у правильний напрямок. Без сумніву, наша історія повна таких людей, але цього 
все ще недостатньо. То що нам робити далі? 

Хто буде нашим наступним «Іваном Смицнюком»? 

Н. ГАЛЯРНИК
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Святковою розколядою Ямницька 
громада провела різдвяні свята
Останньої неділі січня 2021 року у Ямницькій територіальній громаді вчет-
верте провели щорічну святкову Розколяду »Ой радуйся, Земле, Син Божий 
народився!». Захід, який давно став для громади традиційним, згуртував на 
подвір’ї Ямницького ліцею аматорські колективи Ямниці, Павлівки, Тязева, 
Сільця, Рибного та Майдана, які прославляли різдвяними піснями народже-
не у яслах Боже Дитя. З огляду на пандемію, дійство цьогоріч було організо-
вано під відкритим небом.

На святкові фестини завітали голова 
Ямницької територіальної громади Роман 
Крутий, секретар Ямницької сільської ра-
ди Юрій Проценко, заступник сільського 
голови Микола Зелінський, старости сіл 
громади Іван Вацеба, Інна Дейдей, Василь 
Боднарчук, Василь Ісаків, Марія Зелін-
ська, представники депутатського корпу-
су ТГ,  духовенство, працівники Ямниць-
кої сільської ради, ЗМІ, громадськість.

Розпочався мистецький захід з уро-
чистої ходи з колядою довкола подвір’я 
ліцею за участю всіх фольклорних ко-
лективів та спільного виконання відо-
мої колядки «Нова радість стала!». На 
вдале проведення святкової Розколяди 
з побажаннями Господньої благодаті і 
небесних щедрот благословили артистів 
настоятель парафії Святого Миколая с. 
Ямниця митрофорний протоієрей о. Бог-

дан Курилів, насто-
ятель храму Різдва 
Христового с. Сілець 
о. Василь Смицнюк 
та настоятель пара-
фії Христа Спаса с. 
Павлівка о. Володи-
мир Заліський. 

Із  вітальним 
словом звернувся 
до присутніх сіль-
ський голова. Він 
подякував за спіль-
ну коляду всім ак-
тивістам, задіяним 
в участі та організа-
ції заходу: відділу культури молоді та 
спорту громади і її начальнику Христи-
ні Попадинець; художнім колективам 
та їх керівникам за те, що зберігають і 

примножують народні звичаї і традиції; 
отцям, старостам, а також громаді, ко-
тра підтримує своїх артистів-аматорів. 
Очільник громади щиро побажав усім 
міцного здоров’я, благополуччя, єднос-
ті, миру та спокою в державі, злагоди в 
родинах і всіх земних благ.

«Нехай новонароджений Ісус при-
несе на нашу Землю мир та добробут 
українському народові. Христос Наро-
дився! Славімо Його!», – завершив свій 
виступ Роман Крутий.

Цьогоріч вперше на святковій Розко-
ляді разом з іншими артистами-аматора-
ми сіл громади заспівали колективи Май-
данського старостинського округу, який 
нещодавно приєднався до Ямницької ТГ. 
Піднесено з імпровізованої сцени звучали 
дзвінка коляда, щедрівка, віншування та 
колоритна Маланка у виконанні талано-
витих представників будинків культури 

та фольклорних колективів сіл Ямницької 
територіальної громади, зокрема:

 аматорський дитячий театр-студія 
«Літопис» Будинку культури с. Сілець із 

фольклорною містерією давнього обряду 
«Маланка з Василем іде Козу в Новий рік 
веде», художній керівник – Галина Бибик;

 молодіжний церковний хор церк-
ви Різдва Христового с. Сілець, регент 
хору – Василь Величко;

  ансамбль «Яворина» Будинку 
культури с. Тязів, художній керівник – 
Оксана Ковальчук;

 народна, аматорська, хорова ка-
пела «Дзвін» ім. Романа Долчука, Бу-
динку культури с. Ямниця. Художній ке-
рівник та диригент Ярема Павлик, кон-
цертмейстер – Андрій Дейчаківський;

 драматичний колектив «Малан-
ка» Будинку культури с. Павлівка, ху-
дожній керівник – Олександра Боднар;

  аматорський молодіжний ан-
самбль с. Майдан, художній керівник 
– Михайло Зелінський;

 аматорський фольклорний колек-
тив Будинку культури с. Майдан, худож-
ній керівник – Іван Луцький;

 колектив Будинку культури с. 
Рибне »Калиновий цвіт», художній ке-
рівник – Ірина Павлик;

 вокально-інструментальний ан-
самбль «Реприза» Ямницької ДМШ, ху-
дожній керівник – Світлана Бойко.

Фінальним акордом свята стала мо-
лодіжна дискотека під відкритим небом.

Відрадно, що Розколяда у Ям-
ницькій територіальній громаді ста-
ла доброю традицією, котра щорічно 
єднає усіх її мешканців на спільному 
святі, покликаному зберігати, при-
множувати й відтворювати україн-
ські звичаї і християнські цінності 
крізь призму народного аматорсько-
го мистецтва.
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Конкурс читців 
Кобзаревого слова
Щороку у березні українці відзначають Шевченківські дні, 9 і 10 березня, які 
припадають на роковини народження і смерті відомого українського майстра 
пензля та пера Тараса Григоровича Шевченка. У Ямницькій територіальній 
громаді цьогоріч вшанували Корифея, організувавши традиційний конкурс 
читців та поетів-аматорів громади, присвячений 207-й річниці від Дня на-
родження Великого Кобзаря.

У зв’язку з пандемією коронавірусу 
та дотриманням вимог карантину, про-
слуховування відбулось дистанційно у 
приміщенні бібліотеки Ямницького ліцею 
10 березня 2021 р. Оцінювало конкурсан-
тів кваліфіковане журі, до якого увійшли 
начальник відділу освіти Ямницької сіль-
ської ради Наталія Винник, начальник 
відділу культури, молоді та спорту гро-
мади Христина Попадинець, а також го-
ловний спеціаліст відділу культури мо-
лоді та спорту Марта Вацеба. Загалом 
на участь в конкурсі Шевченківських чи-
тань було зареєстровано 63 виступи по-
ціновувачів Шевченкового слова, котрі 
декламували найрізноманітніші твори, 
намагаючись якомога експресивніше 
увійти в роль ліричного героя. Відтак 
членам журі було складно обрати кра-

щих. Учасники із с.Рибне представили до 
огляду спільну літературно-музичну ком-
позицію. Виступи усіх конкурсантів були 
оцінені у чотирьох вікових категоріях.

За підсумками конкурсу, були ви-
значені призові місця у відповідних ві-
кових категоріях:

І вікова категорія
1 місце:
Борищак Матвій Тарасович – с. Тя-

зів (керівник Уляна Федишак)
Гандера Богдана Василівна – с. Ям-

ниця (керівник Мирослава Гулага)
Галіпчак Дмитро Романович – с. 

Ямниця (керівник Роман Галіпчак)
Тодось Вадим Миколайович – с. 

Ямниця
Шпільчак Павло Юрійович – с. Ям-

ниця (керівник Ярослав Колобанько)
2 місце:
Винничук  Яна 

Олегівна – с. Майдан 
(керівник Михайло Зе-
лінський)

Воробчак Денис 
Тарасович – с. Сілець 
(керівник Галина Би-
бик)

Ковальчук Таїсія 
Василівна – с.Тязів 
(керівник Оксана Ко-
вальчук)

Попадинець Віталій Васи-
льович – с. Павлівка (керівник 
Христина Попадинець)

Філь Степан Юрійович – 
с.Павлівка (керівник Олексан-
дра Боднар)

3 місце:
Босович Дзвенислава Іго-

рівна – с. Тязів (керівник Ольга 
Босович)

Владика Софія Віталіївна 
– с.Сілець (керівник Христина 
Владика)

Ковальчук Христина Русла-
нівна – с.Тязів (керівник Уляна 
Федишак)

Модлінська Дарина Василівна – с. 
Павлівка (керівник Олександра Боднар)

ІІ вікова категорія
1 місце:
Владика Юлія Віталіївна – с.Сілець 

(керівник Христина Владика)
Філь Анастасія Юріївна – с.Павлівка 

(керівник Олександра Боднар)
2 місце:
Маліновська Аліна Дмитрівна – с. 

Тязів (керівник Оксана Ковальчук)
Деркач Тетяна Олегівна – с.Ямниця
Соколан Владислав Олегович – с. 

Павлівка (керівник Олександра Боднар)
Шозда Катерина Андріївна – с. Ямниця

3 місце:
Бобко Анастасія Василівна – с. 

Павлівка
Гнатишин Софія Олегівна – с. Ям-

ниця (керівник Оксана Пачків)
Бусько Ірина Ігорівна – с.Сілець (ке-

рівник Галина Бибик)
ІІІ вікова категорія
1 місце:
Калин Юрій Михайлович – с.Сілець 

(керівник Галина Бибик)
Гуляк Інна Олександрівна – с.Тязів 

(керівник Оксана Ковальчук)
IV вікова категорія
1 місце:

Федорак Марія Юріївна – с. Ямниця
Курилів Марта Юріївна – с. Ямниця
Козачишин Наталія Іванівна – с. 

Павлівка
Королевич Наталія Василівна – с. Тязів 
Гран-Прі:
Мельникович Леся Василівна – с. 

Майдан (керівник Галина Мельникович)
Переможці конкурсу були відзначені 

грамотами і книгами, а решта учасників 
– подяками та солодкими подарунками.

Під час церемонії нагородження 
сільський голова Роман Крутий подя-
кував усім конкурсантам за те, що вони 

беруть активну участь у культурно-мис-
тецьких заходах, їхнім художнім керів-
никам – за відмінну підготовку учасни-
ків, а також відділу культури, молоді та 
спорту – за організацію і проведення 
дійства. Очільник громади побажав усім 
міцного здоров’я, мистецьких успіхів, 
творчих злетів, перемог і обов’язково 
продовжувати демонструвати свої та-
ланти у подальших конкурсах.

Єднаймося у читанні Шевченково-
го слова і шануймо Великого Кобзаря – 
велета духу і співця народної свободи, 
твори якого знані далеко за межами 
рідного краю!

Дорога до витоків
У неділю 11 квітня 2020 р. у Ямниці відбулася презентація книги священнос-
лужителя парафії Святого Миколая, отця Ореста Смицнюка “Дорога до вито-
ків”, присвячена духовним джерелам ямницької землі.

Знакову для громади духовно-мис-
тецьку подію відвідали сільський голова 
Роман Крутий, депутати громади, меце-
нати, представники духовенства, роди-
на, колеги та друзі автора, а також  ям-
ничани і гості села. Модерували захід 
митрофорний протоієрей  о. Богдан Ку-
рилів, заслужена журналістка України 
Наталія Асатурян та журналіст часопису 
“Слово”, співавтор книги Галина Литвин.

Написання книги – це копітка пра-
ця, у яку автор вкладає душу, і котра ви-

магає збору матеріалів, чимало годин 
роботи над вивченням багатьох архів-
них документів, великої затрати сил та 
енергії, доки увесь напрацьований і син-
тезований матеріал віднайде своє на-
лежне місце на друкованих сторінках. 

Кольорове ілюстроване видання 
“Дорога до витоків” містить п’ять роз-
ділів. Передмова та перший розділ зна-
йомлять читача з постаттю самого ав-
тора, давніми легендами, історичними 
фактами про село, а також славним ям-

ницьким родом Смицнюків, адже отець 
Орест є одним із нащадків Івана Смиц-
нюка – відомого героя і борця за волю та 
права ямничан. Сторінки другого розділу 
є ретроспекцією у часи періоду будівни-
цтва церкви с. Ямниця, перших згадок 
про храм в архівних документах, пере-
житого періоду воєнних лихоліть і підпіл-
ля, аж до моменту повернення святині 
у лоно УГКЦ. Третій розділ розповідає 
про священнослужителів храму, їхню ді-
яльність та роль у житті ямницької гро-
мади. Зокрема, описаний стан парафії у 
різний час відкриває читачеві колорит 
життя тогочасного села. Чимало сторі-
нок присвячено також життю духовної 
спільноти парафії церкви Святого Ми-
колая в умовах сучасності. Четвертий 
і п’ятий розділи розповідають про саму 
святиню. Автор подає архівні докумен-
ти, креслення та фото храму у давнину, 
описує його сакральну архітектуру, істо-

рію церковних дзвонів. В деталях пред-
ставлено зокрема екстер’єр та інтер’єр 
святині, розписи, вітражі, історія обра-
зів, іконостасу, Престолу та церковних 
меблів. У кожному розділі книги відчут-
на присутність самого автора, виявлена 
у релігійних розважаннях про цінність 
сакрального та важливість духовного 
у людському житті. 

Під час зустрічі отець ділився з 
присутніми думками та цікавими роз-
повідями про процес створення свого 
дослідження. Знаково, що презентація 
відбувалася у стінах самої святині, тому 
присутні мали змогу побачити елементи 
інтер’єру церкви на власні очі і почути з 
вуст автора деталі щодо їхньої історії.

Наприкінці презентації о. Орест щи-
ро подякував кожному, хто спричинився 
до написання його творчої праці. Після 

чого він залюбки підписував і дарував 
гостям свою книгу. А потім усі разом 
зробили спільні фото на згадку про мис-
тецьку зустріч. 

Книга “Дорога до витоків” стала не-
абияким внеском в історію досліджень 
Ямниці, збереження історичної пам’яті 
про село та її сакральне мистецтво. По-
при те, що тираж видання обмежений, 
кожен охочий матиме змогу погортати 
його сторінки, завітавши до бібліотеки 
у Ямницькому ліцеї.

Отець Орест Смицнюк висловлює 
щиру вдячність керівництву Ямницької 
сільської ради та депутатському кор-
пусу громади за сприяння і підтримку 
у реалізації його творчої, наповненої 
духовно, праці про село Ямниця та са-
кральне мистецтво його головної окра-
си – церкви.
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Керівництво громади 
проінспектувало 

Майданську гімназію
Голова Ямницької територіальної громади Роман Крутий, староста 
Майданського старостинського округу Марія Зелінська та началь-
ник відділу освіти громади Наталія Винник здійснили інспекцію 
Майданської гімназії і провели нараду з працівниками закладу.

Під час зустрічі обговорили про-
блемні питання щодо подальшого 
функціонування установи, котрі потре-
бують вирішення задля забезпечення 
якісного освітнього процесу, а також 
першочергові завдання, які необхід-
но здійснити для модернізації мате-
ріально-технічної бази гімназії, щоби 
учні могли навчатися в комфортних 
умовах. Зокрема мова йшла про орга-
нізацію харчування учнів 1-4-х класів, 
співфінансування якого у розмірі 60% 
здійснюється у всіх закладах загаль-
ної та середньої освіти Ямницької ТГ. 
В рамках робочого візиту було також 

перевірено приміщення дошкільних 
груп, навчальних кабінетів, їдальні, ме-
дичного кабінету, а також  внутрішні 
санвузли та котельню.

“Усі заклади освіти Ямницької те-
риторіальної громади повинні відпові-
дати вимогам освітньої реформи “Нова 
українська школа”, відтак у подальшому 
ми спрямуємо зусилля в тому напрямку, 
щоби створити у Майданській гімназії 
максимально комфортні умови для якіс-
ного навчально-виховного процесу”, – 
зазначив Роман Крутий.

Перший учнівський стартап
Триває активна фаза реалізації виграшного проєкту Ям-
ницької ТГ “Соціальне шкільне підприємство у Ямницько-
му ліцеї”, що здійснюється у партнерстві з благодійною 
організацією “Ліга Толерантності” у межах проєкту “За-
снування соціальних шкільних підприємств у сільській 
місцевості та малих містах України для заохочення мо-
лоді до соціального підприємництва у Івано-Франків-
ській, Житомирській і Донецькій областях”, що вико-
нується Фондом Східна Європа та ChildFund Deutschland 
e.V. за фінансової підтримки Федерального міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

8 лютого 2021 р. у Ямницькому лі-
цеї пройшло чергове заняття зі шкільно-
го підприємництва за участю вчителів 
художньо-естетичного циклу закладів 
освіти Ямницької громади, де присутні 
мали можливість ознайомитися з про-
цесом реалізації проєкту та функціону-
вання наскрізної змістової лінії підпри-
ємництва у шкільному курсі навчання.

Привітати учнів завітав очільник 
Ямницької територіальної громади Ро-
ман Крутий. Оглядаючи новоприбуле 
обладнання, сільський голова зазна-
чив, що завжди підтримує проєкти, які 
сприяють розвиткові молоді, та особис-
то цікавиться їхньою результативністю. 
Він побажав учням успіхів у реалізації 
бізнес-ідей та безпечної праці під час 
роботи з обладнанням.

“Сподіваємося, що посіяні зерна під-
приємництва у майбутньому принесуть 
велику користь як самим учням, так і 
громаді в цілому”, – сказав сільський 
голова.

Реалізація ці-
кавого проєкту в 
Ямницькому ліцеї відбулася за сприян-
ня начальника відділу проєктів та про-
грам місцевого самоврядування Ямниць-
кої сільської ради Мар’яни Підгаєцької. 
Впродовж навчального року проводять-
ся тренінги з учнями ліцею, які мріють 
спробувати свої сили у підприємницькій 
діяльності. Так, за умовами проекту учні 
самостійно повинні обрати напрямки ді-
яльності, створити назву та логотип то-
вару чи послуги, виготовити взірці виро-
бів чи  провести презентацію послуги. В 
кінцевому результаті запропонувати свої 
здобутки покупцям або споживачам й 
отримати прибуток. Однією з умов со-
ціального підприємства є благодійність, 
тому частина прибутків повинна бути ви-
користана на важливі соціальні та еко-
логічні проєкти. Наразі учні зупинилися 
на двох напрямках діяльності: виготов-
лені сувенірної продукції з цементу, яку 
назвали “Цеменіри”  (сувеніри з цемен-

ту), та проведенні майстер-класів для 
молодших школярів “Kid-vent”.

За умовами проєкту, учням ліцею 
вже надано фінансову підтримку у роз-
мірі 20 тис. грн для придбання облад-
нання та матеріалів на реалізацію ці-
кавих задумів. Відтак за вказані кошти 
було придбано обладнання для шкільної 
майстерні, а саме: лобзиковий верстат, 
торцювальну пилу, рейсмусовий вер-
стат та акумуляторний шуруповерт. Воно 
відповідає усім нормам охорони праці 
та має сучасний привабливий дизайн. 
Деревообробне обладнання буде пере-
бувати на балансі шкільної майстерні і 
використовуватися також для уроків 
технології та гурткової роботи, за яку 
відповідає вчитель трудового навчан-
ня, образотворчого мистецтва та крес-
лення Анатолій Лесів.

Керівництво Ямницького ліцею, зо-
крема його директор Йордана Лесів щи-
ро вдячні благодійній організації “Ліга 
Толерантності” і тренерам-експертам 
Олександру Фомічову, Анні Дарсанії та 
Ользі Січкар за цікаві змістовні заняття 
й позитивну атмосферу під час їх про-
ведення.

Події минулих літ
1950 рік запам’ятався ямничанам 

певними подіями на хліборобській та 
освітянській нивах. Однією з них були 
перші колгоспні жнива з полів ямниць-
ких господарів, дбайливо оброблених та 
засіяних 1949 року. Зернові тоді вродили 
добре. Люди їх вижали, пов’язали і звез-
ли на “колгоспний тік” для обмолоту. Тік 
правління колгоспу ім. Леніна організува-
ли в центрі села на “ксьондзовому” горо-
ді о. Юстина Гірняка, який він залишив “у 
спадок” громаді, емігрувавши у 1944 році 
і рятуючись таким чином від “визволите-
лів”. Зерносховище зробили у недобудова-
ному “кляшторі”. День і ніч дві механічні 
молотилки переробляли людську працю. 
Урожай видався добрим, бо на трудодень 
в перший рік дали достатньо зерна. А на 
тому місці, де тепер знаходиться школа 
(збудована на “ксьондзовому” городі), бу-
ло дві великі скирти соломи, котрі взимку 
хлопчаки використовували для спуску на 
лижах. Отак ямничани переключилися з 
індивідуального сектору на колективну 
форму господарювання.

Друга подія – на освітянській ниві – 
реорганізація семирічної школи у середню. 
У червні 1950-го відбувся останній випуск 
семикласників, який здійснили директор-
ка Т. Б. Двораківська та О.Ф. Самсонов. А 
вже першого вересня розпочався новий 
навчальний рік у середній школі для 36 
восьмикласників Ямниці, Тязева, Павлів-
ки та Угринова. Перед новоорганізованою 
школою постали свої проблеми – кадри, 
приміщення; перед учнями та їх батька-
ми – свої… У школі з’явилися нові учите-
лі, які хотіли завоювати авторитет серед 
учнів. А на нього певним чином вплива-
ють умови праці. Та коли у пічці горить 
торф чи вугілля-брикет, а дим виходить 
у клас, то результат навчальної діяльнос-
ті – мізерний. Знання учнів оцінювали за 
п’ятибальною системою. За навчальний 
рік треба було платити 150 крб. (по 75 – 
за півріччя), але не всі батьки могли на-
збирати таку суму. Тому, з певних причин 
кількість учнів у класі зменшувалась. Од-
нією з них був добровільно-примусовий 
вступ до комсомолу, що в той період бу-
ло страшно і водночас небезпечно. При 
школі діяв комсорг, завданням якого бу-
ло організовувати учнівську комсомоль-
ську організацію. Від цього школярі вперто 
відмовлялися. З цих причин учнів у кла-
сі значно поменшало і до фінішу дійшло 
тільки 19 осіб.

Школа давала знання і сприяла 
розвитку учнів, особливо в естетично-
му спрямуванні. При закладі працюва-
ли хоровий і драматичний гуртки. Робо-
ту драмгуртка започаткувала вчителька 
української мови Г. Ф. Тригорло, її підтри-
мали колега А.О. Тесленко і піонервожа-
та Л. К. Щукіна. Першою ластівкою на 
сцені сільської читальні була інсценіза-
ція байки Л. Глібова “Вовк та ягня”, де я 
виконував роль бідного ягняти. Пізніше 
пішли вистави більш складні, які реко-
мендували чи дозволяли чиновники з 
району. Серед них – “Незабутня осінь” 
та “Минулому вороття не буде” Я. Гала-
на, “Майська ніч” за Гоголем, “Партиза-
ни в степах України” О. Корнійчука, “Ой, 
у полі нивка” О. Леванди. Ми їх ставили 

у Ямниці та в селах району. В с. Колоді-
ївку гуртківці разом з піонервожатою Л. 
К. Щукіною йшли пішки через р. Бистри-
цю та ліс Стінку з виставою “Минулому 
вороття не буде”. За виручку ми купува-

ли окремим учням одяг та взуття. Я був 
старостою гуртка, а учасниками були учні 
нашого і молодших класів, котрі не бо-
ялися сцени. Допомагали керівникам у 
підготовці до постановки вистави лю-
битель сцени Михайло Караванович та 
артист драмтеатру Микола Петрик. Наш 
керівник, учителька А. Тесленко, настіль-
ки любила сцену, що добре вписалася у 
сільський драматичний колектив та зі-
грала дійову особу у виставі О. Корнічука 
“Калиновий гай”.

Хоровим колективом керував фахі-
вець, учитель музики Михайло Вдовин, 
вимогливий та чуйний. Учитель фізичної 
та військової підготовки Олексій Ката-
май формував з нас, хлопців, майбутніх 
захисників Батьківщини. Стройова під-
готовка, навчальна стрільба з малокалі-
берної гвинтівки і маршова пісня були 
складовими цих занять. А пісня була 
прикрасою кожного уроку. Особливо ко-
ли ми маршем поверталися у село до 
школи з піснею “Ой, три шляхи широкії 
до купи зійшлися”, люди нас зустрічали 
радісно. Такою була одна з форм патрі-
отичного виховання…

Дві події за один рік. Перша з них за-
брала охоту і бажання батьків працюва-
ти на “рідній, не своїй” землі, бути її гос-
подарем, що в свою чергу, передалося і 
дітям. Разом з ліквідацією колгоспів на 
нашій землі почали працювати чужозем-
ці. А ми, колишні господарі, наймитували 

у них. Інша подія за той рік привернула 
увагу молодого покоління до освіти. Хоч 
було важко, але її можна було здобути в 
школі чи іншому навчальному закладі.

За ці сімдесят років освіта багато 
разів піддавалася реформуванню. Змі-
нювалися назви навчальних закладів, 
вартість освіти, суть терміну навчання 
як такого. Тепер будуємо Нову україн-
ську школу. Якою вона буде? Час по-
каже. Головне – щоби було кого вчити, 
кому вчити і на чому вчити.

Учітеся! Вам пора для України жить!

Антон ІВАНОЧКО, колишній учень 
8 кл. 1950-1951 н.р., 

Ямницької середньої школи, 
ветеран освіти

4-а клас.1951 рік. Директор школи Т. Б. Двораківська - нижній ряд - 4 та зліва
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Музей Ямницької громади 
у процесі своєї реалізації

Триває процес втілення у життя виграшного проєкту Ямницької ТГ під назвою “Музей – скарбни-
ця громади”, який переміг у конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад, в рамках проєкту 
“Карпатська мережа регіонального розвитку”. Проєкт має на меті збереження та відтворення іс-
торичних та етнографічних традицій усієї Ямницької територіальної громади, котра є частинкою 
українського народу зі своїми історією, традиціями, звичаями і культурою.  
На даному етапі за кошти гранту закуплено екс-

позиційні стелажі, стенди та мультимедійне облад-
нання для облаштування кімнати-музею. Проведе-
но ряд нарад на чолі з сільським головою Романом 
Крутим. До робочої групи увійшли начальники від-
ділів виконавчого апарату сільської ради, старости 
сіл, депутати, історики, директори шкіл, працівники 
будинків культури, активісти та громадські діячі.

За сприяння керівництва Ямницької сільської 
ради, сільського голови Романа Крутого, начальни-
ка відділу проєктів Мар’яни Підгаєцької, місцевих 
істориків Андрія Сміжака та Ігоря Дейчаківсько-
го, громадського діяча,  депутата обласної ради 
Романа Ткача та жителів населених пунктів гро-
мади, перші артефакти уже віднайшли свої місця 
на полицях музею. Серед них зокрема монети та 

паперові гроші, прикраси, книги, вишитий одяг, 
картини, а також предмети побуту.

Станом на сьогодні у музеї налічується 160 
експонатів, які передали жителі:

 с. Ямниця, 101 експонат (історик Андрій 
Сміжак, Микола Катамай, Мирослав Криворук, Ма-
рія Шпільчак);

 с. Тязів, 18 експонатів (Оксана Ковальчук, 
Євдокія Дорошенко, Олег Трускавецький, Тетяна 
Зарецька, Ірина Садула, Василь Боднарчук, Степан 
Андрусів, Іванна Лаврик, Христина Деркач, Ярос-
лав Дорошенко, Наталія Королевич);

 с. Сілець, 14 експонатів (художник Дмитро 
Владика, Надія Шидивар, Іван Драбчук, деякі екс-
понати з музеїв Сілецької гімназії, Будинку куль-
тури та бібліотеки);

 с. Рибне, 18 експонатів (академік Володи-
мир Качкан, скульптор та живописець Август Ба-
сюк, Теодор Шлям, Ірина Тіщенко, Галина Спась-
ка, Світлана Мачкур, Ольга Басюк, Галина Галько, 
Мінодора Качкан);

 с. Павлівка, 9 експонатів (Іван Вацеба, деякі 
артефакти з павлівського Народного краєзнавчого 
музею ім. Ю. Целевича).

УВАГА! ЗБІР ЕКСПОНАТІВ ДЛЯ МУЗЕЮ ГРОМАДИ
Звертаємось до жителів населених пунктів Ямниця, Павлівка, Сілець, Тязів, Рибне, Майдан, Но-

ва Гута та Ценжів долучитися до облаштування живого простору культурних надбань громади і пе-
редати на зберігання у музей цікаві та унікальні речі.

Перелік ймовірних експонатів:
 книжки про історію села та книжки авторів 
села;
 твори образотворчого та декоративно-ужит-
кового мистецтва;
 інформація про відомих особистостей;
 цінні історичні документи;

 предмети побуту;
 вишитий одяг;
 картини/ікони/фото (групові);
 знаряддя праці давніх людей тощо.

Контактні телефони координаторів проєкту: 
+38066 950 04 86 – Мар’яна Підгаєцька; +38067 
909 03 19 – Христина Попадинець. 

У Ямницькій громаді урочисто 
відкрито поліцейську станцію

У Ямницькій територіальній громаді відбулося урочисте відкриття поліцей-
ської станції, яка стала однією з перших на Прикарпатті, реалізованих в рам-
ках всеукраїнського проекту Нацполіції “Поліцейський офіцер громади”.

Завдяки спільним зусиллям керів-
ництва громади та поліції ще у серпні 
минулого року Ямницька ТГ підписала 
Меморандум про співробітництво з Го-
ловним управлінням Національної по-
ліції в Івано-Франківській області. Від-
повідно до умов Меморандуму, ГУНП 
забезпечить громаду представниками 
поліції, яким виплачуватиме заробітну 
плату, а також надасть транспортні за-

соби з повною комплектацією. З боку 
громади для правоохоронців було під-
готовлен приміщення з комфортними 
умовами для прийому громадян.

12 березня 2021 р. на території При-
карпатського факультету Національної 
академії внутрішніх справ пройшов уро-
чистий захід з нагоди презентації про-
єкту “Поліцейський офіцер громади”, на 
якому були присутні голова Івано-Фран-
ківської ОДА Андрій Бойчук, начальник 
поліції Івано-Франківщини генерал полі-
ції Володимир Голубош, голови територі-
альних громад та поліцейські офіцери.

Під час дійства  голові Ямницької 
територіальної громади Романові Кру-
тому було урочисто передано сертифікат 
про участь громади у проєкті, а новому 
дільничному офіцеру Ямницької ТГ капі-
тану поліції Анатолію Марущаку – ключі 

від поліцейського автомобіля “Renault 
Duster”. Отримання нового автомобіля 
дозволить поліцейському оперативніше 
реагувати на виклики громадян, швидше 
вживати заходи з припинення правопо-
рушень та своєчасно надавати допомо-
гу. Нове службове авто офіцера громади 
оснащене набором інструментів, бензо-
пилою, ліхтарем, медичною аптечкою, 
бодікамерою, світловідбивним одягом, 

мобільним термопринтером, помповою 
рушницею Hatsan Escort та іншим об-
ладнанням.

Того ж дня у приміщенні адмінбудів-
лі с.Тязів відбулося відкриття поліцей-
ської станції Ямницької територіальної 
громади. Захід пройшов за участі голо-
ви Ямницької територіальної громади 
Романа Крутого, заступника голови Ми-
коли Зелінського, секретаря сільської 
ради Юрія Проценка, представників де-
путатського корпусу громади, старост 
населених пунктів, працівників апара-
ту ради, духовенства та громадськос-
ті. Крім того, на відкритті були присут-
ні т.в.о. начальника відділення поліції 
№1 (м. Тисмениця) Івано-Франківсько-
го районного управління поліції ГУНП в 
Івано-Франківській області підполков-
ник поліції Олександр Герасимчук, т.в.о. 

заступника начальника Тисменицького 
відділення поліції капітан поліції Дмитро 
Рижко та поліцейський офіцер громади 
відділу превенції Івано-Франківського 
районного управління поліції ГУНП в 
Івано-Франківській області, капітан по-
ліції Анатолій Марущак.

“Відкриття поліцейської станції у 
Ямницькій громаді є знаковою подією, 
яка у подальшому сприятиме зміненню 
взаємовідносин між нашими мешканця-
ми та поліцією, забезпечить якісні умови 
проживання у громаді, максимальний 

порядок і комфорт, а також дасть лю-
дям можливість почувати себе у без-
пеці”, – зазначив у своєму вітальному 
слові сільський голова Роман Крутий.

Після того, як було урочисто пере-
різано символічну стрічку та офіційно 
відкрито поліцейську станцію, митро-
форний протоієрей о. Богдан Курилів 
здійснив чин освячення установи та но-
вого авто свяченою водою й поблагосло-
вив правоохоронців на добрий початок 
і вдале виконання своїх обов’язків для 
суспільного блага громади.

На Прикарпатті національний про-
єкт “Поліцейський офіцер громади” ре-
алізовують вперше. Загалом на посаду 
офіцера громади в області претендува-
ли більше ста поліцейських, з яких було 
відібрано лише тридцять два. Капітан 
поліції Анатолій Марущак після конкурсу 

та двомісячного спеціального навчання 
у Харківському національному універси-
теті внутрішніх справ служитиме діль-
ничним офіцером у поліцейській станції 
Ямницької ТГ. Крім того, він матиме до-
даткові обов’язки, що стосуються юве-
нальної превенції, дозвільної системи і 
безпеки дорожнього руху.

“Головним гаслом проєкту є “Ро-
бота у громаді, для громади та разом 
з громадою”. Проте найважливішими 
словами у ньому є саме “разом з гро-

мадою”, адже лише у тісній співпраці з 
мешканцями, побудованій на взаємодо-
вірі, поліція може гарантувати людям 
захист, забезпечення правопорядку і 
вчасне надання допомоги”, – каже Ана-
толій Марущак.

Відтепер, з початком функціонуван-
ня поліцейської станції та роботи  діль-
ничного офіцера поліції, забезпечення 
правопорядку на території населених 
пунктів Ямницької територіальної гро-
мади стане більш ефективним.

УВАГА! У ЯМНИЦЬКІЙ ТГ НЕСЕ СЛУЖБУ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР

Поліцейський офіцер Ям-
ницької територіальної громади 
капітан поліції

МАРУЩАК 
АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Контактний телефон: 

+38 098 333 78 35
Місце розташування офісу 

поліцейської станції Ямницької 
ТГ: с. Тязів, вул. Галицька, 8.

Увага! Якщо Ви стали свід-
ком правопорушення, телефо-
нуйте поліцейському офіцеру 
громади, до якого також мо-
жете звертатися у випадку по-
рушення ваших прав як грома-
дянина.
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ДУМА ПРО ІВАНА СМИЦНЮКА
Він голову підняв, коли терпіть  не сила.
На схилі літ, коли терпіння як струна
І, згуртувавши люд в кулак єдиний, 
Пішов в похід за вольнії права...

До світ зорі, лиш помолившись Богу, 
Одів свитину на показ,
Вклонившись низько до порогу,
Пішов в мандрівку, як було не раз.

Ніс біль землі, записану в паперах,
Тернистим шляхом, вперто до кінця. 
О Боже, дай ми сили, витримки і віри.
І воля най твоя буде свята!

Ох кам’яниста то була дорога.
Із сивих скронь піт капав аж на діл,
Забивши ноги об міцне каміння, 
Він ніс свій хрест уперто так, як вмів.

Поважний Стрий, Мукачево і Відень …
Стрічав він села й гомінкі міста.
І люд знедолений, що просить волі,
Бо тільки воля виведе з ярма.

У стольнім місті, по дзвінкій бруківці,
У розкошах поміж панів й панят
Мандрує Смицник гордо у свитині
І гнів несе до золотих палат.

«Zu wem bist du?» ... Setz dich hier hin! *
До кого ви? Сідайте там на лаві,» -
Щось мовив стражник і показав на кут.
«Із Ямниці… з-під Галича прибув я пішо,
Тому на цісаря я ждати буду тут».

Поважний цісар* зводить брови:
«Що, старче, привело тебе сюди?
Які потреби у народу мого - все говори!

Ти ж, писарю, детально все пиши».

Скрипіло довго гусяче перо 
В писаки за дубовим столом.
Вся скарга галицьких знедолених селян 

Вкладалася у текст за строгим протоколом.

Ще велась довга і сумна розмова, 
Немов на сповіді Іван 
Казав про службу довгу і військову,
Про рід свій славний ямничан.

За господарку мовив ладно, 
Про свої статки, хату, сад …
Про землі щедрі до врожаю 
Й про те, що гнітить ямничан.

А далі мовив про податки
Й про тих, що гноблять чесний люд.
Народ терпіть знущань не може,
Лиш би іскра — і буде бунт...

Тут цісар жестом зупинив Івана... 
«Ти кажеш правду і гіркі слова.
Вертайся, чоловіче, з миром.
І понеси між люд мої слова:

Трудіться мирно на своєму полі,
Хай рід ваш кормить щедрая земля.
Указ новий готую про податки,
Хай Божа воля буде… і моя!»

Правитель — кожен післанець від бога.
В отвіті він за людські душі всіх:
«Хай в спокої живуть народи мої,
Бо бунт це сльози, смерть і гріх.

*До кого Ви? ... сідайте тут!

А хто не дбає за мою державу,
Хто дре останнє з трударів,
Не омине господня кара!
І буде суд! І буде Божий гнів!»

Далеко цісар, а дідич під боком.
І милі богу цісаря слова... 
Шишковський грізно тупотить ногами,
Ллє лють навкруг, мов чорная змія:

«Та як посмів кріпак служивий
Чом не взяла його війна 
Я тут господар і земель володар!
Хай знає кожна піддана душа!

Оці широкоії поля, ліси і ріки…
То все моє з покон віка... 
Я люблю розкоші і гроші!
Творити звик я хитрії діла.
 
Людей тримаю міцно у омані,
Хай спину гнуть на панському дворі!
Гей, слуги, вірні посіпаки,
Негайно Смицнюка схопіть!

Бо бунт буде...і всі повстануть,
Вогнів заграва й боротьба.
І рухне все добро, усі палати,
Все рознесе повсталая юрба.

Зловіть й жорстоко покарайте! 
Немає іскор, то нема вогню. 
Людей ще більше залякайте.
Гнобіть уперто без жалю!»

Над стінкою вже сходить сонце.
Люд божий кличе у поля.
Вставайте, добрі  газди-ямничани,
Вставайте - нині днина золота.

Проміння перше вже на Площі.
В тумані видно Думанів, 
Обрінки, Олесівка йдуть до праці.
Кутець  і Сафронівка поготів…

Коней хтось рано в воза запрягає,
Корови пастись йдуть на яр,
Дівчата в коси стрічки заплітають,
До Станіслава нестимуть товар.

Та раптом тишу райську розірвали
Церковні дзвони  гучно вдалині.
Мабуть, хтось вмер...або щось сталось…
Бо дзвони вперті і страшні.

Сумною звістка, мов прудка сорока,
Торкнулась кожного селянського двора –
Загинув Смицнюк...кажуть вбили…
Була людина добра  і  вже  нема…

І сумом так все раптом оповило,
На Ямницю прийшла густа пітьма.
Даремно сонце вранці так світило,
Бо в людські душі ніч прийшла.

Сумна процесія і чорні хоругви,
Важка дубова чорна домовина,
Церковні дзвони й спів дяка —
Так Ямниця прощала свого сина.

Ні, ти не вмер...бо славний рід!
Від старця перейшов дитині,
Правдиві Смицнюка Івана ті слова,
Як ідеал, живуть в селі до нині!

Твій дух у ріднім батьківськім краю
Живе в серцях гарячих і буяє.
Ні! Не злякати гордих галичан!
Такої сили на землі немає…

Анатолій ЛЕСІВ, 
вчитель Ямницького ліцею.

2020 р.

Хто він?
Нарешті! Здійснилось! Їду до міста моєї мрії. Я 

сповнена радості побачити столицю Австро-Угор-
щини – Відень. З дитинства наслухалася про це 
місто.  А все тому, що в моїй родині з уст в уста 
передавалися розповіді про славного  ямницького 
героя, який побував у Відні аж три рази. 

Від моїх думок мене відволікає супутниця. Мо-
лода дівчина-студентка. Вона – історик. Дівчина 
починає мені розповідати про свої очікування від 
поїздки. Аж раптом, побачивши в моїх руках книжку 
«Герої сучасності», ставить мені запитання: «А хто 
твій герой?». Я, не задумуючись, відповіла:   «Іван 
Смицнюк».  Це мій герой-односельчанин з дале-
кого минулого. 

— Чому саме він, — допитувалась незнайомка? 
— Як багато це прізвище значить для нашого 

села! Скільки гордості, шани та поваги воно ви-
кликає. Хто такий Іван Смицнюк, у нашому селі 
знають у кожній хаті. З покоління у покоління пе-
редають пам’ять про народного героя.

Чи існує одне правильне визначення слова «ге-
рой»? Перш за все, у кожної людини свої ідеали і 

уявлення про героїзм. Коли ми ще зовсім маленькі 
діти, авторитетом для нас є наш батько чи дідусь, 
іноді це може бути навіть герой мультфільму чи 
улюбленої книжки. Коли ми підростаємо, пізнаємо 
світ, змінюються наші погляди, думки, мрії, разом 
і з тим ростемо ми як особистості. Та що говорити 
про людей різного віку, у кожної епохи свої герої. 
Люди, які тими чи іншими вчинками завоювали 
прихильність. Чи народжуються героями чи ними 
стають? Стають. Боряться, виборюють, крокують 
до перемоги, ніколи не здаються, сильні духом та 
незламні. Не кожному дано стати героєм.

Іван Смицнюк був незвичайною людиною, 
яка віддала своє життя за майбутнє, яка влила 
в серця ямничан не тільки нестримне почуття бо-
ротьби за волю, а й мудрість втілення своїх ідей. 
Він був справжнім чоловіком, сином, батьком, 
любив свою родину, але бажання бачити своїх 
односельчан вільними було понад усе. Недар-
ма, коли у громаді постало питання, кого відпра-
вити до Відня, то вибір впав саме на 65-річного 
Івана Смицнюка. Неодноразово ідучи  здобувати 

«вільну» для жителів Ямниці, він не шкодував ні 
сил, ні здоров’я. Надія у його серці не помирала, 
адже цісар Австро-Угорщини походив з роду Да-
нила Галицького. 

Втретє, коли Іван повертався уже з довгоочі-
куваним документом, і та воля була так близько, 
панські гайдуки зловили його, прив’язали до ко-
ня і його тіло було розірване. Шепіт павелецьких 
лозів, щебетання птахів, страшенний гуркіт пан-
ських коней та свист гайдуцьких нагаїв, і остан-
ній подих героя з надією на «вільну» для своїх 
односельчан…

 Іван Смицнюк – це людина, яка стала сим-
волом незламності і вірності своєму народові, 
людиною, прізвище якої в австрійський час було 
заборонено згадувати. Того разу боротьба закін-
чилась поразкою. Проте Смицнюк став справжнім 
прикладом непохитності духу. Людиною, яка за 
свою громадську позицію поплатилася життям. 
Його життєвий шлях досліджували багато істори-
ків, академіків. Про нього написано у книжках,  
журналах та газетах. У нашому селі і досі прожива-
ють  люди, які є нащадками цього славного роду, 
у жилах яких тече кров Смицнюка, людини , яка 
дала нам тверду основу побудови майбутнього.

Дорога життя Івана Смицнюка – це майбут-
нє, яке він бачив світлим, чистим, мирним, благо-
родним, радісним, щасливим, повним любові та 
свободи. Пройшли століття, ми живемо у вільній 
державі. Ми часто згадуємо прізвище Смицнюк, 
яке увійшло золотими літерами в історію нашого 
села і незалежної України. Напевне, ні одна краї-
на світу не виховала скільки героїв, як наша. Вся 
її територія встелена кістками і полита кров’ю лю-
дей, для яких воля і незалежність рідної землі була 
змістом життя, ціллю, до якої вони йшли і віддава-
ли найдорожче. Їх подвиг – неоціненний, а життя є 
прикладом для наслідування. І ми постійно пере-
конуємося, що воістину:  «Герої не вмирають». Але 
чомусь сьогодні, коли право на волю має майже 
кожна нація світу, ми, українці, змушені доводити 
це знову і знову. Тисячі героїв на Сході нашої дер-
жави виборюють ту волю і незалежність, право  
жити на своїй Богом даній землі. Ми віримо, що, 
піднявшись над небеса, вони і сьогодні вимолюють 
у Бога перемогу над ворогом. Вірю, що є  у тому «не-
бесному війську» в перших рядах і наш герой Іван 
Смицнюк, який по сьогодні просить волі у Матін-
ки Божої для своїх односельчан та рідної України.

М. ПІДГАЄЦЬКА
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Слава 
сотника Павла 

безсмертна навіки
“В нас до могил святих УПА живі кладуть вінки.

А слава сотника Павла безсмертна навіки…”
Є.О. Шкандрій, “Павлівський вальс”

12 лютого 2021 р. у Павлівському ліцеї відбувся урочистий захід із нагоди 
вшанування світлої пам’яті уродженця с.Павлівка, сотенного УПА Павла Ко-
гуча, який 70 років тому, 14 лютого загинув мученицькою смертю.

Під час заходу учні ліцею при-
гадали головні факти з життя героя 
та читали напам’ять патріотичну по-
езію. Патріотична пісня “Ой у лузі 
червона калина” у виконанні ансамб-
лю дівчат пригадала присутнім про 
героїчний дух української нації, який 
кожен українець з діда-прадіда по-
винен берегти у своєму серці. На-
прикінці заходу присутні спільно 
виконали Державний Гімн України 
та хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять Павла Когуча й усіх воїнів, 
котрі віддали свої життя за вільне 
майбутнє українського народу. Вкрай 
важливо берегти пам’ять про наших 
героїв, адже доки ми будемо згаду-
вати борців за волю, доти вони жи-
тимуть у наших серцях.

Довідково:
14 лютого 1951 року у криївці, 

що знаходилася в лісі між Павлів-
кою, Вікторовим та Тязевом, через 
зраду керівника окружної пропа-
ганди Михайла Козакевича “Бай-
денко” прийняли останній бій троє 
молодих патріотів України, серед 
яких – сотенний УПА, керівник над-
районного проводу ОУН Павло Ко-
гуч, син Михайла, 1923 р. н., ро-
дом із с. Павлівки, поручник УПА, 
лицар Бронзового Хреста Бойової 
Заслуги. У даному випадку має-
мо, напевно, унікальний випадок 
в історії визвольної боротьби, коли 
справжнє ім’я повстанця збігалось 
із псевдонімом.  Також полягли бій-
ці особистої охорони Павла – Ярос-
лав Глум, син Федора, старший бу-
лавний УПА, уродженець Вікторова 
та Микола Савчин, син Івана, 1930 
р.н., уродженець с. Старі Богород-
чани Богородчанського району.

 Когуч Павло Михайлович на-
родився 9 вересня 1923 року у с. 
Павелче (Павлівка). Після закінчен-
ня школи в рідному селі навчався 
у Станиславівській українській гімназії. Активний учасник “Пласту”, “Сокола” та 
“Просвіти”.   Член ОУН. Захоплювався футболом, був гравцем павелецької команди 
“Пробій”. Після закінчення Педагогічної школи у м. Станиславові вчителював у школі 
сусіднього с. Рибне. У 1942 р. за дорученням ОУН вступає до Української допоміж-
ної поліції в м. Станиславові. З 1944 року – до лав Української Повстанської Армії. 
Направлений командуванням до старшинської школи УПА “Олені”. Після закінчення 
навчання повернувся в Чорний Ліс та був призначений чатовим сотні “Заведії” ко-
мандира “Бойка”. У січні 1945 р. призначений командиром цієї сотні у званні стар-
шого булавного. 7 квітня 1945 р. в бою у с. Посіч отримав важке поранення у праву 
руку та змушений був лікуватися протягом тривалого часу. В 1945 р. нагороджений  
Бронзовим Хрестом Бойової Заслуги. Після одужання, влітку 1945 р., призначений 
командиром сотні “Месники” куреня “Смертоносці”. Наказом ГВШ УПА від 15 люто-
го 1946 р. підвищений до звання поручника. Восени 1947 р. призначений організа-
ційним референтом Станиславівського надрайонного проводу ОУН. З вересня 1950 
р. – провідник Станиславівського надрайонного проводу ОУН.

Посол Іван Смицнюк
Над поточком, біля гаю, стоїть старий дуб,
під тим дубом, на горбочку спить Іван Смицнюк,
сон солодкий, тихий-тихий, посмішка в устах,
сниться воля, бо всі раді, що на своїх жнуть полях.
Шурхіт вітру, крик сороки, ніжний сон той перебив,
встав Іван і ніби щойно з раю в пекло угодив,
йдуть гайдуки із Шишковським, і листок несуть, 
що від нині всі на поле задарма робить підуть.
Чи маленькі, чи старі, руки струдять в мозолі,
плач і стогін, смуток, зойкіт, хліб сльозою омива,
Ямниця моя рідненька, мов вже зовсім не жива. 
Досвіт сонця всі вставали під удари нагая,
на кріпацтво усіх гнали, працювати на пана,
плачуть діти і жінки, що не можуть ради дати,
в своїм полі всю пшеничку у мішки зібрати.
«Так не буде, я все зміню, край усьому покладу,
цього чорта й люцифера я у Ямниці провчу»!
І зібрав Іван у хаті своїх вірних ямничан,
щоби скаргу написати до австрійського двора,
імператор наш заступник, вирятує нас з ярма,
і покладе край кайданам та знущанням цим щодня.
Написав листа при свічці і всім строго наказав,
щоб мовчали, бо він піде рано вранці до Відня,
й недоспавши темну нічку, до світ сонця встав Іван,
і, зібравшись у дорогу, Євангеліє святе читав.
«Милий Боже! Свята Мати, дай ми сили все пройти,
а як згину я в дорозі, то до себе в рай візьми,
буду в тебе працювати, на небесних я ланах,
і хліб Божий подавати апостолам і янголам».
Помолившись, хрест вдягнув, й до ікони присягнув,
що здобуду волю й честь, і покладу всьому хрест,
та не спав цю ніч і пан, гайдукам він дав наказ:
«Вбийте Смицнюка Івана, цього лотаря, погана!»
Йде дорогою Смицнюк, Павельче видніє,
а тим часом горда Стінка в далечі міліє,
прощавайте, ямничани, мої любі християни,

бо дорога ця важка і не знаю, чи дойду я до кінця.
Враз із лозів навкруги наскочили гайдуки,
«Що Іване, волі хочеш? Зараз вмреш ти назавжди»!
Й повалили іроди Івана, руки дротом заплели,
насміхались та знущались із народного посла.
Ти дивись який він гордий, навіть очі не спуска,
тож давай його прив’яжем до хвоста мого коня,
і протягнем всю дорогу всім на острах у селі,
щоб боялись нас усюди, і дорослі і малі.
І тягнув той кінь Івана, кров за ним текла руда,
сльози капали на рани, а в душі була журба,
що він волю не здобуде, кляту панщину знесе,
Ямницю свою рідненьку із кріпацтва не спасе.
Прощавайте, ямничани, мої милі християни,
смерть моя така близька, що не витримаю й дня,
стукіт серця все стихав, й коло церкви він пропав,
і понеслася душа, аж до Бога в небеса.
Позбігались ямничани, до посла свого Івана,
пригортали його тіло, цілували биті рани,
«Батечку, наш рідний татку, не лишай нас у журбі!
Бо без тебе ми всі разом ніби зовсім не живі».
Плакав з неба й сам Іван, бо серце боліло,
що він волі не здобув, коли так в душі жевріло,
«Бог поможе, ямничани» – шепотів в раю Іван,
бо вже скоро впаде в пекло це лютий пан-тиран.
Поховали всі Івана, й на могилі поклялись:
«Не забудем тебе, батьку, ми ніколи, не журись!
Бо твій подвиг – жива рана, кров’ю душу облива,
промайнуть літа, та пам’ять буде вічна у серцях».
Склав за волю свою душу славний муж, посол Іван,
з того часу пам’ять вічна й незабутня для всіх нас,
і щороку навесні, до могили йдуть усі,
свічу пам’яті кладуть, і молитву тиху за Івана віддають. 

Г. СМІЖАК

Сміжак Софія, Сміжак Юлія. Лист до імператора Боднарчук Марта. Іван Смицнюк

Сміжак Галина. Проводи до Відня І. Смицнюка
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Ямницьким дзюдоїстам присвоєно нові пояси
Успішно підбили підсумки спортивного року представники ямницького спорт-
клубу дзюдо і САМБО ім. героя АТО Руслана Юрчишина – вихованцям секції 
присвоєно нові пояси дзюдо.

На урочистий захід з нагоди такої 
знакової події, який проходив у малому 
спортивному залі Ямницького ліцею, за-
вітали сільський голова Ямницької те-
риторіальної громади та віце-президент 
Івано-Франківської обласної федерації 
дзюдо  Роман Крутий, головний спеціа-
ліст відділу культури, молоді і спорту ТГ 
Андрій Драганчук, директор Ямницько-
го ліцею Йордана Лесів, отець-митрат 
Богдан Курилів, вихованці клубу, тре-
нери, батьки.

За високий рівень знань базової 
техніки боротьби та вагомі досягнен-
ня у бойовому мистецтві дзюдо найста-
ранніших вихованців клубу було удосто-
єно жовтих поясів 5 КЮ та оранжевих 
поясів 4 КЮ, що є ознакою спортивної 
майстерності.

Жовтий пояс отримали:
Святослав Литвин;
Вадим Музика;
Павло Галюк;
Михайло Онуфріїв;

Андрій Степанюк;
Денис Воробчак;
Артем Воробчак;
Денис Яцишин.
Оранжевий пояс отримали:
Богдан Микитин;
Владислав Степанюк;
Матвій Савчак.
Нові пояси дзюдоїстам вручив сіль-

ський голова Роман Крутий. Від себе 
особисто та від депутатського корпусу 
він привітав талановитих дітей з такими 
успішними результатами, побажавши не 
зупинятись на досягнутому і підкорити у 
майбутньому не одну спортивну верши-
ну, адже усі великі перемоги юних енту-
зіастів ще попереду.  На подальші здо-
бутки та успішні перемоги благословив 
талановиту молодь отець-митрат Богдан 
Курилів. З вітальними словами і щонай-
кращими побажаннями для учасників 
секції виступила директор Ямницького 
ліцею Йордана Лесів.  В рамках захо-
ду діти вміло демонстрували у показо-

вих виступах техніку 
виконання бойових 
прийомів. 

До слова, керів-
ництво Ямницької ТГ 
в межах підтримки 
державної програ-
ми розвитку спорту 
в навчальних закла-
дах громади, постій-
но сприяє функціону-
ванню клубу САМБО/
дзюдо при Ямниць-
кому ліцеї, забезпе-
чуючи учнів спортив-

ним інвентарем. Зокрема, цьогоріч для 
потреб клубу було придбано акробатич-
ний мат, борцівську покришку, штангу, 
гирі, атлетичну лавку та манекени для 
тренувань.  Крім того, з бюджету сіль-
ської ради виділяються кошти для фі-
нансової підтримки поїздок учасників 
клубу на змагання.

У 2020 році пандемія внесла суттєві 
корективи у розклад багатьох планових 
заходів, у тому числі й спортивних. Про-
те учасники клубу не полишали трену-
вань і намагалися не пропускати жод-
них змагань різних рівнів, які цьогоріч 
все-таки були реалізовані. До слова, у 
міжнародному турнірі, що проходив у м. 
Ужгород, ямницькі спортсмени вибороли 

кубок за друге місце. Допомагали дітям 
і підтримували їх у прагненні розвива-
ти в собі бойову дисципліну досвідчені 
тренери, майстри спорту зі спеціальною 
спортивною освітою Людвік Саварин, 
Ярослав Бабула та Любомир Галіпчак.

Саме праця над собою і наполегли-
вість дали свої плоди, адже на кожних 

змаганнях юним спортсменам щоразу 
вдавалося зайняти призові місця та 
привезти нагороди. За словами трене-
ра Людвіка Саварина, цьогоріч пред-
ставники клубу дзюдо і САМБО ім. ге-
роя АТО Р. Юрчишина займають друге 
місце за показниками умінь серед пред-
ставників інших клубів САМБО області.

Ямницька громада щиро пишаєть-
ся своїми юними спортивними талан-
тами, котрі  продовжують демонстру-
вати неабиякі вміння та прославляти 
свою малу батьківщину на змаганнях 
обласного, всеукраїнського й міжна-
родного рівнів.

Четверту спартакіаду 
серед молоді громади 

розпочато
Уже четвертий рік поспіль Ямницька громада проводить Спартакіаду серед 
сільської молоді. Розпочалися спортивні змагання одразу трьома турніра-
ми – шашки, настільний теніс та кульова стрільба з пневматичної гвинтівки 
– які пройшли на базі Ямницького ліцею у суботу 17 квітня 2020 р. 

Під час відкриття першого етапу 
змагань під виконання Державного Гім-
ну було урочисто піднято синьо-жовтий 
стяг. Опісля до усіх присутніх звернувся 
сільський голова Роман Крутий, приві-
тавши учасників та побажавши добро-
го старту:

“У зв’язку з пандемією, традицій-
не в Ямницькій ТГ спортивне дійство 
цьогоріч дещо відтягнулось у часі, але 
дуже тішить, що наші мешканці не втра-
чають спортивного азарту і беруть ак-
тивну участь у Спартакіаді, демонстру-
ючи неабияку вправність та ентузіазм. 
Висловлюю щиру подяку тим, хто долу-
чився до організації та підготовки зма-
гань, а гравцям бажаю гарного настрою, 
здоров’я, успіхів та перемоги!”.

Загалом участь у трьох турнірах взя-
ли 78 гравців з усіх сіл громади. Мето-
дом жеребкування було сформовано 
групи, в котрих спортсмени боролися 
за звання найкращих. Після групових 
етапів проходили чверть-, півфінали та 
фінали. Серед учасників змагань були 
також сільський голова Роман Крутий, 
секретар сільської ради Юрій Проценко 
та заступник сільського голови Мико-
ла Зелінський.

Призові місця у змаганнях першо-
го етапу Спартакіади визначилися на-
ступним чином:

ШАШКИ
1 місце – Богдан Попадинець (с. Ямниця)
2 місце – Богдан Королик (с. Сілець)
3 місце – Василь Бойчук (с. Ямниця)

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
1 місце – Олег Мисько (с. Ямниця)
2 місце – Віталій Салига (с. Тязів)
3 місце – Василь Модлінський (с. Пав-
лівка)

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА ІЗ ПНЕВМАТИЧ-
НОЇ ГВИНТІВКИ
1 місце – Василь Бойчук (с. Ямниця)
2 місце – Андрій Сем’янчук (с. Майдан)
3 місце – Роман Крутий (сільський го-
лова)

Переможці турнірів були нагородже-
ні дипломами та грошовими преміями.

Щиро вітаємо призерів змагань 
з перемогою і запрошуємо усіх до ак-
тивної участі у наступних турнірах IV 
Спартакіади серед сільської молоді Ям-
ницької ТГ (волейбол та міні-футбол), 
про проведення яких буде оголошено 
додатково.

Додаткова техніка 
для потреб КП “Ямниця”
За сприяння керівництва Ямницької ТГ та депутатського корпусу для потреб 
комунального підприємства “Ямниця” закуплено додаткову техніку: розси-
пач піску та солі РПС-1500, а також причіп V0-3015-2 з трапом ТГ-2000Х300.

Оглянули новоприбуле обладнан-
ня голова Ямницької територіальної 
громади Роман Крутий та керівник 
КП “Ямниця” Руслан Савуляк. Розси-
пач піску та солі встановлюється на 
трактор та буде використовуватись 
у зимовий період для посипання ву-
лиць, а причіп з трапом стане у нагоді 
при перевезенні міні-екскаватора та 
малогабаритного і малотоннажного 
вантажу.

“Підтримка матеріально-технічного 
забезпечення комунального підприєм-
ства “Ямниця” є одним з пріоритетних 
завдань, адже від цього безпосередньо 
залежить належна якість благоустрою 
громади. Придбана техніка не тільки 
полегшить роботу працівникам КП, але 
й забезпечить комфортне та безпечне 
пересування на дорогах нашої громади 
у зимовий період”, – зазначив сільський 
голова Роман Крутий.

Раніше для потреб КП “Ямниця” 
уже було придбано новий трактор “Бе-
ларус-82.1” з додатковим обладнанням 
для нього та гусеничний міні-екскаватор 
моделі JCB 8016 зі стандартним виносом 
задньої частини, що значно посприяло 
покращенню якості благоустрою грома-
ди в цілому. 

“Розсипач піску та солі суттєво до-
помагатиме робітникам комунального 
підприємства. До цього пісок розкидали 
вручну, що досить важко і займає багато 
часу. А взимку – головне оперативність”, 
– каже керівник КП Руслан Савуляк.

Відтепер закуплене спеціалізова-
не обладнання сприятиме здійсненню 
якісного процесу господарської діяль-
ності комунального підприємства, зо-
крема, працюватиме для недопущення 
ожеледі на проїжджій частині та змен-
шення ризику аварійності на території 
Ямницької ТГ.
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Відійшли у вічність
Ямниця:
Зуб’як Марія Антонівна, 11.06.1949 – 30.09.2020
Пяста Ярослав Іванович, 27.08.1940 – 06.10.2020
Катамай Василь Антонович, 24.10.1955 – 10.10.2020
Дмитраш Євдокія Юріївна, 24.05.1939 – 12.10.2020 
Гават Марія Миколаївна, 13.05.1933 – 16.10.2020
Мухтарова Вікторія Рустамівна, 03.07.2005 – 29.10.2020
Пірус Микола Йосипович, 17.12.1934 – 21.11.2020
Тиркот Антон Васильович, 26.04.1958 – 21.11.2020
Підлісна Ірена Олексіївна, 24.04.1949 – 21.11.2020
Пилипів Іван Прокопович, 14.04.1944 – 23.11.2020
Сенько Ганна Миколаївна, 06.11.1953 – 29.11.2020
Курко Богдан Ігорович, 20.02.1959 – 01.12.2020
Деркач Василь Антонович, 26.07.1956 – 07.12.2020
Малик Марія Василівна, 27.06.1935 – 08.12.2020
Мороз Ганна Василівна, 22.06.1948 – 13.12.2020
Валько Василь Юрійович, 23.08.1955 – 15.12.2020
Деркач Тарас Васильович, 23.07.1964 – 18.12.2020
Савчак Анна Степанівна, 29.08.1928 – 25.12.2020
Бекита Галина Степанівна, 18.11.1957 – 27.12.2020
Кедик Ігор Михайлович, 02.12.1971 – 28.12.2020
Козунь Ярослав  Васильович, 26.07.1926 – 27.12.2020
Деркач Василь Богданович, 17.12.1961 – 11.01.2021
Брикалюк Петро Антонович, 12.07.1946 – 08.01.2021
Мадараш Володимир Васильович, 02.09.1940 – 15.01.2021
Якубів Марія Теодорівна, 28.08.1936 – 18.01.2021
Якимечко Василь Богданович, 22.08.1955 – 19.01.2021
Золотко Юрій Іванович, 12.10.1948 – 21.01.2021
Українець Катерина Василівна, 15.11.1935 – 25.01.2021
Бабула Марта Федорівна, 20.03.1945 – 07.02.2021
Якимечко Марія Михайлівна, 15.05.1933 – 27.02.2021
Провальний Василь Михайлович,17.09.1958 – 01.03.2021
Кічак Володимир Михайлович, 01.04.1942 – 19.03.2021
Наконечна Марія Миколаївна, 05.05.1946 – 18.03.2021
Катамай Ганна Василівна, 28.09.1940 –  30.03.2021
Галіпчак Микола Антонович, 30.09.1934 – 26.03.2021
Вольфарт Марія Миколаївна, 17.10.1926- 31.03.2021
Бибик Василь Богданович, 29.01.1954 – 05.04.2021
Козунь Ганна Петрівна, 17.07.1940 – 06.04.2021
Луговий Володимир Ярославович, 20.07.1970 – 08.04.2021

Павлівка:
Матіяш Юрій Миколайович, 30.04.1956 – 05.10.2020
Вівчарик Софія Дмитрівна, 10.12.1933 – 06.10.2020
Салій Оксана Йосипівна, 02.01.1935 – 25.10.2020
Струмінський Василь Степанович, 03.02.1957 – 22.10.2020
Попадинець Євгенія Миколаївна, 22.01.1927 – 18.10.2020
Шкляр Марія Степанівна, 20.01.1943 – 23.11.2020
Рафалюк Марія Іванівна, 12.10.1936 – 11.12.2020
Бойко Василь Михайлович, 30.09.1964 – 03.01.2021
Когуч Леон Олексійович, 28.12.1934 – 09.01.2021
Тачинська Ярослава  Матвіївна, 12.06.1928 – 17.01.2021
Михнюк Петро Ярославович, 05.07.1966 – 21.01.2021
Боднар Ярослава Дмитрівна, 14.02.1934 – 13.02.2021
Синишин Володимир Семенович, 08.07.1940 – 02.03.2021
Шкляр Мирослав Петрович, 20.07.1952 – 01.03.2021
Тачинська Емілія Теодорівна, 09.06.1933 – 05.03.2021
Шкандрій Марія Антонівна, 18.03.1935 – 27.03.2021
Попадинець Євгенія Юріївна, 10.05.1949 – 28.03.2021
Когуч Надія Михайлівна, 04.01.1952 – 04.04.2021
Салій Ганна Миколаївна, 22.05.1932 – 03.04.2021
Коновалюк Василь Васильович, 21.12.1959 – 03.04.2021
Медвідь Мирослава Петрівна, 02.08.1951 – 14.04.2021
Сміжак Богдан Дмитрович, 08.01.1941 – 15.04.2021
Сілець:
Литвин Богдан Васильович, 04.02.1955 – 14.10.2020
Бідочко Марта Теодорівна , 21.01.1929 – 26.10.2020
Олійник Петро Григорович, 31.08.1930 – 05.12.2020
Драбчук Петро Іванович, 02.01.1961 – 08.12.2020
Дейдей Ганна Федорівна, 31.01.1934 – 23.12.2020
Ставичний Михайло Миколайович, 23.12.1956 – 26.12.2020
Чапська Марія Василівна, 03.04.1946 – 03.01.2021
Ліпатнікова Ганна Степанівна, 24.04.1950 – 05.02.2021
Гнатковський Богдан Романович, 04.04.1966 – 27.02.2021
Гриців Михайло Данилович, 27.04.1949 – 10.03.2021
Куцан Ганна Володимирівна, 05.12.1935 – 15.03.2021
Ганущак Богдан Гаврилович, 24.09.1939 – 16.03.2021
Дейдей Ірина Іванівна, 07.09.1940 – 17.03.2021
Бриндзей Марія Григорівна, 03.12.1943 – 28.03.2021
Костів Ганна Григорівна, 01.01.1933 – 01.04.2021
Бойчук Богдан Григорович, 06.06.1956 – 05.04.2021

Мощовський Петро Володимирович, 13.06.1970 – 10.04.2021
Тязів:
Дорошенко Василь Дмитрович, 22.08.1958 – 22.10.2020
Коштрубій Ганна Іванівна, 27.04.1960 – 0 4.11.2020
Бартко Михайло Миколайович, 04.03.1954 – 06.11.2020
Сербин Ярослав Несторович, 17.01.1944 – 07.11.2020
Якимів Михайло Іванович, 16.04.1932 – 20.11.2020
Дорошенко Володимир Богданович,02.06.1968 – 07.12.2020
Ленюк Наталія Олексіївна, 04.03.1944  – 11.12.2020
Петришин Марія Миколаївна, 10.07.1940 – 14.12.2020
Дутчак Анна Дмитрівна, 04.11.1931  – 19.12.2020
Ленюк Софія Михайлівна, 13.06.1925  – 21.12.2020 
Босович Микола Васильович, 09.04.1934 – 23.12.2020 
Петришин Ірина Дмитрівна, 12.03.1936 – 26.12.2020 
Сторожук Ірина Миколаївна, 28.02.1932 – 29.12.2020 
Савка Василь Михайлович, 26.12.1934 – 17.01.2021 
Мельничук Ірина Василівна, 09.04.1932 – 16.02.2021 
Криса Антон Юрійович, 02.03.1930 – 11.03.2021 
Ленюк Федір Федорович, 05.04.1940 – 25.03.2021 
Гресько Євдокія Василівна, 18.03.1931 – 01.04.2021
Рибне:
Качкан Оксана Йосипівна, 14.04.1956 – 20.10.2020
Качкан Марія Степанівна, 08.10.1964 – 21.12.2020
Галько Тереза Михайлівна, 24.09.1944 – 21.03.2021
Садловський Володимир Михайлович, 25.01.1968 – 15.04.2021
Ходинський Семен Олексійович, 14.09.1935 – 16.04.2021
Майдан
Шуляр Нестор Михайлович, 27.02.1945 – 03.10.2020
Харандзюк Софія Іванівна, 15.09.1925 – 12.10.2020
Шуляр Михайло Романович, 18.04.1976 – 02.11.2020
Кухарська Софія Степанівна, 11.11.1929 – 06.11.2020
Касько Василь Максимович, 17.09.1940 – 28.12.2020
Яремейчук Іван Степанович, 18.07.1960 – 30.01.2021
Мельникович Юрій Дмитрович, 10.08.1948 – 02.02.2021
Качурак Михайло Миколайович, 09.09.1937 – 27.02.2021
Бенько Софія Василівна 27.04.1929, – 01.03.2021
Дзундза Софія Теодорівна, 02.12.1923 – 06.03.2021
Гамалюк Михайло Володимирович, 19.11.1964 – 08.03.2021
Нова Гута
Фафендик Ярослава Миколаївна, 20.08.1952 – 18.11.2020
Чередніченко Софія Василівна, 01.12.1943 – 08.02.2021
Ценжів
Медвідь Юрій Степанович, 28.08.1928 – 28.10.2020
Мельник Степанія Наполеонівна, 18.08.1931 – 12.03.2021

У Ямниці відновлено дві пам’ятки архітектури
Як і кожне українське село, Ямниця гордиться своїми архітектурними пам’ятками 
– важливим історичним надбанням, котре передає прийдешнім поколінням 
ямничан досвід, традиції, знання і спогади про минуле, формуючи історичну 
пам’ять громади. Проте кожна архітектурна перлина з плином часу втрачає 
свій автентичний вигляд і потребує оновлення та догляду. Тож до 250-річчя 
Івана Смицнюка, відомого ямничанина, котрий боровся за свободу своїх од-
носельців, дві унікальні пам’ятки архітектури, пов’язані з цією видатною по-
статтю, було відреставровано за кошти Ямницької сільської ради ОТГ.

“Хрест свободи” на честь скасуван-
ня панщини 1848 року у Галичині був 
побудований ще далекого 1873 року за 
сприяння Василя Смицнюка, онука ям-
ницького провідника Івана Смицнюка.

З перебігом історичних перипетій 
історичний монумент зазнав великих 
руйнувань. Кілька разів його відновлю-
вали коштом місцевого духовенства, 
меценатів та небайдужих мешканців, 
але з часом пам’ятник знову потребу-
вав ремонту. Тому за сприяння керівни-
цтва Ямницької ОТГ, хрест на честь ска-
сування панщини було відреставровано.

Роботи з оновлення обох пам’яток 
архітектури, що тривали півтора місяця, 
виконав прикарпатський скульптор Йо-
сип Косович, якому допомагали праців-
ники комунального підприємства “Ямни-
ця”. За словами скульптора, хрест досі 
був у не найкращому стані, оскільки міс-

тив порожнину, куди постійно затікала 
вода. У процесі робіт пам’ятник зняли, 
укріпили його основу за допомогою ар-
матури та цементу, піддали шліфуван-
ню й покрили спеціальною фарбою. На 
самій фігурі Ісуса було випалено старий 
шар фарби, під яким губилися риси об-
личчя Христа, та було наново покрито 
фігуру лаком. Крім того, додатково вста-
новили нову інформативну таблицю про 
історичну пам’ятку.

Окрім хреста на честь скасування 
панщини, у селі відновили ще одну ду-
же важливу історичну пам’ятку – поста-
мент на могилі Івана Смицнюка, котрий 
двічі пішки ходив до Відня зі скаргами 
цісареві, виборюючи свободу для зне-
долених земляків.

Усе своє життя Іван Смицнюк бо-
ровся за ліквідацію панського гніту та 
свавілля несправедливого магната, за 

що й був жорстоко замордований пан-
ськими посіпаками, так і не діждав-
ши кілька років до знаменного дня  16 
квітня 1848 року, коли закріпачення 
скасували. Через шістдесятиліття, у 
травні 1905-го, за ініціативи сільської 
молоді у Ямниці коштом небайдужих 
жителів довколишніх сіл було урочисто 
відкрито пам’ятник народному месни-
ку як символ мужньої боротьби проти 
поневолення.

Автор монумента, відомий на той 
час станілавівський скульптор Ян Беб-
нович (1834-1915), при виконанні мис-

тецької роботи зобразив розірваний 
документ, що символізує злочинну по-
міщицьку владу, яка нехтувала права-
ми людей. 

У часи воєнних лихоліть історичне 
архітектурне надбання ямничан кілька 
разів намагались знищити, та волею долі 
не зуміли. Але час і погодні умови зроби-
ли свою справу – поступово монумент 
втратив свій первісний естетичний ви-
гляд, відтак потребував реконструкції. 
Зусиллями керівництва громади, мо-
гилу Івана Смицнюка було відновлено 
за кошти місцевого бюджету. До від-
новлення історичної пам’ятки активно 
долучився також депутат облради, гро-
мадський діяч села Роман Ткач, який 
активно співпрацював зі скульптором 
протягом усього процесу відновлення 
монумента. 

Старанно попрацювавши над рес-
таврацією історичної реліквії, скульптор 
Йосип Косович постарався максималь-
но зберегти її автентичний вигляд, здій-
снивши капітальну реконструкцію до 
найдрібніших деталей. Митець розповів, 
що за традицією при похованні у давнину 
під фундамент пам’ятника сипали зерно 
пшениці та садили біля могили дерево як 
символ відродження душі і нового жит-
тя. На могилі Смицнюка була посаджена 
липа, яку в часи окупації зрізали. Пень 
від дерева з часом прогнив, через що 

пам’ятник просів та похилився. В проце-
сі реставрації монумент було вирівняно, 
основу укріплено новим фундаментом, 
зроблено довкола своєрідний саркофаг 
з граніту, пошліфовано й покрито спеці-
альним лаком, котрий захищатиме кон-
струкцію від вологи. Крім того, довкола 
споруду обкладено бруківкою.

Окрему велику роботу було про-
роблено над фрагментом розірваного 
документа з написом. З часом текст 
на епітафії став зовсім затертим і не-
зрозумілим для прочитання. Проте від-
новити текст таки вдалося, і допоміг у 
цьому Роман Ткач, який надав скульпто-
ру унікальну листівку із зображенням 
надмогильної плити в часи створення 
пам’ятника, завдяки чому було збере-
жено оригінальний шрифт епітафії та 
автентичність первозданного напису. 
Кожну букву скульптор вигравірував з 
максимальним наближенням до ори-
гіналу, покривши напис спеціальною 
фарбою, котра дозволить витримати 
будь-які погодні умови. 

Обидва відреставровані пам’ят-
ники, “Хрест свободи” на честь скасу-
вання панщини та постамент на могилі 
Івана Смицнюка, були освячені 01 лис-
топада 2020 року, знаково у день патрі-
отичного свята – 102-ї річниці утворен-
ня Західно-Української Народної Рес-
публіки.
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Вітаємо з Вітаємо з 
новонароджениминовонародженими

Ямниця:
Зебец Наталія Володимирівна – 

24.11.2020
Масюрняк Соломія Романівна – 

01.12.2020
Малик Остап Ігорович – 23.12.2020
Ткач Анастасія Тарасівна - 23.12.2020
Циганюк Мілана Василівна – 

14.01.2021
Іванцюк Станіслав Олександрович 

– 07.02.2021
Поперека Софія Орестівна – 

13.02.2021
Поперека Вікторія Орестівна – 

13.02.2021
Бибик Максим Андрійович – 

26.02.2021
Фригович Любомир Назарійович 

– 08.03.2021
Павлівка:
Головатюк Макар Артурович – 

15.10.2020
Кірніцький Дмитро Васильович – 

05.12.2020 
Сагітов Олександр Владиславович 

– 24.01.2021
Янко Кароліна Русланівна – 

29.01.2021
Григоришак Меланія Євгенія – 

31.01.2021
Савчук Данило Ігорович – 09.02.2021
Мачкур Артем Ігорович – 04.03.2021
Ясінська Яніна Анатоліївна – 

07.03.2021
Сілець:
Дуда Злата Романівна – 29.11.2020
Карманський  Олександр Любоми-

рович – 16.02.2021
Вовк Адріан Павлович — 12.04.2021
Тязів:
Кришталь Максим Олегович – 

28.10.2020
Герула Дем’ян Олегович – 13.12.2020
Галюк Давид Михайлович  – 

05.01.2021
Сторожук Анна Мар’янівна – 

06.03.2021
Сарантіла Артем Віталійович 

—12.04.2021
Рибне:
Ярмошевич Евеліна Валеріївна – 

04.11.2020
Михнюк Дем’ян Васильович – 

26.02.2021
Майдан
Сем’янчук Ілля Андрійович – 

01.04.2021
Петрунчак Нестор Тарасович – 

02.04.2021
Нова Гута
Фафендик  Ірина  Ігорівна  – 

04.10.2020

НА РУШНИЧОК ЩАСТЯ 
СТАЛИ:
Ямниця:

Яремчук Володимир Володими-
рович та Залеська Галина Юріївна – 
13.03.2021

Павлівка:
Бугай Оксана Василівна та  Ясін-

ський Анатолій Іванович – 06.11.2020
Салій Людмила Степанівна та 

Стецюк Антон Іванович – 29.12.2020

Майдан:
Бойчин Василь Богданович та 

Шуляр Марія Романівна – 22.02.2021

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

bS2=Gм% ƒ ю"SлеGм!bS2=Gм% ƒ ю"SлеGм!
Ямниця
90 років

Малик Ірена Олексіївна – 25.11.1930
Бибик Стефанія Антонівна – 

04.01.1931
Кузик Лідія Іванівна – 01.04.1931

80 років
Б’ялюк Марія Іванівна – 08.10.1940
Савчак Михайло Онуфрійович – 

17.10.1940
Іваночко Ірина Семенівна – 

20.11.1940
Босович Дмитро Олексійович – 

28.11.1940
Шпільчак Ганна Дмитрівна – 

06.12.1940
Шпільчак Богдан Гнатович – 

13.12.1940
Желяк Степанія Василівна – 

17.01.1941
Якубовський Петро Іванович – 

30.01.1941
Кічак Ганна Антонівна – 05.03.1941
Катамай Стефанія Іванівна – 

12.04.1941
Буженко  Лідія  Василівна  – 

21.04.1941
Адамович Валентина Семенівна – 

28.04.1941
70 років

Мельник Марія Василівна – 
14.10.1950

Галярник Марія Ярославівна – 
03.11.1950

Медвідь Федір Михайлович – 
02.12.1950

Семочко Марія Іванівна – 29.12.1950
Ковальчук Марія Дмитрівна – 

21.01.1951
Гандера Ярослав Григорович – 

12.02.1951
Дземан Василь Федорович – 

16.02.1951
Якубів Ярослава Михайлівна – 

19.03.1951
Костюк Галина Володимирівна – 

24.03.1951
Деркач Ярослав Олексійович – 

25.03.1951
Смицнюк Ярослава Павлівна – 

03.04.1951
Варишко  Ганна  Антонівна  – 

18.04.1951
Стримбіцький Стефан Миколайо-

вич – 21.04.1951
Лужна Ганна Антонівна – 26.04.1951

Павлівка:
90 років

Попадинець Степан Васильович – 
06.10.1930

Федишин Зеновія Антонівна – 
30.11.1930

Хома Юрій Дмитрович – 03.12.1930
Галько Єфросинія Олексіївна – 

23.12.1930
Савчук Ганна Іллічна – 03.02.1931

80 років
Ольшевський Богдан Станіславо-

вич – 25.11.1940
Комар Михайло Степанович – 

18.12.1940
Когуч Ганна Олексіївна – 04.01.1941
Сміжак Богдан Дмитрович – 

08.01.1941
Табачин Марія Олексіївна – 

10.01.1941
Попадинець Галина Іванівна – 

12.01.1941
Мороз Богдана Іванівна – 27.01.1941
Боднар  Ганна  Григорівна  – 

01.02.1941
Суп Марія Олексіївна – 25.03.1941

70 років
Ребрик Ярослав Петрович – 

12.10.1950
Гончарук Марія Борисівна – 

03.11.1950
Шкляр  Надія  Михайлівна  – 

17.11.1950
Галько  Галина  Антонівна  – 

07.12.1950 
Боднарчук Ольга Данилівна – 

23.02.1951
Шуляр  Степан  Лазарович  – 

27.02.1951
Стасинець Михайло Ярославович 

– 20.04.1951

Сілець:
80 років

Дейдей  Марія  Йосипівна  –  
15.10.1940

Баран Орина Григорівна – 20.12.1940
Олійник Марія Петрівна – 05.01.1941
Чапський Іван Йосипович  – 

15.03.1941
70 років

Шуляр  Михайло  Іванович  – 
06.11.1950

Ганущак  Надія  Дмитрівна  – 
14.12.1950

Бойчук  Анна  Богданівна  – 
02.01.1951

Гнатковська Ярослава Романівна 
– 03.01.1951

Яремчук Марія Миколаївна – 
05.01.1951

Яремчук Богдан Омелянович – 
08.01.1951

Коник  Ганна  Михайлівна  – 
05.02.1951

Березов Володимир Андрійович – 
09.02.1951

Байдачок Ярослава Михайлівна – 
26.06.1951

Ганущак Іван Іванович – 01.04.1951

Тязів:
80 років

Підгірська Галина Василівна – 
20.11.1940 

Гнатюк Ганна Василівна – 28.12.1940
Криса Анна Василівна – 05.01.1941 
Дорошенко Олександра Андріївна 

– 20.01.1941 
Галькович Оксана Василівна – 

20.01.1941 
Дорошенко Євдокія Михайлівна – 

01.02.1941
Духович  Марія  Василівна  – 

20.03.1941 
Федик Марія Дмитрівна – 10.04.1941 
Дорошенко Марія Іванівна – 

15.04.1941 
70 років

Боднарчук Михайло Петрович – 
20.11.1950 

Галюк Василь Васильович –  
01.01.1951 

Галайко Борис Феодосійович – 
02.01.1951 

Крайник  Ганна  Василівна  – 
02.01.1951 

Музика Василь Дмитрович – 
10.01.1951 

Босович Марія Миколаївна – 
13.01.1951 

Сарахман Йосиф Дмитрович – 
17.02.1951 

Босович Галина Онуфріївна – 
07.04.1951

Рибне:
80 років

Сисак Ганна Степанівна – 01.02.1941
70 років

Клапко  Ірина  Романівна  – 
11.03.1951

Майдан:
90 років

Сенів Ганна Андріївна – 21.12.1930
80 років

Касько Марія Іванівна – 22.10.1940
Антоняк Олександра Павлівна – 

22.01.1941
Куцела  Євгенія  Петрівна  – 

01.03.1941
Кучера  Ганна  Дмитрівна  – 

03.04.1941
70 років

Струмінський Йосип Йосипович – 
13.10.1950

Петраш Ярослава Михайлівна – 
15.10.1950

Пицко Михайло Олексійович – 
21.11.1950

Ковальчук Софія Василівна – 
28.11.1950

Бенько  Стефан  Іванович  – 
01.01.1951

Шуляр  Емілія  Семенівна  – 
16.02.1951

Федуняк Ярослав Васильович – 
22.04.1951

Сенів Оксана Ярославівна – 
04.05.1951

Нова Гута:
70 років

Дзіковський Дмитро Степанович 
– 08.10.1950

Ценжів:
80 років

Харчук Андрій Михайлович – 
02.02.1941

70 років
Грищенко Володимир Федорович 

– 10.02.1951

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО НАСЕЛЕННЮ У ЯМНИЦЬКІЙ ТГ
з 1 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року

НАРОДИЛИСЯ 
(усього 31)

Ямниця – 10
Павлівка – 8
Сілець – 3
Тязів – 5
Рибне – 2
Майдан – 2 
Нова Гута – 1
Ценжів – 0

ОДРУЖИЛИСЯ 
(усього 4)

Ямниця – 1
Павлівка – 2
Сілець – 0
Тязів – 0
Рибне – 0
Майдан – 1 
Нова Гута – 0
Ценжів – 0

ЮВІЛЯРИ 
(усього 99)

Ямниця – 29
Павлівка – 21
Сілець – 14
Тязів – 17
Рибне – 2
Майдан – 13
Нова Гута – 1
Ценжів – 2

ПОМЕРЛИ 
(усього 116)
Ямниця – 39
Павлівка – 22
Сілець – 17
Тязів – 18
Рибне – 5
Майдан – 11 
Нова Гута – 2
Ценжів – 2 

Відповідальна за випуск редактор Надія Криховецька

МОЄ СЕЛО
Моє село – моє маленьке місто,
Немов русява дівчинка в намисті.
І біля кожного обійстя –
Вишневий сад і виноград,
Плакучая верба коло криниці.
А взимку – там синиці
Щебечуть так на годівниці,
А горобці – із ними йдуть 

наперегони.
А за селом – зелений гай і поле.
Чи є у світі ще така краса,
Високі гори, сині небеса.
Не залишайте рідного села,
Бо плаче доня й матінка стара,
І хиляться від суму під вікном,
І тихо плачуть верби за селом.
Лелеки вже летять за небокрай,
Не покидай свого села, свій 

рідний край
Село моє, прекрасне і взимі і вліті,
Знане будеш в цілім світі!
Шануймо ріднеє село,
Плакучі верби над потоком,
Похилені калини й вишні
Коло хати посаджені,
Берези й липи за селом,
Рожеві мальви під вікном.
Багато квітів коло хати, 
І люди розумом багаті…
Як доля би закинула мене в світи, 
Я б мусіла назад сюди прийти.
Я прилетіла би здалека, як той 

лелека.
Я тут корінням проросла,
Воно вже сходить і росте,
Село моє красивішим стає…

Не залишайте рідного села,
Бо в світі кращого нема!

***
Під вікном під хатою
Дві верби крилаті
Розпустили коси,
Наче ті дівчата
І колише вітер
Пташенят в тих косах,
Їм казки шепоче,
Бути тихо просить.
Не хиліть ви віти до землі, сестриці,
Будьте як берези – горді, білолиці.
Як на вас дивлюся, то впадаю в тугу,
Хочеться спокою на годинку-другу.
Я вікно відчиню, відсуну фіранку
і у снах казкових спатиму до ранку….

***
Слово “мама” – найдорожче.
Ним нам треба дорожити
З її ласкою, любов’ю
Легко нам на світі жити.
Коли мама ще жива є,
Ти щасливий на Землі,
Бо молитви ллються в небо
Вранці, впівдень і вночі.
Коли я була малятком,
Мама в тишині нічній,
Ніби ангел яснокрилий,
Зберігала спокій мій.
У дитинстві безтурботнім
Я не знала, як тяжко жити,
Бо трудилась моя мама,
Щоб вдягати і кормити.
Пам’ятаю, як матуся

вчила завжди нас про те,
Щоб розумно і взірцево
Ми пройшли життя усе.
Пам’ятаю, як бувало,
Я з дороги приїжджала,
Плечі рідної матусі,
Як дитина, обнімала.
Пережила час розлуки,
Як схвильована й сумна
Тихо плакала й ридала
Мама рідна й дорога.
І самотньою зосталась,
Пломеніючи в журбі,
До Отця в сльозах гарячих
Все молилась в тишині…

СОЛДАТАМ УКРАЇНИ!
Я чую серця біль тієї мами й жінки,
Що син не повернувся із війни.
Мене болить так само серце,
Бо в мене є онуки і сини.
Синочки мої рідні,
Тримайтесь мужньо й гідно!
Бо Вас героями назвав весь світ.
Сини мої, мої Ви соколята,
Якби могла, пішла б Вам помагати.
Молитвою і добрим словом
Благословляю Вас усіх.
Не бійтеся ніколи і нікого,
Бо Вам Господь наснаги додає!
І бийте ту орду із краю свого,
А Мати Божа всіх нас збереже.
Ми переможем, бо Вона поможе,
Вона із нами кожен крок іде…

Лідія БУЖЕНКО, 
жителька с. Ямниця


