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Тема дня

Це була справді чарівна ніч!
Як Україна отримала Конституцію
Валентин Яблонський
Доктор біологічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
народний депутат України 2-го скликання.

У

кожної людини є ціла низка спогадів — приємних і не дуже, випадкових і незабутніх. Напередодні Дня
Конституції України кожен з причетних до
її створення та прийняття не може не згадати тих історичних миттєвостей, якими
супроводжувалося народження основного Закону України. Дозволю собі поділитися своїми своїми спогадами.

Роботу над Конституцією, як відомо, розпочала Верховна рада 1-го скликання, 20002004 рр. Це було найвідповідальніше завдання
для першого українського парламенту.
Потрібна була Конституція Незалежної
України, бо тільки вона могла розставити всі
крапки над «і». А тут справді було що розставляти.
Кожна політична сила, а головними з них
були дві — комуністи з соціалістами і Народний Рух України — мали своє бачення подальшого існування Української держави. І треба віддати належне депутатам 1-го скликання вони активно взялися за цю справу, правда,
кожен вбачав лише свій шлях єдино вірним.
Що ж, не святі горшки ліплять. Створили
комісію і розпочали складний шлях пошуку
відповідей на питання, яких з кожним днем
ставало все більше і більше.
Врешті підготовано перший варіант, обговорено його на засіданні Верховної Ради, внесено відповідні правки та доповнення, винесено на всенародне обговорення у жовтні 1993
року, але довести цю роботу до завершення
не вдалося у зв’язку з достроковим розпуском парламенту.
Отже, цю роботу потрібно було завершити нашому парламенту 2-го скликання. Новообраний парламент виявився таким же заполітизованим і різновекторно направленим, як
і попередній.
Ліві сили були категорично проти прийняття нової Конституції, їх влаштовувала Конституція УРСР 1978 року.
Довелося розпочинати все спочатку, з боротьби, з протистоянь. Правда, слід віддати належне, що ці протистояння ніколи не доходили (чи майже не доходили) до фізичних протиборств. Ні. Тут все вирішувалося результатами голосування за ту чи іншу точку зору, за
ту чи іншу позицію, а вони були, як не прикро, від`ємними.
Крім наших внутрішніх непорозумінь
Верховну Раду роздирали політичні інтриги та протистояння з Президентом. А це вже
складніше.

Щоб зняти напругу, 18 травня 1995 року
було укладено Конституційний договір між
Верховною Радою та Президентом України
«Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України», в якій справді були
зафіксовані основні засади управління державою, але була в ній і одна дуже відповідальна
стаття — «Визнати за необхідне створення належних умов для прискорення та успішного за-

вершення конституційного процесу в Україні
з тим, щоб прийняти нову Конституцію України в строк не пізніше одного року з дня підписання цього Конституційного Договору».
Ситуація стишилась, поточні справи захопили кожного з головою, але — чи то кому
страшний сон приснився, чи може жінка щось
сказала — згадали про договір і про вказані строки його виконання. 4 квітня 1996 року
10 депутатських фракцій (без соціалістів та
комуністів) створили міжфракційну депутатську групу з розробки Конституції під керівництвом заступника голови Народного Руху
України О. Лавриновича.
У травні до робочої групи ввійшли соціалісти, а згодом і комуністи. На цей час вже
було підготовано і узгоджено 80% статей проекту, але ленінці зажадали змінити голову комісії (їх керівництво Народного руху не влаштовувало). Довелося погодитися заради спокою. Тепер головою комісії став Михайло Сирота, царство йому небесне!
Комуністи запропонували свій альтернативний проект Конституції, довелося розглянути і його, а тоді знов починати спочатку, узгоджувати з лівими статті, які вже були
до того схвалені.

Сьогодні
у номері:
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Як Україна отримала
Конституцію

2	інформує сільська рада:

Текст Конституції весь час узгоджували з
Президентом, у складі комісії був його постійний представник, але Леонід Кучма вперто відстоював свою ідею двопалатного парламенту.
Нарешті, 11 травня 1996 року підготований
проект Конституції був переданий на розгляд
Верховної Ради. Розпочалася робота в комісіях та сесійній залі.
Обстановка була вкрай напружена. Я не
пам’ятаю більшої напруги у своїй роботі
і більшої відповідальності за її результати.
Обговорювалися не просто окремі положення Конституції, статті, фрази, а навіть крапки та коми. Тут відверто змагалися противники, запеклі вороги.
Це була боротьба, гостра політична боротьба, але пряма, відверта. Були й анекдотичні пропозиції.
Комуніст Павло Кузнєцов, наприклад, запропонував замінити термін «український народ» на «руський народ», депутат Володимир
Моісеєнко заявив, що досягти «громадянської
злагоди неможливо без знищення антагоністичних класів». Що він мав на увазі — зрозуміло, як і зрозуміло, кого він хотів би знищити, але дивно, що такі пропозиції набирали до
50 і більше голосів.
Не влаштовували лівих згадка в преамбулі про Бога («усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть
перед Богом, власною совiстю, попереднiми,
нинiшнiм та прийдешнiми поколiннями»), про
гімн України, державну символіку. Це для них
були питання життя і смерті (тільки, чиєї?).
А скільки емоцій було затрачено при прийнятті
статті про державний статус української мови!
Пам’ятаю як один українофоб, відстоюючи свою вперту позицію, наполягав: «нельзя
так торопиться и сразу придать украинскому
языку статус государственного. Нужно подождать хотя бы 10 лет, за это время мы все овладеем украинским языком и заговорим на нём».
Я згадав при цьому, як Насредін обіцяв за
десять років навчити віслюка читати й розмовляти, хитро розраховуючи, що за цей час або
господар помре або віслюк загине.
Мабуть, такий підступний задум був і у цього депутата, бо ж пройшло майже 15 років від
цього виступу, а ні він, ні його однопартійці
так і не заговорили українською. Та конструктивно налаштовані депутати не здавалися.
Декілька разів справа доходила майже до
бійки, до зриву засідання. Тут вже ми, більш
помірковані, вклинювалися наче буфер, лише
б гарячі голови (чи просто провокатори) не
зірвали складний і болючий робочий процес.
Ми твердо усвідомлювали, що допустити
до зриву прийняття Конституції — це втратити Україну.
Продовження у наступному номері

Податок на нерухоме
майно, туристичний збір 
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Це святе слово — мама
«дума україни» —
жіночого роду

3	перший випускний
у садочку
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Церква — корабель
спасіння — парафія
Святого влкмч. Юрія

6	інформує Угорницька
школа

8	Життя громади
(спогад у світлинах)
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Добрі досягнення
у футболі
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Вітання

НАГАДУЄМО!
Сплатіть земельний податок
та самооподаткування.

ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ СЕЛА!
Не створюйте стихійних
сміттєзвалищ.
Селом курсує машина за
раніше затвердженим графіком
і вивозить сміття з господарств
нашого села.

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ
ГОСПОДАРСТВ!
Проведено перезакладку
погосподарських книг
на 2011-2015 р.р.
Звертаємося до Вас
з проханням провести
уточнення даних Вашого
господарства.
Звертатися до секретаря
сільської ради, при собі мати
технічний паспорт на будинок.
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Інформує сільська рада
Додаток до рішення Угорницької сільської ради від 07.06.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ про податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

1. Загальні положення
1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(далі — Положення) визначає механізм справляння, розміри, порядок обчислення та сплати до міського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(далі — податок).
1.2. Положення розроблено відповідно до
п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 р.
№ 290/97 «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI.

2.	Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. У разі перебування об’єктів житлової нерухомості спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб платниками податку є:
• якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох
осіб, платниками податку є кожна з цих осіб
за належну їй частку;
• якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває
у спільній сумісній власності кількох осіб,
але не поділений в натурі, платником податку
є одна з таких осіб — власників, визначена за
їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
• якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб і поділений в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт та база оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
• об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
• будівлі дитячих будинків сімейного типу;
• садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
• об’єкти житлової нерухомості, які належать
багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям,
у яких виховується троє та більше дітей, але
не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
• гуртожитки.

3.3. Базою оподаткування є житлова площа
об’єкта житлової нерухомості.
3.4. База оподаткування об’єктів житлової
нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної
податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
що безоплатно надаються органами державної
реєстрації прав на нерухоме майно.
3.5. База оподаткування об’єктів житлової
нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами
самостійно виходячи з житлової площі об’єкта
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
3.6. У разі наявності у платника податку
кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з
таких об’єктів.

4.	Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта житлової
нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:
• для квартири — на 120 м2;
• для житлового будинку — на 250 м2.
Таке зменшення надається раз за базовий
податковий (звітний період) і застосовується
до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа — платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за
вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
5. Ставка податку
5.1. Ставка податку встановлюється за 1 м2
житлової площі об’єкта житлової нерухомості в таких розмірах:
• 1 відсоток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, — для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 м2,
та житлових будинків, житлова площа яких
не перевищує 500 м2;
• 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, — для квартир,
житлова площа яких перевищує 240 м2, та
житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 м2.
6.	Порядок обчислення, сплати
та строки сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єктів
житлової нерухомості, які знаходяться у влас-

ності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
6.2. Податкове повідомлення-рішення про
суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органом державної
податкової служби платникам податку за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58
Податкового кодексу України.
Щодо новоствореного (нововведеного)
об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою — платником податку починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
6.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності
на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органу державної податкової служби для звірки
даних щодо житлової площі об’єкта житлової
нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки
податку та нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає
податкове повідомлення-рішення зазначеному
власнику відповідно до цього пункту.
6.4. Органи державної реєстрації прав на
нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня 2012 року,
а в наступні роки щоквартально, у 15-денний
строк після закінчення податкового (звітного)
кварталу подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше
число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
6.5. Платники податку — юридичні особи
самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього
ж року подають органу державної податкової
служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою
у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми
рівними частками щоквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного)
об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

6.6. У разі набуття права власності на об’єкт
житлової нерухомості протягом року податок
нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
6.7. У разі переходу права власності на
об’єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом календарного року податок
обчислюється від попереднього власника за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому
виникло право власності.
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.8. Базовим податковим (звітним) періодом
сплати податку є календарний рік.
6.9. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування.
6.10 Податкове зобов’язання за звітний рік
з податку сплачується:
фізичними особами — протягом 60-ти днів
з дня вручення податкового повідомленнярішення;
юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
7. Відповідальність платників
податку
7.1. Платники податку несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (юридичні
особи), повноту і своєчасність перерахування
податку до бюджету (фізичні та юридичні особи) та своєчасність подання податкових декларацій в порядку, визначеному Податковим кодексом України (юридичні особи).
8. Контроль за справляння м
податку
8.1 Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій, правильністю обчислення суми податку, повнотою і своєчасністю його
сплати до місцевого бюджету здійснюється
ДПІ в м. Івано-Франківську.
Секретар Угорницької сільської ради
Романна Гудима

Додаток до рішення сільської ради від 12.04.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ про туристичний збір
1. Загальні положення
1.1. Положення про туристичний збір
(далі - Положення) визначає механізм справляння, розміри, порядок обчислення та сплати до міського бюджету туристичного збору
(далі – збір).
1.2. Положення розроблено відповідно до
п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997р.
№   290/97 «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №  2755-VI.

2.	Платники збору 
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію с.Угорники
Івано-Франківської міської ради та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
• постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території с.Угорники
Івано-Франківської міської ради;
• особи, які прибули у відрядження;
• інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів
(не більше одного супроводжуючого);

• ветерани війни;
• учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
• особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

3.	База справляння збору 
3.1. Базою справляння збору є вартість
усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.
3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші
документально оформлені витрати, пов’язані
з правилами в’їзду.
4. Ставка збору 
4.1. Ставка збору встановлюється у розмірі одного відсотка до вартості усього періоду
проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.
5.	Порядок сплати та справляння
збору 
5.1. Справляння туристичного збору здійснюється податковими агентами, а саме:

5.1.1 адміністраціями готелів, кемпінгів,
мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторнокурортними закладами;
5.1.2 квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб
на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або
на праві користування за договором найму;
5.1.3 юридичними особами або фізичними
особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
5.2. Податкові агенти справляють збір під
час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим
проживанням (ночівлею), і зазначають суму
сплаченого збору окремим рядком у рахунку
(квитанції) на проживання.
5.3. Податкові агенти ведуть облік осіб, які
не є платниками збору, на підставі копій підтверджуючих документів.
5.4. Базовим податковим (звітним) періодом
сплати збору є календарний квартал.
5.5. Збір сплачується до місцевого бюджету
авансовими внесками до 30 числа (включно)
кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).
Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій
декларації. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний

(податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується не пізніше 50 днів, наступних за останнім
днем податкового (звітного) кварталу.
5.6. Податкові декларації подаються (у тому
числі у разі сплати квартальних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу.
6. Відповідальність податкових
агентів 
6.1. Податкові агенти несуть відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту
і своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій в порядку, визначеному Податковим кодексом України.
7. Контроль за справлянням збору
7.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій, правильністю обчислення суми збору, повнотою і своєчасністю його
сплати до місцевого бюджету здійснюється
ДПІ в м. Івано-Франківську.
Секретар Угорницької сільської ради
Романна Гудима
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ЦЕ СВЯТЕ СЛОВО — МАМА!

Зоріє на день….
Перший несміливий промінчик сонця грайливо ковзнув по плесі ріки, відбився від води
і зазирнув крізь кватирку до кімнати, де над
колискою схилилася молода матуся. Мати

і дитя… Ця велика таїна Господнього творіння, над якою ми навіть не замислюємося, але
яку до кінця ніхто не може збагнути і осмислити, бо то є Божий промисел.
Материнська любов безмежна, безкорислива і жертвенна, яка зігріває теплом і ніжністю
весь світ, дає наснагу до життя і праці. Мамині
очі, які випромінюють ласку, теплі мозолясті
руки, котрі переробили усяку роботу і ті святі молитви, які вона складає перед образом за
своїх дітей доки б’ється її серденько — усе це
є тим святим оберегом, який супроводжує нас
протягом цілого життя.
Це слово — мама несе у собі триєдиний
зміст: Матері України, рідної матусі та пресвятої матері Божої, під покров якої стаємо
у молитвах, до якої припадаємо у терпіннях
та радощах. У травневі дні сповнені пахощами
трав, пташиним співом та буйноквіттям значна
частина християнського світу відзначала День
матері. Та інакше не могло бути, адже місяць
травень встановлений Церквою місяцем Божої
матері, коли у всіх храмах відправляються маївки — Молебні до Богородиці.
Свято Матері — всенародне, бо є визначенням основної ролі жінки у вихованні дітей і становленні родини та держави. Це свято виявлення великої любові і пошани до бе-

регині і продовжувачки духовних цінностей,
національних традицій і історичної спадщини нашого народу.
Засноване у 1914 році і утверджене Конгресом США, за клопотанням американки-сироти
Анні Джарвіс, свято Матері набуло розголосу
і підтримки у багатьох державах світу: Швеції,
Данії, Норвегії, Німеччині, Австрії.
У 1928 році вперше день Матері був відзначений Союзом Українок Канади, а у 1929 році
це свято було започатковане у Галичині, також
з ініціативи Союзу Українок. В 1939 році з приходом більшовицької влади — свято було скасовано і заборонено. Пройшли роки і з здобуттям Незалежності України це прекрасне свято відродилося знову не лишень в Галичині, а
й по всій Україні.
Мама — всепрощаюча. Їй нічого не потрібно, окрім уваги і пошани від дітей. Тож любімо своїх матерів за життя подароване нам, за
недоспані ночі, за ласку, науку і безкорисливу
любов. Шануймо і цінуймо кожну мить, коли
можемо бути поруч з найріднішою людиною.
Коли приходиться розлучатися, стараймося, як
найшвидше повертатися, як найчастіше зустрічатися, щоб мати можливість послухати рідний голос і сказати це святе слово — мамо! Бо
час невблаганний, зростають і дорослішають

діти, старіють і відходять за обрій наші матері. Тож пам’ятаймо про найріднішу у світі людину не лише у цей день. Пам’ятаймо, що материнська любов робить кожного з нас людиною. Вдумаймося у зміст цих високих слів,
викладених у вірші п. М. Бабій та переосмислимо зміст свого життя і роль матері у ньому.
Шануймо матерів.
А дні ідуть. Мов скибу тягнуть рік,
Доорюючи їх життєве поле.
Забравши із собою давні болі
Від нас відходять наші матері!
Нехай нічого дітям не болить,
Були б здорові ще й малі онуки,
Впокорено згорнувши кволі руки
Подумають вони в останню мить.
Шануймо матерів поки живі.
Поки ще є кому сказати: «Мама!».
Поки ще можна втомлено губами
Торкнутися при зустрічі повік.
Вже потім не повернуться з пітьми
Ні їхній погляд, ані слово віще.
Ми доти можем зватися дітьми,
Поки є наші матері, живі ще.
Шануйте матерів поки вони живі!
Голова СУ Люба Юрків

«Дума України — жіночого роду»
«…Держала слово і багато слів
у ньому поміщалось…
братерство, рівність, воля, рідний
край».
Леся Українка.

Ц

і вагомі слова Лесі Українки можуть
бути девізом кожної жінки-українки,
жінки-патріотки, яких у нашій історії є дуже багато.
Українські жінки, незалежно від державної
влади, назалежно від місця проживання, незалежно від суспільного класу і історичного періоду включалися у боротьбу зе незалежність
своєї держави. Вони творили жіночі організації, основним принципом яких було збереження і зміцнення нації, поширення і укріплення
своєї віри і національних традиції та виховання підросткового покоління у дусі високої духовності і патріотизму.
Тож історія України рясно переплетена іменами жінок, котрі у тій чи іншій мірі спричинилися до її творення. Чималу роль у цьому
процесі відіграли і жінки галичанки. До плеяди таких жінок належить маловідоме ім’я великої патріотки Дарії Гнатківської-Голуб, мужньої косівчанки, що пробуджує в душах українців національну гордість.
Народилася Дарія Гнатківська 22 жовтня
1912 роу у с. Смодна на Косівщині в роди-

ні греко-католицького священника Омеляна
Гнатківського, пароха цього села.
По закінченні консерваторії перед молодою
красунею відкрилася дорога до праці з обраного фаху за покликанням, спокійне життя в
оточені однодумців, мистецької інтелегенції.
Однак Дарія вибирає інший шлях. Ще будучи молодою пластункою, вона присягла на вірність Богові і Україні.
Велика любов до свого народу, бажання
української незалежності і самостійності повела її у вир революційної боротьби. Пройшовши катівні, переслідування і принижування ця мужня жінка не зломилася і упродовж
свого життя зберегла ту велику любов до рідної землі і свого народу.
Пройшли роки і земляки пошанували світлу пам’ять великої українки, своєї однолсельчанки.
3 липня 2011 року у селі Смодна Косівського району, за ініціативою косівського районного осередку Союзу Українок, було відкрито і посвячено пам’ятну дошку Дарії
Гнатківської-Голуб, яку встановили на будинку, де народилася ця славна українка.
З цієї нагоди, в актовому залі Смоднинської
сільської ради, відбулася святкова конференція
на тему: «Відродження імен жінок-українок,
наших землячок, які творили історію України». Перед присутніми виступами науковці,

історики, місцеві літератори та аматорські колективи.
Учасниками цього заходу були представники Союзу Українок з Києва, Львова, Івано-Франківська, Калуша, Долини, Болехова,
Коломиї, усіх приміських
осередків СУ обласного
центру та угорницькі союзянки: п.Орися Шліхутка,
п.Мирослава Андрейчук,
п.Дарія Двилюк, п.Марія
Чопик, п.Люба Юрків.
На свято було запрошено духовенство двох конфесій греко-католицької та
православної.
Зокрема почесними гостями свята були декан Косівського деканату УГКЦ отець прот.
Роман Іванюлик, уродженець нашого села,
котрий має великий авторитет і повагу у громаді, є впливовим і пошанованим у місцевій
владі а також є прекрасним духівником і добрим господарем у парохії, та владика Андрій
Абрамчук УПЦ.
На запрошення отця Романа наші союзянки побували на Богослужінні у церкві святого
Василія Великого у м. Косові, котра була зведена за півтора року після пожежі під мудрим

Перший випускний у садочку

З

авдяки наполегливій праці сільського
голови, сприяння обласної ради та підтримки адміністрації школи-інтернату
в нашому селі було відкрито перший дошкільний навчальний заклад (дитячий садочок),
в якому діти весело грались, малювали, навча-

лись читати та рахувати,
адже до цікавого шкільного життя потрібно підходити відповідально та
в гарному настрої. Завдяки талановитим вихователям та роботі допоміжного персоналу у малят залишаться добрі спогади
про їх дошкільне життя,
яке вони згадуватимуть
через багато років з любовю та вдячністю. Цього року в ньому відбувся
перший випускний вечір
наших наймолодших жителів села. Діти представили концерт, також прийняли спільну радість
солодкого столу.
На це радісне свято до дітей завітали казкові персонажі, які залишили у маленьких
дитячих душах теплі спогади. Випускний ранок у садочку — поважний захід для малят,

на якому їм було вручено дипломи — перший документ у житті дитини про закінчення дошкільного закладу і є «перепусткою» до
школи. За наших випускників прийшли по-

керівництвом пароха та за підтримки місцевої
влади і громади.
Ми були приємно вражені коли вкінці
Служби Божої отець Роман сказав про те, що
у церкві присутні гості, його односельчани, союзянки, які є учасницями того свята, що відбувається у селі Смодному. Те ж саме він сказав і на урочистому віче під час свого виступу.
Відрадно, що маємо таких значимих односельчан, котрі роблять добрі справи не лише на
теренах своєї праці і проживання, вони є гордістю свого рідного села Угорники.
Голова СУ Люба Юрків

радіти їхні тата, мами, бабусі, дідусі, братики та сестрички.
Запрошуємо наших наймолодших мешканців вступити до нашого садочку.
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Церква — корабель спасіння — парафія Святого влкмч. Юрія.

Хліб з небес:

як Свята Євхаристія підтримує нас

У

же від початку створення всесвіту Господь задумав обдарувати людину необхідною для неї благодаттю, мудрістю
і силою. Книга Буття показує цю істину через
зображення двох дерев едемського саду: дерева життя, яке містить в собі всі скарби Божественного Задуму, і дерева пізнання добра
і зла, котре символізує філософію, що допомагає відрізнити істину від брехні, але цим відокремлює людину від Божої опіки.
Сьогодні ми споживаємо від дерева життя
кожного разу, коли причащаємося Пресвятого Тіла і Крові Христа. Ці дорогоцінні небесні дари зміцнюють нас, надихають, відкривають нам Божу мудрість. Пропонуємо заглибитися в зміст деяких біблійних образів, котрі
допоможуть нам відчути радість присутності Христа під час Святої Літургії. Закликаємо
вас не просто прочитати цю статтю, а замислитись над нею. Зберігайте ці образи у своєму
серці під час Святої Літургії, щоб, зустрівши
Христа у Святому Причасті, по-новому відчути Його благодать.

сказати тобі і зробити в твоєму серці. Підходь
до Христа з чистим і смиренним серцем, і Він
заведе тебе у Божу присутність і перетворить.
Таким чином поступово небесна їжа буде цілком насичувати тебе.

Бажання служити
Богу

Уявімо синайську пустелю за 1250 років до
пришестя Христа. Ізраїльтяни були звільнені з єгипетського рабства і тепер ішли до землі обітованої. Мандрівка була важкою, не вистачало їжі і води. І тут, у цій безплідній пустелі, Бог дав Своєму народові воду зі скелі та
манну з небес.
Через дванадцять з половиною віків після
цієї мандрівки пустелею Ісус з Назарета наситив тисячі людей однією хлібиною і двома рибинами (див. Йо 6,1-15). Святий Йоан Богослов
відзначає, що ця чудесна подія відбулася незадовго до Пасхи (див. Йо 6,4). Євангеліст описує
це насичення як пророче послання, як знак, що
пов’язує читачів, у тому числі і нас, з минулим
і вказує на щось набагато більше, ніж угамування фізичного голоду. Йоан побачив у цьому чуді переддень нової Пасхи, яка звільняє не
з фізичного рабства, а з рабства гріха і смерті.
Сучасники Христа вірили, що чудо з манною повинно повторитися, і його зробить обіцяний Месія, Той, Хто посяде місце Мойсея
і стане новим Відкупителем Ізраїлю (див. Йо
6,14; Втор 18,15). На підтвердження цього очікування Ісус говорив їм, що Його Хліб принесе вічне життя, в той час як манна в пустелі лише підкріпляла їхні смертні тіла (див. Йо
6,32-33). Для Христа споживання людьми Його
Тіла було питанням життя і смерті, питанням,
що торкається вічності.

раз хліба з духовним насиченням, яке випливає з Його жертви.
Слова, вимовлені тут Христом: «І хліб, що
його я дам, це — тіло моє за життя світу» (Йо
6,51), — змушують нас згадати Таємну Вечерю, коли Він сказав апостолам: «Це — моє тіло,
що за вас віддається» (Лк 22,19). В обох випадках Ісус говорив Своїм послідовникам, що Він
і є Месія, що Він Сам і є небесний Хліб, Божественна їжа, незрівнянно цінніша, ніж манна в пустелі.
Кожен, хто слухав Христа, розумів, що Він
говорить про духовне життя і духовну їжу, а не
про фізичне життя і матеріальний хліб. Вони
відчували, що цей Равві, який нагодував тисячі людей, говорить зараз про Себе як про живу
Жертву. У них не було проблем у розумінні
Христа. Набагато важче було прийняти Його
і Його слова. Вони звучали занадто нереально,
щоб можна було повірити в них (див. Йо 6,52).
У ту хвилину багато хто, котрі і ходили за
Христом, та не змогли прийняти слова про те,
що повинні їсти Його Тіло і пити Його Кров,
і відступилися від Нього (див. Йо 6,66). Тоді
Христос запитав у апостолів: «Невже й ви бажаєте відступитися?» (Йо 6,67). Напевно, в цю
мить Петро, що й сам, можливо, роздумував,
чи не відійти і йому, міркував так: «До кого ще
я піду? Хіба хтось інший зможе так зворушити
моє серце, як Ісус? Хіба хто-небудь ще зможе
чинити такі неймовірні чудеса? Хто ще зможе
дати мені вічне життя? Ні, ні, ні. Все-таки, Він
є «Божий Святий» (Йо 6,69).

Жертовний Хліб

Спробуйте і побачите

Два пророчих аспекти цієї історії варто розглянути докладніше: по-перше, Ісус знав, що
стане непорочною Жертвою, Пасхальним Агнцем. По-друге, наситивши п’ять тисяч чоловік напередодні Страсних мук, Христос показав, що Його хресна жертва буде здійснюватися для людей під виглядом хліба. Цим чудесним пророчим насиченням Ісус пов’язав об-

Апостоли мали змогу бачити Христа на
власні очи, чути Його, доторкатися до Нього руками (див. 1 Йо 1,1-12). Ми сприймаємо
інформацію тими ж самими органами чуттів,
потім мозок її опрацьовує, і вона зберігається
в нашій пам’яті, в нашому серці.
Апостоли полюбили Христа, почали цінувати Його слово і повірили в те, що Він дійсно

Хліб Месії

ВІДПОЧИНОК З БОГОМ
З благословення отця пароха сотрудник парафії о. Юрій
з 18 липня буде провадити парафіяльно-християнський табір
для молоді парафії с. Угорники. Метою табору є духовний
вишкіл та активно-оздоровчий відпочинок у горах. На даний
час зголосилося 32-і особи. В програмі табору (щоденна
Літургія, молодіжно-реколекційні науки, конкурси, похід
у гори, спортивні ігри )

Месія, Святий від Бога. Але все-таки вони ще
не зрозуміли, що значить споживати Тіло Ісуса як Хліб Життя. Під час Таємної Вечері апостолам відкрилося нове бачення, вони почали
сприймати по-новому і більш глибоко все, що
переживали впродовж усього часу перебування
з Господом. Тепер вони не просто бачили, чули
і торкалися Божого Сина, а спожили Його Тіло
і Кров. Це дало апостолам більш глибоке пізнання того, Ким є Христос і для чого Він прийшов. Тут, на Таємній Вечері, вони отримали
більш глибокий зв’язок з Ним, ніж будь-коли.

«До кого нам іти?»
Від початку існування світу Бог прагнув,
щоб ми приходили до Нього і насичувалися
Ним. На Таємній Вечері ця спрага Бога нарешті стала явною. Під час кожної Святої Літургії Господь приходить до нас під виглядом хліба, запрошуючи спожити Його і преобразитися.
Приймаючи Христа у Святому Причасті, намагайся наслідувати апостола Петра. В тобі можуть виникати деякі сумніви. Цілком можливо,
що у тобі щось буде противитися Христу. Але
незважаючи на все це, хай у твоїй душі звучить,
як відлуння, сповідування апостолом Петром
своєї віри у Христа: «Господи, а до кого ж іти
нам? Це ж у тебе — слова життя вічного! Ми й
увірували й спізнали, що ти — Божий Святий»
(Йо 6,68-69). Повір, що якщо ти вкушаєш Хліб
Життя, Христос виконає Свою обіцянку і воскресить Тебе в останній день (пор. Йо 6,54).
Але не слід забувати, що поруч із Христом
був також Юда Іскаріот. Він споживав той самий Хліб, що й інші апостоли, але це не змінило його. Отже, здатність Євхаристії перетворювати нас залежить і від нашого власного ставлення до цього дару. Тіло і Кров Христа насичують тих, хто не чинить спротив їхній цілющій силі.
Всім серцем цінуй духовну їжу з небес. Будь
впевнений, що Господь перебуває з тобою і в
тобі. Будь відкритий усьому, що Христос хоче

Одного разу після Воскресіння Христа,
кілька апостолів поверталися з рибалки ні з
чим. Раптом вони побачили на березі озера
Людину. Це був Христос, але вони не впізнали
Його. Він наказав їм закинути сіті ще раз (див.
Йо 21,6). Апостоли послухалися Його і впіймали стільки риби, що їхні сіті мало не прорвалися. Саме в цю мить апостол Йоан упізнав Христа. Вийшовши на берег, апостоли побачили, що Він приготував для них сніданок.
Перш ніж вони почали їсти, Ісус переломив хліб і дав їм (див. Йо 21,13). Цим жестом Ісус ніби говорив апостолам: «Знайте, що
Я завжди з вами, готовий у будь-який момент
прийти на допомогу. Як Я годую вас, так і ви
годуйте ягнят Моїх» (пор. Йо 21,15-17). Цей
фрагмент Святого Письма говорить нам про
те, що, прийнявши небесні дари, ми покликані йти і ділитися ними з людьми, до яких Він
нас веде. Він хоче, щоб ми привели до Нього
всіх — багатих і бідних, освічених і неосвічених, молодих і старих. Він хоче, щоб на цьому
шляху ми мали впевненість в тому, що Він завжди з нами, що Він буде вести і зміцнювати
нас до кінця світу (пор. Мт 28,19-20).
Хоча ця розповідь Йоана Богослова, насамперед, говорить про духовну працю, служіння
та євангелізацію, ми повинні пам’ятати, що
Ісус хоче допомагати і в нашій світській праці. Апостоли пішли ловити рибу, бо не мали інших засобів до існування. І Воскреслий Христос запропонував їм Свою допомогу в цій праці. Так само Христос хоче благословляти і наші
зусилля. Він допомагає нам не для того, щоб ми
стали багатими і знаменитими, а щоб ми свідчили про Нього і Його могутність там, де вчимося або працюємо. Він допомагає нам забезпечувати всім необхідним наші родини і спільноти. Він дає навіть більше, ніж нам потрібно,
щоб ми ділилися з бідними і нужденними. Ісус
хоче, щоб наша робота розвивала дари і таланти, якими Він нас наділив. Усіма способами Він
хоче допомогти нам стати подібними до Нього.
Брати і сестри, без уважного слухання ми не
побачимо Бога. Ми можемо не впізнати Його,
навіть споживши Хліб Життя. Але якщо ми не
почуємо Боже одкровення, то як ми довідаємося, коли і де закидати свої сіті? Коли під час таїнства Євхаристії ми відволікаємося від Бога,
наші думки наповнюються тривогами і турботами — спокусами цього світу. І тоді ми обмежуємо дію Христа в нас, а отже, не можемо
повноцінно виконувати Його місію. Ісус хоче
відкритися і нам, коли ми споживаємо Його
Тіло і п’ємо Його Кров. Будьмо уважні та зосереджені, щоб не пропустити Його з’явлення.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

В ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С. УГОРНИКИ
Кожного дня
Свята Божественна Літургія о 8:00
(понеділок — за здоров’я,
субота — заупокійна).
Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій ЗОШ
І-ІІІ ступенів в каплиці
св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.
Неділя і свята: 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.
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У липні молитовно обходимо свята:
земних речей. Що робити — не знаю, і до
кого прибігти, щоб спасенна була душа
моя? Лише до тебе, святий Іване, одноіменного благодаті, бо знаю тебе як перед
Господом, після Богородиці, більшого за
народжених усіх. Ти бо сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, що бере гріхи світу. Моли Його за
грішну душу мою, щоб віднині, немов о
годині одинадцятій, взяв я на себе благий тягар і прийняв заплату з останніми. О Хрестителю Христовий, достойний
Предтече, останній пророче, перший мученику, посників та пустельників наставнику, чистоти вчителю й близький друже Христовий! Тебе молю, до тебе прибігаю: не відкинь мене від твого заступництва, але підійми мене, що впав багатьма гріхами. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти обох
єси проповідник. Випроси мені істинне
покаяння й відпущення гріхів та даруй
увійти туди, куди ніщо скверне не входить — у Царство Небесне. Амінь.

07 липня (четвер) —
Різдво пророка,
Предтечі і Хрестителя
Господнього Йоана.
Йоан (Іван) Хреститель народився
у юдейському місті Аймкарім. Він був
сином священика Захарії та його дружини Єлисавети, які були бездітними. Господь дарував їм дитину, коли вони вже
були у похилому віці. На шостому місяці вагітності Єлисавети відвідала це подружжя Пресвята Богородиця, яка ймовірно була при народженні Івана Хрестителя. На місці, де колись був їхній дім,
нині збудована величава базиліка Відвідин св. Єлисавети.
Різдво Йоана Хрестителя супроводжувалося чудом, коли батько онімів при зачатті сина через свої сумніви, а при його
народженні знову заговорив. У цей день
Церква закликає вірних до радості з приводу початку здійснення спасенного Божого задуму, бо Предтеча готує шлях до
спасіння, а Христос його здійснює.
Молитва: Хрестителю Христовий,
проповіднику покаяння, не відкинь мене,
що каюся, але, єднаючись із небесними
воїнствами, молися до Владики за мене
недостойного, лінивого, немічного й засмученого, що потрапив у багато лих
і обтяжений бурхливими думками ума
свого. Я бо є пристановищем злих діл,
ніяк не кладучи кінець гріховним звичкам своїм — розум бо мій прибитий до

10 липня (неділя) —
всіх святих
Українського
народу.
12 липня (вівторок) —
Свв. славних
і всехвальних,
і первоверховних
апп. Петра й Павла.

ПІДГОТУВАННЯ ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ
І УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ!
З 01 липня при нашій парафії починається підготування до першої сповіді
та урочистого причастя. Заняття будуть відбуватися щодня окрім суботи та
неділі протягом місяця липня. Початок занять о 19:00 год. в церкві.

ФАКУЛЬТАТИВ ДУХОВНОСТІ
З 01 вересня в ЗО Угорницькій школі (каплиця Св. Миколая) окрім
урочистої Літургії на початок навчального тижня, яка відбувається
щопонеділка, усі діти будуть мати, згідно навчальної програми
факультатив духовності, який буде проводитися два рази на тиждень
в шкільній каплиці.

Зарваницька Богородиця об’єднала
таких різних і таких єдиних

З нагоди величного свята Христового Воскресіння після урочистої Літургії, посвячення пасок на
церковному подвір’ї біля
нашого храму відбулися
молодіжно-великодні забави під егідою о. Юрія.

Складання
привітань після
подячної Літургії в день іменин
о.Юрія — сотрудника парафії.

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»
(Ваші запитання можна надсилати на адресу сільської ради, а також на електронну скриньку редакції ygornukupress@ukr.net).
Чекаємо на Ваші запитання, на які Ви зможете отримати
розгорнуті відповіді.

15 травня відбулася проща духовенства та
вірних Івано-Франквської єпархії УГКЦ до Зарваниці. Вже з самого ранку потоки паломників спішили до Богородиці, щоб розповісти їй
у своїх молитвах про радості і трудності щоденного життя.
Очолив Архієрейську Божественну Літургію єпископ ординарій Івано-Франківської
єпархії Кир. Володимир Війтишин. Згідно

З нагоди Храмового свята та Ювілею від дня народження з подання
пароха о.Романа Єпископською грамотою Єпарха Івано-Франківського
УГКЦ Кир Володимира (Війтишина)
була відзначена за ревну працю для добра парафії п. Ольга Носків — регент
церковного хору.

програми відпусту відбулися: сповідь, духовні
розмови, Архієрейська Літургія, Апостольське
благословення та повний відпуст, освячення
води та окроплення нею вірних.
Активну участь у прощі взяли Угорницькі
парафіяни-паломники до Зарваницький святинь. Наймолодшою учасницею прощі була
Яринка (4 роки).
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наша школа

Освіта — це безперервний процес
М

инув ще один навчальний рік, відспівав дзвінкоголосо свою пісню останній дзвінок, дитячі мрії замінило доросле життя. Попереду іспити, зовнішнє незалежне оцінювання. А потім застигне школа у невластивій їй тиші, опустіє шкільне подвір’я,
завмерши у чеканні своїх дівчаток і хлопчиків, які обов’язково прийдуть сюди восени.
У школі проводиться підготовка до нового 2011-2012 навчального року. У травні місяці затверджено робочий навчальний план школи.
За період з квітня по червень:
— Завершено ремонт кабінету математики;

До ремонту 	Після ремонту
— Завершено зовнішню штукатурку майстерні;

До ремонту 	Після ремонту
Триває ремонт приміщень майстерні;

Підходить до завершення ремонт кабінету музики ( залишилося придбати та постелити ламінат);
Розпочато ремонт бібліотеки школи ( здійснено заміну вікон )

— систематично проводиться прибирання території школи, покіс трави, очищення від трави асфальту та бордюрів.
П р о в од я т ь с я р е монти силами батьків у класних кімнатах. Планується зробити косметичний ремонт
кабінету образотворчого мистецтва, «Захисту
Вітчизни», санвузлів.
Потребує ремонту
спортивний та актовий зал школи. Але, на
жаль, на сьогоднішній
день ми не маємо змоги зробити ці ремонти.
Хоча так хочеться поновити і матеріальнотехнічну базу кабінетів.
Сьогодні, дійсно, не можна провести якісний ремонт приміщень навчальних кабінетів без
допомоги меценатів та батьків.
Адміністрація та педагогічний колектив школи висловлює подяку батькам учнів, Отцю Роману, О.В. Криховецькій, Л.З. Атаманчук, Р. М. Онуфріїву, технічному персоналу школи за допомогу у проведенні ремонтних робіт.
«Меценатство — це стан душі, коли досягши успіху, хочеться допомогти іншим».
Приходячи у цей світ, людина відкриває свій духовний рахунок, який треба поповнювати добрими ділами та праведними поступками, хоча багато людей забувають своє призначення. Коли
важко, завжди потрібно згадувати слова матері Терези: «Роби людям добро — хоча завтра вони
забудуть про це, але ти все ж таки роби добро, бо таке наше призначення». Звичайно, дотримуватися її заповідей на так легко, але потрібно.
Ми не втрачаємо надії, що найдуться такі люди, які захочуть допомогти нам.
Петрунів М.В. —
директор школи

До ремонту 	Після ремонту

Свято Останнього дзвоника
С
вято Останнього дзвінка — незабутній і неповторний день. Традиційно
в Угорницькій школі воно проводиться на спеціально оформленому майданчику пе-

ред школою, який підкреслює особливу атмосферу і небуденність події.
На святі були присутні почесні гості: отець
Юрій, Б. Білик — начальник управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, І. Загрійчук — спеціаліст управління освіти і науки Івано-Франківської міської
ради, Л. Атаманчук — голова сільської ради,
голова батьківського комітету школи, І. Криховецький — заступник декана економічного
факультету Івано-Франківського університету
права ім. Короля Данила Галицького, Р. Онуфріїв — депутат міської ради, який завітав на
свято не з пустими руками. Школі було подаровано клавішний інструмент.
Гості щиро привітали випускників і всіх
школярів зі святом та побажали їм успіхів,
здоров’я, гарного відпочинку.
Відмінники навчання і переможці олімпіад,
за сприяння сільського голови Л.З.Атаманчук,
одержали грошову винагороду у сумі 2000 гривень та грамоти. А випускників прийшли провести в доросле життя козаки, Буквар, Дзвінок
та Незабудка, а також господарі школи — представники 1-10 класів.
Під час свята звучали пісні, щасливий дзвінок, було багато квітів і щирих посмішок.

Ми пишаємося нашими випускниками і віримо, що завдяки знанням, отриманим у школі, постійному самовдосконаленню у вибраній
професії, вони зроблять гідний вклад у розбудову нашого села, міста та України. Ми бажаємо випускникам щасливого життєвого шля-

ху! Нових відкриттів, віри у себе і свої сили!
Творчих і професійних досягнень на благо рідної землі!
Фученко Н.В. — заступник директора
з навчально-виховної роботи
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Прощальний вальс

У

недільний день, 19 червня цього року,
актова зала школи переливалася барвами квітів, святкового вбрання, добрих і щирих посмішок.
Уся шкільна родина зібралася на традиційне свято випускного вечора.
Дев’ятикласники плили у прощальному
вальсі, в якому поринули у спогади, мрії, сподівання, відчули радість, смуток та світлу печаль…
А потім новий день покликав їх у незвідані
далі, різнобарв’я життя, для праці та радості.
До школи прийдуть нові діти. І вона, як турботлива мати, буде виховувати їх, навчати, наставляти і випускати в життя.
Хвилюючим був цей день не лише у випуск
ників. Не менше хвилювалися і їхні батьки.
Відчували, як шалено б’ється серце, а то зовсім десь зникав його стукіт, бо у вирій життя
полетять їх пташенята.
Дорогі випускники! Запам’ятайте себе
такими молодими, гарними, романтичними,

з іскорками довіри до життя, надії на сповнення всіх мрій і сподівань. І, якщо у дорослому житті у вас траплятимуться хвилини відчаю і розлуки, якщо доля буде несправедливою до вас, якщо зустрінуться на вашому шляху лихі люди, згадайте оце свято, своїх друзів
дитинства і вам стане легше, ви відчуєте себе
не такими самотніми.

Не забувайте, що навчилися ви
для того, щоб розум і серце віддати людям. Не заплямуйте доброго

імені свого роду, честі своєї школи, котра дала
вам путівку в життя.
Щасливої дороги, дорогі випускники!
Ваші наставники

Свято родини

Р

одина, сім’я — це найдорожче для кожної людини. «З родини йде життя людини»,— говорить народна мудрість. Тут
людина робить свої перші кроки, звідси вона
виходить у широкий світ. У сім’ї вона навчається любові і добра, вчиться шанувати свою
землю, свій рід, берегти пам’ять свого роду.
Адже недарма говорять: «Без сім’ї немає щастя на землі».
Родина — це не тільки рідні, родичі. Це —
і школа, і весь наш народ український. Родина до родини — народ. Ми з вами — український народ, який складається з малих і великих, дружних і працьовитих родин. Як могутня ріка бере свою силу з маленьких джерел,
так і наша Україна збагачується маленькими
родинами, сім’ями. І хочеться нам, щоб річка

була повноводною, щоб велика родина наша
була красивою та щасливою.
Класним керівником 5 класу Сворак С.О.
у травні було проведено Свято родини, на якому були присутні учні класу та їхні батьки.
Мета заходу полягала у тому, щоб виховати
любов і повагу до найближчих і найрідніших
людей — батька й матері, бабусі й дідуся, бажання допомагати їм; вчити дітей бути чемними, уважними, завжди пам’ятати місце, де народилися, рідну оселю, свій народ, рідну мову.
Формувати почуття обов’язку перед батьками,
прояву бажання примножувати родинні традиції, а також ближче познайомити родини учнів.
Комановська О.І. — заступник
директора з виховної роботи

Барви сонячного літа
Н

ародна мудрість стверджує: «Здоровий не знає, який він багатий».
З давніх-давен в українського народу сформовані традиції виховання, спрямовані на здоровий спосіб життя та ставлення до власного здоров’я як до найвищої цінності. Саме тому школа постійно працює
в напрямку фізкультурно-оздоровчої роботи та продовжує цю роботу під час літнього
оздоровлення.
Основною метою діяльності педагогічного
колективу є фізичне, духовне, соціальне, психічне, екологічне здоров’я підростаючого покоління, пропагування здорового способу життя, відношення до здоров’я як до найвищої соціальної цінності. Девізом нашої роботи є вислів «Здорові діти — це здоровий народ, здоровий народ — це багатство країни, в якої є майбутнє». Найефективнішим методом досягнення даної мети є організація спортивно-масової
роботи.
За три тижні у пришкільному оздоровчому таборі «Ластівка» оздоровилось 52 дітей.
Кожен день у таборі розпочинався із ранкової гімнастики на свіжому повітрі. Шкільна
медсестра та вихователі проводили профілактичні бесіди щодо збереження здоров’я:
про правила особистої гігієни, про профілактику харчових отруєнь, про негативні наслідки шкідливих звичок, про основні правила загартовування. Протягом дня в кожному
загоні працювали чергові, які стежать за чи-

сприяло поліпшенню їхнього здоров’я, фізичному загартовуванню, покращенню
соціального та психічного
здоров’я вихованців через
розвиток комунікативних
навичок, формування життє-

стотою та порядком в кімнатах, в їдальні, на
шкільному подвір’ї.
Особлива увага приділяється питанням безпеки життєдіяльності, тому вихователі щоранку проводять бесіди щодо правил безпечної поведінки. Обов’язковим щоденним елементом відпочинку є прийом сонячних та повітряних ванн.
Кожен день табірного життя був насичений
різноманітними заходами. Вихователі намагаються якомога ефективніше реалізовувати як
традиційні, так і інноваційні форми і методи
роботи. Відповідно до плану-сітки пришкільного табору проводяться спортивно-масові заходи. Залучення дітей до участі в цих заходах

вої компетенції. Постійно проводилися конкурси малюнків, плакатів, стіннівок з питань формування здорового способу життя.
Літній відпочинок триває. Попереду у дітей
ще багато цікавих розваг та зустрічей.
Чуйко В.Я. — начальник пришкільного
табору
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Здійснення наших традицій
(спогад у світлинах)

Д

ана рубрика нашої газети має на меті проінформувати мешканців
села про події, які відбулися у фоторепортажі. Варто зазначити, що
кожна подія в нашій громаді є важливим ракурсом у творенні історії нашого села.
8 травня відбулося Урочиста Літургія з нагоди храмового
свята, в якій взяли участь: декан Єзупільський прот. Богдан
Курилів та декан Тисменицький
прот. Петро Скрипник, а також
священики прот. Іван Петрів та
прот. Ярослав Гринюк. Після
Літургії відбулося мале освячення води та окроплення нею
всіх парафіян.

Своєрідним продовженням храмового свята був виступ відомого тріо
священиків «Новий час», які подарували приємні хвилини спілкування з піснею нашим односельчанам. Концерт
відбувся за сприяння депутата міської
ради п. Романа Онуфріїва.

з роси і з води!

Вітаємо

Найщиріші вітання для депутатів
сільської ради, членів виконкому, які
святкували дні народження:
Бойчука Володимира Тарасовича,
Соловського Тараса Ярославовича,
Гача Василя Павловича,

Думича Михайла Деонізовича,
Пивоварчука Віталія Івановича,
Павлюка Василя Васильовича
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Сільський голова Любов Атаманчук

Складаємо найщиріші привітання для Мар’яни
Атаманчук за отримання диплому третього ступеня
і отримання звання Лауреата заключного туру в номінації
«Аматори та аматорські колективи» ХХ Всеукраїнського
відкритого конкурсу читців ім. Тараса Шевченка,
який відбувся в днях 26-30 квітня 2011 р. в м. Києві,
організованого Міністерством культури України,
Українським центром культурних досліджень Київського
міжнародного університету.

футбол

Добрі досягнення у футболі

Завершилось перше коло чемпіонату
міста з футболу, в якому цьогоріч приймала участь футбольна команда села
Угорники. Команда виступила досить
вдало, і лише поразка в останньому,
дуже принциповому матчі завадила їй
здобути перше місце. В результаті ФК
«Угорники» посіла третє місце.
Загалом, команда продемонструвала
наступні результати. Сезон розпочався вдало - команда вдома здобула переконливу перемогу 4:1 над командою ФК
«Опришівці».

Непростим суперником
виявилась для нас ФК «Благо», якій наші футболісти поступилися з рахунком 1:5.
Червень для ФК «Угорники» виявився найбільш сприятливим. В цьому місяці ко-

манда здобула три перемоги та одну
нічию: перемогли вдома Хриплинську «Бистрицю» 4:1 (юнаки 1:1),
в наступному турі на виїзді здолали
«Хортицю» з Крихівців - 0:2 (юнаки 3:0). Безгольовою нічиєю завершилася зустріч нашої команди з
Вочинецькою «Бистрицею» (юнаки перемогли 3:0). Проте, найбільш
приємною для глядачів та самих
футболістів стала зустріч з ІваноФранківською «Зорею», в якій Угорники розгромили суперника з рахунТренер ФК — Володимир Семанюк
ком 12:1!
(на фото — перший ряд, крайній зліва).
В останній грі першого кола фортуна була більш прихильною до команди – суперника. Таким чином, «Громадський форум» з Івано-Франківська отримав перемогу
2:1. ФК «Угорники» з нетерпінням чекатиме наступного кола, щоб виправити цю прикру помилку.
Отже, турнірна таблиця після першого кола має такий вигляд:
№

Команда (місто, село,
територіальна громада)

Ігри

Перемоги

Нічиї

Пораз- Різниця
ки
м’ячів

Очки

1
2
3
4

ФК «Благо», м. Івано-Франківськ
7
5
0
2
24-9
15
ФК «Опришівці», т.г. Опришівці
7
4
2
1
12-8
14
ФК «Угорники», с. Угорники
7
4
1
2
24-10
13
«Хортиця», с. Крихівці
7
4
1
2
21-8
13
форум»,
5 «Громадський
7
4
1
2
15-11
13
м. Івано-Франківськ
6 «Бистриця», с. Хриплин
7
2
1
4
12-20
7
7 «Бистриця», с. Вовчинці
7
1
2
4
13-14
5
8 «Зоря», м. Івано-Франківськ
7
0
0
7
4-45
0
За нашу команду виступають: Баб’як Андрій, Винницький Тарас, Іванюлик Назарій, Лунів
Юрій, Маркевич Андрій, Марків Тарас, Мартинович Василь, Олексишин Ігор, Павлюк Іван,
Перов Микола, Семанюк Володимир, Семанюк Тарас, Середюк Сергій, Соловій Дмитро, Стонога Віталій, Хромей Андрій, Чепіль Віталій, Яковишин Назарій.
Склад юнацької команди: Баб’як Назарій, Біланюк Ігор, Власенко Назарій, Гавловський Михайло, Гаврилишин Мар’ян, Гаврилюк Віталій, Дарчин Ігор, Лавро Олег, Лисюк Юрій, Марків
Ярослав, Мохняк Юрій, Остапів Ігор, Осудар Назарій, Перегінець Олександр, Прокопів Михайло, Савчин Назар, Шкура Дмитро.

Кращі бомбардири:

Бабяк Андрій — 10 голів.
Павлюк Іван — 4 голи.
Семанюк Володимир — 4 голи.
Дмитро Соловій — 3 голи.

Стонога Віталій — 2 голи.
Хромей Андрій — 1 гол.

Маркевич Андрій — 1 гол.

Попереду друге коло чемпіонату, в якому нашій перспективній команді до снаги стати лідером!
Мешканці с. Угорники, особливо жителі мікрорайону
Макарівка, складають щирі слова подяки у признанні найкращого
продавця п. Олю (магазин «Продукти» на Макарівці). Ваша тепла
усмішка і приємне обслуговування приносять радість для усіх нас.
Многих і щедрих вам літ, добра і достатку!
З повагою, односельці.
Кожен бажаючий може скористатися даною рубрикою.
Заносьте привітання для своїх рідних та близьких у сільську раду
або надсилайте на поштову адресу сільської ради чи на електронну адресу редакції:
ygornukupress@ukr.net

Ìîº ñåëî — Óãîðíèêè
Ì³ñöåâèé ÷àñîïèñ ãðîìàäè
ñ. Óãîðíèêè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿
ì³ñüêðàäè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³

До уваги уболівальників! Турнірна таблиця ІІ кола чемпіонату міста.
НСК «Микитинці»
ФК «Опришівці»
ФК «Угоники»
ФК «Хриплин»
ФК «Угорники»
ФК «Угорники»
ФК «Бистриця»
ФК «Угорники»

ФК «Угорники»
ФК «Угорники»
ФК «Громадський форум»
ФК «Угорники»
ФК «Хортиця»
ФК «Благо»
ФК «Угорники»
НСК «Микитинці»

07.08
14.08
21.08
04.09
11.09
15.09
18.09
02.10

Початок матчів: юнаки — 16-00, дорослі — 18-00.
Інструктор по спорту, тренер ФК Володимир Семанюк

Âåðñòêà ³ äðóê
âèäàâíèöòâà «Ì³ñòî ÍÂ».
Íàêëàä 1000 ïðèì.
Çàì. № 3166.

Ãðîìàäà ñåëà Óãîðíèêè âèñëîâëþº
ùèðó ïîäÿêó çà äîïîìîãó ó âèäàíí³
íîìåðà ãàçåòè «Ìîº ñåëî — Óãîðíèêè»
êîëåêòèâó âèäàâíèöòâà «Ì³ñòî ÍÂ»
та директору п. Роману ОНУФРІЇВУ.

