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Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області

Свою Україну любіть.
Любіть її … Во время люте.
В останню, тяжкую минуту
за неї Господа моліть.
Т. Г. Шевченко

23-тя річниця
дня
незалежності
україни

в пам’ять
о. михайла
ганушев
ського

шкільне
капеланство
(парафіяльний
табір — 2014)

інформують
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та садочок
с. угорники
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Прощавай, садок дитячий!

Моє село — Угорники

Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради
Журнал виходить один раз у квартал
(на підставі рішення виконкому сільської
ради № 24 від від 22 травня 2012 року

Верстка і друк

Наклад 1000 прим. Зам. № 6947.

НЕХАЙ ГОСПОДЬ БЕРЕЖЕ НАС І УКРАЇНУ.

24 СЕРПНЯ — ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЦІ!
ьогодні
з трепетом
серця вітаю
Вас від імені усього
депутатського корпусу з Днем Незалежності Батьківщини нашої України. Незалежності не легкої, яка
далась нам ціною
крові, смертей — і ще не кінець. Переживаємо і надалі складний час. Усе
йшло до розвитку, але насправді — до
занепаду і знищення України, як держави. Події розвивались до поневолення
і рабства, про яке писав наш Пророк
Шевченко Тарас Григорович.
Але Український народ вкотре не
допустив цього поневолення, бо є
вільним, незалежним, який хоче працювати на своїй рідній, Богом даній
землі. І, здається, після буремного
Майдану, де молоді і свідомі українці
віддали своє життя за волю нашої
держави, мало б усе закінчитись….
Але навпаки — вогонь зла розпалився ще сильніше, бо так не хоче вільності для українського народу.
Останні події в Україні збудили
увесь світ, ціна вільності стала коштувати смертей наших молодих воїнів, які захищали і захищають нашу
з Вами державу. Українська молода
нація не хоче, щоб дух патріотизму,
який був розпалений на Майдані, почав потухати — це видно за вчинками і діями тих, які роблять усе, щоб
ми з Вами могли спокійно жити.
Сьогодні вітаючи Вас, хочу подякувати за допомогу, яку Ви надали
для наших хлопців — військових;
і ця допомога була значною. Кожний, хто не зміг поїхати в зону АТО,
мав можливість підтримати тих, які
є там. Дякую Вам за Вашу ревність
і свідомість. Дана допомога була зібрана і від імені громади с. Угорники передана бійцям, які під кулями
на Східних теренах відстоюють
нашу Незалежність.
Бажаю Вам у кожну родину мирного і безхмарного неба, спокою та
добробуту, почуття вільності і Незалежності, і щоб наша ненька Україна
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була процвітаючою Європейською
ДЕРЖАВОЮ, де кожний із нас зможе спокійно і чесно працювати, зберігати наші традиції і віру і передавати наступним поколінням, де наші
діти були б високоморальними
людьми, отримували добру освіту,
місце праці і почувалися українцями
з великої букви. Але для цього потрібно чимало зусиль, старань і терпіння, а основне — дієвої молитви
до Всемогучого Бога, який Благословляє нас на добро, долю, заради
якої нам з Вами потрібно трудитись
і працювати, а найголовніше — не
втрачати віри, надії і любові. Зі святом всіх Вас, дорогі односельці, ВІТАЮ ВАС СЛОВАМИ ГІМНУ КРАЇНИ!
Ще не вмерла України
ні слава, ні воля.
Ще нам, браття молодії,
усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки,
як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття,
у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим
за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття,
козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий
від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо
нікому;
Чорне море ще всміхнеться,
дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим
за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття,
козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще
докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна
розляже,
За Карпати відоб’ється,
згомонить степами,
України слава стане поміж
народами.
Душу, тіло ми положим за нашу
свободу,
І покажем, що ми, браття,
козацького роду.
Любов Атаманчук —
сільський голова с. Угорники
та депутатський корпус.

Сільський голова, депутатський корпус та громада с. Угорники
складає щирі слова подяки п. Роману Онуфріїву за вагому підтримку
у видавництві місцевого часопису
«Моє село — Угорники»
Редакційна колегія:
Любов Атаманчук, Марія Петрунів,
Любов Юрків, Галина Мартиненко,
Роман Онуфріїв (за згодою), о. Юрій
Трухан (за згодою), Оксана Довган,
Марія Тарновецька, Юлія Яловенко

Контакти:
с. Угорники, вул. Просвіти, 4,
тел. 55 42 43
e-mail: ygornukupress@ukr. net

інформує сільська рада

Дорогі односельчани!
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ьогоднішній
День є знаменною подією для к ожного з нас. Сьогодні ми вшановуємо
День Незалежності
Батьківщини України. Вшановуючи цю
пам’ятну дату, знову переживаємо тиск на Україну. Кожен
від малого до великого, повинен знати
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про цей День, як він встановлювався,
яке значення він має для нас, українців.
На прикладі сьогоднішніх подій кожний
може побачити і відчути, наскільки важко втримати і відстояти Незалежність,
наскільки вона є важливою для людей,
щоб не бути рабами, щоб жити і будувати державу вільно, під мирним небом — головне питання сьогодення!!!!!
Сьогодні ми переживаємо не
простий час. Знову настали часи,
коли ми, українці, живучи і працюючи на своїй землі, повинні відстоювати своє право на вільність, демократичність, право на волю і мир.
Чимало українців в історії віддали життя за вільність нашої держави
і, здавалось би, вже в далекому минулому ці події, але ні — вони як
хвиля повернулись, бо не до кінця
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ворог здав свою зброю і надалі прагне загарбати вільних і трудолюбивих українців. Але цьому не бути…
Ми свідомі свого вибору та становища — наша держава і народ є першими у нашому суспільстві. Ми прикладемо всіх зусиль, щоб кожний
з нас жив у вільній державі, де зростають добрі діти, де їхній сміх і радість є результатом нашого доброго
з Вами життя, де мир, любов і злагода панують в оселях та родинах.
Незалежність України була, є
і буде і нехай нам у цьому допоможе Всевишній Господь і Благословить на добрі вчинки і боротьбу за
Батьківщину Україну.
СЛАВА УКРАЇНІ — ГЕРОЯМ СЛАВА!
З вітанням депутат
Івано-Франківської міської ради
Роман Онуфріїв.

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ від 4 липня 2014 року

Про внесення змін до рішення 22-ої сесії від 9.09.2009 року
«Про затвердження нормативних актів з питань
оренди об’єктів комунальної власності
територіальної громади села Угорники»
З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності територіальної громади села Угорники,
враховуючи пропозиції виконавчого
комітету сільської ради, керуючись
Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,
ст.26, 59 і 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Положення про оренду об’єктів
комунальної власності територіальної громади села Угорники, затверджене рішенням 22-ої сесії від

09.09.2009 року, вважати таким, що
втратило чинність.
2.Затвердити нову редакцію Положення про оренду об’єктів комунальної власності територіальної
громади села Угорники (Додаток 1).
3.Методика розрахунку і порядок
використання плати за оренду
об’єктів комунальної власності територіальної громади села Угорники,
затверджена рішенням 22-ої сесії від
09.09.2009 року вважати такою, що
втратила чинність.
4.Затвердити нову редакцію Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду об’єктів кому-

нальної власності територіальної
громади села Угорники. (Додаток 2).
5.Затвердити Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна комунальної
власності територіальної громади
села Угорники (Додаток 3)
6.Дане рішення опублікувати
в місцевому часописі «Моє село —
Угорники».
7.Контроль за виконанням даного
рішення покласти на комісію з питань
бюджету та соціального захисту населення (С. Грицак).
Сільський голова Любов Атаманчук

Додаток 3 до рішення 25-ої сесії від 4.07.2014 року

ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі в безоплатне користування (позичку)
майна спільної власності територіальних громади села Угорники

I. Загальні положення
Це Положення регламентує організацію роботи сільської ради щодо реалізації вимог глави 60 Цивільного кодексу України.
В цьому Положенні використовуються наступні терміни :
користування (позичка) — засноване на договорі безоплатне користування майном підприємством, установою та організацією, відповідно до вимог чинного законодавства;
користувач — фізична або юридична особа;
позичкодавець — сільська рада
або уповноважений нею орган, підприємство, установа, організація кому-

нальної власності, на балансі яких перебуває майно;
об’єкт позички — нерухоме майно
(будівля, споруда, приміщення, частина приміщення), індивідуально визначене рухоме майно (засоби виробництва, транспорту, офісне майно та ін.).
Позичкодавцями майна спільної
власності територіальної громади
села, виступають:
а) сільська рада:
— на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій спільної
власності територіальної громади села;
— на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться безпосередньо на балансі сільської ради.

б) підприємства, організації, установи спільної власності територіальної громади села:
— на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів, окремі приміщення (при наданні
дозволу сільської ради на позичку
конкретно визначеного майна);
ІІ. Порядок розгляду заяв
фізичних, юридичних осіб,
клопотань підприємств,
організацій, установ спільної
власності територіальної
громади села Угорники
2.1.Виконавчий сільської ради
веде облік і реєстрацію нерухомого
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громади села є висновок постійної комісії та рішення сільської ради про надання дозволу:
— на укладання договору позички
на майно, що знаходиться на балансі
сільської ради;
— виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна,
що знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій спільної
власності територіальної громади
села.
В міжсесійний період договори позички можуть бути укладені сільським
головою відповідно до висновку постійної комісії сільської ради з наступним затвердженням на черговій сесії
сільської ради.
Зміни до діючого договору позички
вносяться у відповідності до висновку
постійної комісії з послідуючим затвердженням на черговій сесії сільської ради.
3.2. У разі позитивного рішення сесії сільської ради керівник об’єкта позички надає для погодження в сільську раду проект договору позички нерухомого майна.
3.3.Договори позички вважаються
укладеними з моменту їх підписання
сторонами, а на будівлі, капітальні
споруди (їх окремі частини) строком
на один рік.
При укладанні договорів керівниками підприємств, установ, організацій
спільної власності територіальної громади села договори позички вважаються укладеними після їх погодження сільським головою.
3.4.Передача об’єкта позички здійснюється в термін встановлений сторонами
і
оформляється
актом
прийому-передачі.
Акт прийому-передачі підписується
уповноваженими представниками сторін і є обов’язковим додатком до договору позички.
3.5. Договір позички припиняється
в разі:
— закінчення строку договору;
— письмового попередження однієї
сторони договору позички іншій стороні про відмову від договору (за місяць — у разі позички індивідуально
визначеного рухомого майна, за три
місяці — при позичці нерухомого майна, за сім днів — якщо майно потребує особливого догляду, зберігання до
його повернення), якщо інше не передбачено договором позички;
— у разі смерті фізичної особи користувача;
— знищення об’єкта позички.
3.6. Договір позички може бути розірвано за погодженням сторін.
3.7.У разі припинення договору чи
ІII. Порядок укладання,
дострокового його розірвання користуприпинення та розірвання
вач зобов’язаний повернути позичкодоговорів позички
давцеві об’єкт позички, про що скланерухомого майна
дається акт прийому-передачі. Якщо
3.1.Підставою для укладання сіль- користувач допустив погіршення стану
ським головою, керівником підприєм- об’єкта позички або його руйнування,
ства, організації, установи договору він повинен відшкодувати позичкодавпозички на об’єкт, що знаходиться цеві збитки, якщо не доведено, що це
у спільній власності територіальної сталося не з його вини.

майна спільної власності територіальної громади села, що не використовується і може бути надане в позичку
(далі — об’єкти позички), обстежує
об’єкти позички, подає пропозиції сільському голові щодо можливості надання об’єктів в позичку.
2.2.Фізична або юридична особа,
яка виявила бажання отримати в позичку майно, яке є на балансі сільської ради або знаходиться у її безпосередньому віданні, звертається з обґрунтованою заявою до виконавчого
комітету сільської ради.
До заяви додається :
Фізичною особою, яка бажає використовувати майно (за винятком підприємницької діяльності) для приватних, побутових цілей (як правило, благодійних) — копія паспорта та ідентифікаційного номера.
Юридичною особою — копію Статуту (Положення), копію свідоцтва про
державну реєстрацію, копію довідки
про включення до єдиного державного
реєстру.
2.3.Керівники підприємств, організацій, установ спільної власності територіальної громади села звертаються
до сільської ради з клопотанням щодо
надання дозволу виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, яке є у них на балансі
і належить до спільної власності територіальної громади села, вказавши
мету та необхідність позички.
До клопотання додаються копії
заяв, що надійшли до керівника підприємства, організації, установи від
фізичних або юридичних осіб щодо
наміру укласти договір позички.
У разі необхідності сільська рада
має право вимагати копію технічних
паспортів на нерухоме майно.
2.4.Попередньо розглянуті сільським головою клопотання щодо отримання дозволу виступати позичкодавцем та заяви на позичку нерухомого
майна направляються для розгляду на
засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціального захисту населення, . (надалі — постійна комісія). Постійна комісія на черговому засіданні
розглядає питання і готує висновок:
— про надання згоди на здачу в позичку;
— про мотивовану відмову в позичці майна.
2.5.У разі відповідності документів
вимогам чинного законодавства, постійна комісія сільської ради з питань
бюджету та соціального захисту населення готує проект рішення сільської
ради.

інформує сільська рада
3.8.Укладені сторонами договори
позички повинні відповідати типовому
договору, затвердженому рішенням
сесії сільської ради.
IV. Поліпшення нерухомого
майна
4.1. Користувач має право за погодженням з позичкодавцем, якщо інше
не передбачено договором позички,
за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію,
технічне переоснащення, поліпшення
майна.
4.2. За попереднім погодженням
з позичкодавцем, у разі виникнення
потреби в користувача на виконання
перепланування або реконструкції нерухомого майна, користувачем за
власні кошти виготовляється технічний висновок про можливість виконання даних робіт, який подається на розгляд постійної комісії сільської ради.
4.3. На підставі погодженого технічного висновку користувач за власні
кошти замовляє проектно-кошторисну
документацію та її технічну експертизу.
Дозвіл на виконання робіт з реконструкції нерухомого майна надається
постійною комісією сільської ради.
Витрати, пов’язані з такою реконструкцією, користувачу не повертаються.
4.4.Здійснення поліпшення нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства.
V. Порядок реєстрації, обліку
дозволів на позичку,
договорів позички
та контроль за дотриманням
умов договорів
Посадова особа виконавчого апарату сільської ради, відповідно до розподілу обов’язків:
— реєструє договори позички на
нерухоме та індивідуально визначене
рухоме майно, що знаходиться у безпосередньому віданні сільської ради;
— веде облік наданих дозволів на
позичку, договорів позички;
Секретар сільської ради
Романна Гудима

Шановні
мешканці села!
Нагадуємо, що термін сплати земельного податку за 2014
рік закінчується 29 серпня 2014
року. У разі несплати платежу
податкова інспекція у м. ІваноФранківську нараховує штрафні
санкції за несвоєчасну сплату у
розмірах, встановлених статтею 126 Податкового кодексу
України.
Сплатіть земельний податок
вчасно!
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День Державного прапора в Угорниках
цям за волю України. Усі присутні стали на коліна і помолились за душі тих, хто віддав
своє життя за вільну Українську державу, та принесли до
могили букет серпневих квітів.
Учениця школи Вікторія Гречаник прочитала вірш «Героїв не
треба жаліти» Наталі Лавлєн-

Р

анок 23 серпня був
як український прапор — яскраво-синє
небо і золоте сонце. На
11 годину до Народного дому почали підходити і під’їжджати на велосипедах угорничани різного віку, патріоти своєї
держави: поважні газди
і газдині, інтелігенція та школярі і дошкільнята в супроводі мамочок, бабусь, татусів та дідусів. З вікон Народного дому лунала українська музика,
і усі присутні прикрашали свої транспортні засоби маленькими чи великими жовто-блакитними прапорами
та прапорцями, кольоровими кульками. Майже усі присутні були у вишиванках та мали жовто-блакитні різноманітні прикраси. До флагштоку, що
перед Народним домом, прикріплено Державний прапор України. Зазвучала пісня «Жовтий колір пшеничного
лану, синє небо Вкраїни — наш стяг»
Івано-франківських авторів Нестора
Мартинця та Ірини Батюк. Натхненно
і з почуттям гордості виконували пісню Мар’яна Атаманчук та Володимир
Бардецький. Сільський голова Любов
Атаманчук у своєму виступі згадала історичні події, пов’язані з нашим прапором. Роман Онуфріїв розповів присутнім про роль наших Державних символів та їх популярність у міжнародній спільноті. Коли о. Юрій освячував
новий прапор, — щеміло серце. Почулися перші акорди Державного гімну,
і усі присутні — від найстаршої особи
до найменшої дитини — з піднесенням
заспівали уже усьому світу відомі слова Українського гімну. Повільно і гордо піднімав прапор Богдан Баб’як. Очі
усіх людей були спрямовані на святиню, в цих очах блистіли сльози піднесення, смутку і радості.
Після підняття прапора колона
велосипедистів рушила вулицями
села. Веселий настрій велосипедистам додавали односельці, які вітали
проїжджаючих радісними вигуками
та побажаннями. Перша зупинка відбулась біля символічної могили Бор-

події подякувала
автор ідеї велопробігу
керівник
хору «Прикарпаття» Галина Мартиненко, а також побажала миру, злагоди, любові і доб
рого здоров’я.

«ЖОВТИЙ КОЛІР
ПШЕНИЧНОГО ЛАНУ, СИНЄ
НЕБО ВКРАЇНИ — НАШ СТЯГ»
сл. Н. Мартинця
муз. І .Батюк

По землі вкраїнській мова рідна лине
І розсаджується рясно на полях.
Україна, вірю, більше не загине
Пісня в грудях, а пшениця золота
в полях.
Приспів:
Жовтий колір пшеничного лану,
Синє небо Вкраїни — наш стяг.
Україно, ти сильною стала,
Бо ти вибрала правильний шлях.
Колір синьо-жовтий надиха на подвиг
І для України рідної землі.
Щоб звучала всюди наша рідна мова
То ж пишайтесь ви, нащадки
вільних козаків.
Галина Мартиненко

цевої,
який
поетка
написала
24.01.2014 — у буремні дні Революції Гідності.
Наступна зупинка велопробігу
відбулась біля пам’ятника Степану
Ленкавському. Це місце дороге кожному мешканцю села, а, дякуючи
цьому великому націоналісту, про
Угорники знають в усьому світі. До
пам’ятника теж принесли букет
серпневих квітів від вдячних мешканців села. Юні учасники велопробігу зачитали «Декалог українського
націоналіста», автором якого був
С. Ленкавський. Тарас Ляцковський
прочитав «Бойове замовляння»
кримського поета Ольберга Рарога.
Завершився велопробіг біля Народного дому. Усім учасникам цієї
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Урочистості з нагоди 23 річниці
Дня Незалежності України

нашому селі 24 серпня відбулось урочисте віче з нагоди
двох подій. На Народному домі
була встановлена, освячена і відкрита пам’ятна дошка церковному і громадському діячу отцю Михайлові Ганушевському. А також ми відзначали
23 річницю дня Незалежності України.
Наше віче мало назву «Україно — ти
для мене єдина». Гостями віче були
депутат Верховної Ради Руслан
Марцінків, депутат міської ради Роман Онуфріїв, дочки о. Ганушевського — Марта Ганушевська-Малкош та

Оксана Ганушевська-Пиріг, історик
Петро Арсенич, координатори центру по збору та доставці в зону АТО
на схід амуніції, продовольства Андрій Паляниця та житель нашого села
Тарас Микитин, автори пісні «Червона
калина» Ігор Гінчицький і Євген Бондаренко з м.Коломия.
Розпочалися святкування урочистим відкриттям пам’ятної дошки
о. Михайлу Ганушевському на будинку Народного дому с. Угорники.
Саме о. Михайло освятив Народний
дім у 1927 році. Після відкриття
було звершено чин освячення, яке
здійснив о. Юрій.
Пам’ятна дошка встановлена
в рамках програми «Івано-Фран
ківськ — місто Героїв», організатором якої є народний депутат України Руслан Марцінків та депутат
міської ради Роман Онуфріїв.

Святкові урочистості були відкриті гімном України та вступним
словом сільського голови Любові
Атаманчук.
У вступному привітальному слові
голова наголосила на важливості
плекання
духу
патріотизму і любові до своєї
Батьківщини та
закликала
всіх
до добрих справ та допомоги і підтримки тих людей, які відстоюють
наш народ та державу в східній її
частині. А відтак склала подяку запрошеним гостям та запросила всіх
до участі в святковій академії.
Віче продовжилось у приміщенні Народного дому літературнопісенною композицією «Небесна сотня»,
автором і виконавцем
якої є Мар’яна Атаманчук.
Усі виступаючі говорили про значення
для українців волі
і незалежності, самопожертви і відданості.
А також підкреслювали особливу пам’ять
нащадків про боротьбу за волю України та
її героїв, від козацтва
до Небесної сотні та
теперішніх вояків-визволителів, які
героїчно здобувають, відвойовують
наші одвічні землі. Особливо тихо
було в залі, коли Андрій Паляниця
розповідав про поїздку в зону АТО
та демонстрував слайди і відео
кадри наших земляків, наших ГЕРОЇВ — хлопців, які там… Повертайтесь живими, ми за вас молимось
і за Україну — вільну і незалежну.
З захопленням присутні слухали
патріотичні пісні у виконанні народного аматорського хору «Прикарпаття». У кожному слові, у кожному
звуці співаки передавали свої почуття: гордість, непохитність, волелюбність та любов до України. Хочу
відмітити виконання пісні «Червона
калина», яку виконав чоловічий
склад хору. Ця пісня звучала вперше, а в залі були присутні автори.

Ігор Гінчицький та Євген Бондаренко подарували усім хористам подарункове видання пісні з власними
автографами.
Урочисте віче завершилось оп
тимістичним виконанням національ
ного Гімну.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!
Україна ПОНАД УСЕ!
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С

як отримати спадщину

ьогоднішня консультація буде
стосуватися порядку отримання та оформлення спадщини.
У статті зроблено аналіз основних
аспектів, що стосуються спадкування, але слід врахувати, що кожна ситуація є індивідуальною та потребує
особистого підходу.
Почнемо з визначення, що таке
спадкування. Спадкування — це
перехід прав та обов’язків (спадщини) від померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців).
Спадкування буває двох видів: за
заповітом і за законом.
Заповіт — особисте розпорядження громадянина в разі його
смерті.
Спадкоємцями за заповітом і за
законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття
спадщини, а також особи, які були
зачаті за життя спадкодавця і народжені
живими після
відкриття
спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути також і юридичні
особи.
Право на спадкування мають
особи, визначені у заповіті.
При спадкуванні «за заповітом»
є певне коло осіб, яких не можна
позбавити спадщини. Це: малолітні,
неповнолітні, повнолітні непра
цездатні діти (інваліди 1-3 груп,
пенсіонери) спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту половину
частки, яка належала б кожному
з них у разі спадкування за законом.
У разі відсутності заповіту,
визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її
прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, спадкування здійснюється «за законом».
Існує 5 черг для отримання
спадщини «за законом»:
1-а черга — діти спадкодавця,
вдова (вдівець), батьки;
2-а черга — рідні сестри і брати
спадкодавця, його баба та дід як із
боку батька, так і з боку матері;
3-я черга — рідні дядько та тітка
спадкодавця;
4-а черга — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю

не менше 5 років до моменту його
смерті;
5-а черга — інші родичі до шостого покоління включно, причому
родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня
споріднення.
Спадкоємці за законом одержують право на спадщину почергово.
Наприклад, якщо спадкоємцями є
діти, дружина, і сестра, тоді спадок
отримають тільки діти і дружина
(спадкоємці першої черги). Кожна
наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадщину
в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від
права на успадкування або їх відмови від спадщини.
Частки спадкоємців «за законом» вважаються рівними, однак
чинним законодавством передбачена можливість за згодою спадкоємців змінювати черговість спадкування та розмір часток між спадкоємцями.
Спадкоємці за заповітом чи за
законом мають право прийняти
спадщину або не прийняти її. Для
відкриття спадкової справи спадкоємцям слід звертатися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса — за останнім
місцем проживання (реєстрації) померлого на протязі 6 місяців з моменту його смерті. У разі пропущення 6-ти місячного терміну спадкоємець вважається таким, що не
бажає приймати спадщину, а в разі
його звернення нотаріус відмовляє
в оформленні спадщини в зв’язку
з пропуском терміну для прийняття
спадщини. У такому випадку слід
звертатися до суду з позовною заявою про продовження строку для
прийняття спадщини та аргументувати поважними причинами (доказами), чому Ви не прийняли спадщину в 6-місячний термін (хвороба,
відрядження). Якщо спадкоємці, які
вже прийняли спадщину, не заперечують проти прийняття Вами
спадщини, до суду звертатися не
потрібно, достатньо письмової заяви спадкоємців про таку згоду, поданої до нотаріуса.
Є певна категорія спадкоємців,
які для прийняття спадщини не
зобов’язані подавати заяву про це
нотаріусу, а саме :

— спадкоємець, який проживав
та був зареєстрований разом із померлим на момент його смерті,
вважається таким, що прийняв
спадщину, якщо впродовж 6 місяців
не відмовиться від неї;
— малолітні, неповнолітні, недіє
здатні особи, а також особи з обмеженою дієздатністю вважаються
такими, що прийняли спадщину.
Спадкоємець за заповітом або
за законом може відмовитися від
прийняття спадщини протягом 6 місяців. Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини.
Батьки (усиновлювачі), опікун
можуть відмовитися від прийняття
спадщини, належної малолітній,
недієздатній особі, лише з дозволу
органу опіки та піклування.
Потрібно зазначити, що у випадку відмови від прийняття спадщини ця частка у спадщині, яку
особа мала право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними
порівну. Або якщо спадкування
здійснюється за законом, то ця
частка розподіляється порівну між
членами тієї черги, яка має право
на спадкування.
Наступним етапом є оформлення спадщини. Якщо Ви прийняли
спадщину, то при поданні всіх необхідних документів можете отримати
свідоцтво про право на спадщину,
яке видається нотаріусом після закінчення 6-місячного терміну для
прийняття спадщини. Чинним законодавством не визначено терміни
оформлення спадщини, тобто Ви
можете оформити спадщину як
і через місяць після закінчення 6-ти
місячного строку для прийняття
спадщини, так і через рік. Але тягнути з оформленням (отриманням
свідоцтва про право на спадщину)
Вам не раджу, оскільки повноправним власником спадкового майна
Ви стаєте з моменту отримання
свідоцтва про право на спадщину,
а в разі успадкування нерухомого
майна також з моменту державної
реєстрації прав на нерухоме майно, яке з 1 січня 2013 року здійснює
нотаріус.
Приватний нотаріус
Івано-Франківського міського
нотаріального округу
Біланюк Світлана Мартинівна
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Преображення Господнє

реображення Господнє — це
одне з дванадцяти найбільших свят у християнстві, встановлене на честь об’явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Християни, які живуть за
Юліанським календарем, святкують
його 19 серпня. Святі отці називали
це свято другим Богоявленням. Подію
преображення описують одразу три
євангелисти — Матей, Марко та Лука.
Преображення Господнє, згідно
з Євангелієм, відбулось перед голгофськими стражданнями Ісуса
Христа. Ісус взяв із собою трьох

свої учнів — Петра, Якова та Івана
і вирушив з ними на гору. Традиційно Преображення пов’язують з горою Тавор. Однак в Євангеліях немає жодної згадки про назву гори,
де відбулося Преображення.
Там Христос молився, утомлені ж
учні заснули. Коли ж прокинулися,
то побачили, що Ісус Христос преобразився: лице Його сяяло, мов сонце, а одяг Його став білим, як сніг і пролунав голос Бога Отця: «Це
і блискучим, як світло. Поруч Син мій улюблений, що його Я впоз’явились пророки Мойсей та Ілля добав. Його слухайтеся» (Мт. 17: 5).
У момент преображення Господь
й почали розмовляти з Ісусом. Згодом велика біла хмара накрила його, дав можливість трьом апостолам
побачити поєднання двох природ
у Христі: божественної і людської.
Святкування цього празника сягає ще IV століття, коли св. Єлена
побудувала храм на горі Тавор на
честь Господнього Преображення.
Від VI століття це свято поширюється в усій Східній Церкві під назвою
«Господнє Преображення».
У народі це свято ще називають
Яблучним Спасом, бо у цей день
традиційно освячують перші плоди,
серед яких — яблука, груші, мед.
Цей звичай перейняла християнська
Церква від Старого Завіту, який приписував приносити перші плоди до
Господнього Храму (традиція юдейського свята Шавуот — свято Кущів).

ЦЕРКВА ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ
ДЛЯ ВАШОЇ ФОРМАЦІЇ ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

Н

а завершення навчального року випускники 9-го та
11-го класу ЗОШ с. Угорники
прийняли участь у подячній Літургії
в шкільній каплиці Св. Миколая парафії св. влкмч. Юрія с. Угорники:
«… будьте добрим зерном, яке проросте і дасть добрі плоди для розвитку Церкви та Батьківщини нашої
України. Пам’ятайте про щоденну молитву, недільну і святкову Літургію —

лиш тоді Ви будете
духовно Багатими,
тоді Ви будете добрими людьми….» — зазначив отець Юрій
Трухан — сотрудник
парафії св. влкмч.
Юрія с. Угорники на

завершення Літургії у своєму привітальному слові випускникам.
Кожний випускник приступив до
Св. Тайни Покаяння та Євхаристії,
а відтак розпочалась офіційна частина випускного вечора.
п. Богдан Монастирецький.
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серпня Блаженнший Святослав
Шевчук — Глава УГКЦ з двома співсвятителями ЄпископаНомінанта Йосафата Мощича, Митрополитом Львівським Преосвященним
Кир Ігорем Возняком та Митрополитом Івано-Франківським Преосвященним Кир Володимиром Війтишином
в присутності трьох Єпископів УГКЦ
звершили Чин Найменування.
На початку були зачитані Грамоти
про обрання Синодом Єпископів
УГКЦ кандидатуру прп. Йосафата
Мощича на Єпископа-Помічника

Відтак Єпископ-Номінант Йосафат висловив свою згоду та поставивши руку на Євангеліє склав присягу на вірність Вселенському Архієрею Франциску папі Римському,
Блаженнішому Святославу Шевчуку — Главі і Батьку УГКЦ та їх наступникам.
Чин найменування завершився
Многоліття, а номінований Єпископ
Йосафат очолив Вечірню в АрхікатеІвано-Франківського УГКЦ та благодральному і Митрополичому Соборі.
словення на дане рішення ВселенІєрей Юрій Трухан — прес-секретар
ського Архієрея Франциска Папи
Архієпархії.
Римського.

«…Господь є джерелом життя, перемоги і успіху.
Тільки там, де є Бог — панує добробут.
Він є той, що дає хліб серед пустелі,
життя серед смерті, надію серед відчаю…» —
глава угкц в час прощі за мир в Україні

С

ьогодні відбулася Патріарша проща в наміренні за мир
в Україні, яку очолив Блаженніший Святослав Шевчук — Глава
УГКЦ. Сорок тисяч прочан, представники влади України — міністр культури, віце-прем’єр, влада
Івано-Франківської області, Галицького району, м.
Івано-Франківська згідно
статистики були присутні
на спільній молитві та історичній події: рукоположення на Єпископа Йосафата Мощича. Святителем нового Єпископа Йосафата був Глава
УГКЦ Блаженніший Святолсав Шевчук, співсвятителями: два Митрополити: Преосвящений Архієпископ і Митрополит
Львівський УГКЦ Кир Ігор Возняк та
Архієпископ і Митрополит ІваноФранківський УГКЦ Преосвященний
Кир Володимир Війтишин в присутності Єпископату УГКЦ.
«…Господь є джерелом життя,
перемоги і успіху. Тільки там, де є
Бог — панує добробут. Він є той, що
дає хліб серед пустелі, життя серед
смерті, надію серед відчаю. На цьому наголосив під час проповіді на
Архиєрейській Божественній Літургії
Блаженніший Святослав, Глава
УГКЦ.

У проповіді Глава УГКЦ закликав
молитися за мир і єдність України,
«стаючи перед чудотворним образом Крилоської Матері Божої, благаючи життя для братів наших і сестер на Сході України, щоб не проли-

валася кров в країні, не гинули
наші хлопці і не плакали наші жінки
і матері, не сиротіли наші діти, не
порожніли наші міста і села».
Як зазначив Блаженніший Святослав, Божий український народ
подорожує від рабства до свободи:
«В цю мандрівку ми пустилися більше, як 20 років тому, і, можливо,
ще існує багато перед нами труднощів. Проте Господь є поміж нами.
Він є той, що животворить, і Його
присутність є запорукою нашої непереможності, нашої сили і надії».

З приводу свячень ЄпископаПомічника Йосафата Мощича Блаженніший наголосив: «Момент, коли
Господь відкрив таїнственне внутрішнє життя нашої Церкви». За
його словами, цього дня єпископи
зійшлися разом у стіп
Діви Марії, яка «уприсутнена» в образі Крилоської Діви Марії, і над
головою владики Йосафата було відкрите Святе Євангеліє, написане
Святим Духом. «Сьогодні владика Йосафат поклав на Божий престол
своє життя, і через його
служіння Господь буде
животворити і кормити
свою Церкву. Бо завданням єпископа є навчати
і проповідувати Євангеліє, освячувати народ
Святими Тайнами Церкви і скеровувати люд до Бога. Нехай Дух Святий через вас освячує людей,
а ваше слово — буде словом «Доброї Новини», якою через вас Господь хоче потішити серце своїх людей», — сказав Блаженніший Святослав, звертаючись до новохіротонізованого єпископа. — джерело.
Літургія завершилась привітанням нового Єпископа, його подячним
словом та спільною фотографією.
Ієрей Юрій Трухан — прес-секретар
Архієпархії.
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«…Дякую Господу Богу в Тройці Єдиному за дар
єпископського священства та проводу Духа
Святого до цієї миті…» — Йосафат Мощич

3

серпня в час Патріаршої Прощі за Мир в Україні, яка відбулась у Крилосі, звершена історична мить на древній Галицькій землі. Вперше за багато сотень років на
цій землі відбулися Єпископські свя-

чення Єпископа-Помічника ІваноФранківського УГКЦ Преосвященного Кир Йосафата Мощича.
«….складаю слова подяки Господу Богу в Тройці єдиному за дар

У

Єпископського
священства та проводу Духа Святого до цієї миті. Рівночасно дякую Блаженнішому
Святославу Шевчуку —
Главі і Батьку УГКЦ та
двом Митрополитам: Володимиру Війтишину та
Ігорю Возняку за уділення
Святої Тайни. Дякую і Вам
Преосвященні
Владики,
які молитовно підтримали мене
і спровадили до цієї миті. Обіцяю
ревно виконувати духовні обов’язки
і провадити Божий люд до спасіння…» — зазначив в подячному слові Преосвященний Владика Йосафат на завершення Архієрейської
Літургії з нагоди прощі за Мир
в Україні у Крилосі.

ВСТАНОВЛЕНО КАЛЕНДАРНЕ СВЯТО
ГОШІВСЬКОЇ БОЖОЇ МАТЕРІ

селі Гошів Долинського району ту снаряд влучив у церкву, в якій шівської Богородиці, яке сьогодні
відбулися урочистості з нагоди знаходилось дуже багато людей, стало історичною подією.
Урочисте Богослужіння очолили
5-ї річниці коронації чудотвор- але не розірвався, а застряв у стіні,
розколовши її. Також 5 серпня три Єпископи УГКЦ: Владика Тарас
ної ікони Матері Божої.
З храму Преображення Господ- Апостольська Столиця надала Го- Сеньків — Єпарх Стрийський, Вланього було перенесено до ротонди шівському монастиреві
чудотворну ікону Гошівської Богоро- декрет про оголошення
диці та корони на відпустову прощу. його великою БазиліЗ нагоди свята було урочисто зачита- кою і прилученням до вено Декрет про встановлення 5 серп- ликих Маріїних відпустоня Днем вшанування чудотворної Го- вих місць Католицької
церкви в усьому світі.
шівської ікони Божої Матері.
Сьогодні Святіший отець
передав свої благословення в письмовому вигляді для всіх прочан
і духовенства з нагоди
проголошення Свята Го-

Настоятель Гошівського монастиря отець Дам’ян розповів, що
5 серпня є символічною датою для
ікони, що пов’язана з самим початком її історії в Гошівському монастирі.
77 років тому ікона була перенесена на Ясну гору. 5 серпня 1944
року сталося знаменне чудо Заступниці Богородиці. Під час фрон-

дика
Василій
Івасюк — Єпарх
КоломийськоЧернівецький та
Владика Василь
Тучапець — Екзарх
Харківський.
Ієрей Юрій
Трухан — прессекретар
Архієпархії.

допомога армії
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МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР ВІД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ

В

ПЕРЕДАВ ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ В ЗОНІ АТО

продовж двох днів представники
військових з зони АТО приймали допомогу зі сторони ІваноФранківської архієпархії УГКЦ. «…Нехай Господь Благословить Вас на ревне виконування ваших обов’язків для
добра Батьківщини України і українського Божого люду…» — наголосив митр. прот. Олег Каськів — Вікарій в справах духовенства Архієпархїі вручивши допомогу бійцям від імені Митрополита Володимира.

ної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ», працівники якого будуть переміщені в зону

комплекти військового спорядження (тактичні окуляри, ремені,
рукавиці, наколінники, налокітники),
2. П’ятий батальйон «Прикарпаття»:
Тепловізор PULSAR QUANTUM
HD 38S,
3. Батальйон «Айдар»
Бронежилети, шоломи, окуляри,
рукавиці, наколінники, налокітники,
черевики, штани, футболки, кітелі.

Представники економічного від- Подальші плани Архієпархії
ділу за дорученням прот. Михайла
щодо фінансування армії:
Клапківа — Економа Архієпархії
1. Івано-Франківська бригада
здійснили закупку потрібних речей
тактичної
авіації:
для армії згідно поданого списку
Капітальний ремонт радіотехнічпредставниками військовослужбовної системи ближньої навігації
ців про що детальніше розповів ієВстановлення системи реєстрарей Віталій Максимів.
ції та відеоконтролю окремих територій аеродрому
Допомога для армії
2. Івано-Франківська обласна
1. Укомплектація Національної профспілка атестованих працівників органів внутрішніх справ:
гвардії:
Бронежилети, каски, взуття для
комплекти військового одягу
(куртки, штани, футболки, кашкети), новоствореного батальйону патруль-

НАСТУПНА — 3-ТЯ ДОПОМОГА
БУЛА НАДАНА ВІД ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ В ЗОНІ АТО.
Як ми раніше повідомляли перша
допомога була надана військовим,
які вирушали в зону АТО. Тепер згідно поданих потреб зі сторони військових, економічний відділ Архієпархії провів закупку необхідних речей, які були передані для військовослужбовців, а саме: допомога для
«Спеціальної роти міліції» (колишній
«Беркут») — закуплено тепловізор
Pulsar з дальністю перегляду до 950
м, а також спальники та намети. Даний підрозділ вирушив в зону АТО.
Також було надано допомогу військовій частині тактичної авіації
в Івано-Франківську, а саме повна
діагностика та ремонт радіотехнічної системи ближньої навігації
РСБН-4Н №89339. Налагодження
системи дозволить вести та керувати посадкою літака в період хмарної
погоди, безпосередньо з аеродрому
через пульт управління, повідомив
для прес-служби Архієпархії ієрей
Віталій Максимів — помічник Економа Архієпархії.
Ієрей Юрій Трухан —
прес-секретар.

ПІДТРИМАЙ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ, ЩОБ НЕ ГОДУВАТИ ЧУЖУ!

Д

Угорничани активно підтримують військових у зоні АТО

орогі односельці! Сьогодні всі, від
малої дитини до поважних газдів,
говорять про війну — реальність,
яка спіткала нас. Дякуємо Богові та нашим молодими хлопцям, які утримують
і не здають кордони України на Сході.
А якщо б ні — що далі? І зовсім не виключено, що війська так званих «Північних окупантів» могли б дійти і до нас.
Ми бачимо, як гинуть мирні жителі; як
захищаючи народ і державу гинуть молоді хлопці, які покинули свої сім’ї, родини та батьків і пішли на війну, щоб захистити Україну та нас.
Ми чуємо звідусіль, як наші військові «КРИЧАТЬ ПРО ДОПОМОГУ». Не вистачає елементарних речей, а ворог озброєний «до зубів»
найсучаснішою технікою.
Сьогодні і ми, жителі Угорник, не
стоїмо осторонь. Двоє наших односельчан перебувають у зоні АТО,
четверо готуються на від’їзд. Матері

і дружини плачуть, бо страх війни
огортає їх.
Більш впевнено вони почувають
себе, коли мають бронежилет з доб
рим захистом, каску, зброю та
інше… Ми стараємось не залишатись осторонь цієї проблеми та вишукуємо, по можливості, необхідну
амуніцію для забезпечення наших
односельців, які ідуть в зону АТО.
Сьогодні дякую мешканцям
Угорник за активну участь в акції

«Підтримаємо Українську армію».
Більшість наших односельців долучилися до збору продуктів, засобів гігієни, медикаментів та інших необхідних
речей, які були передані в зону АТО
для наших військових. Дякуємо Вам
за свідомість і підтримку.
Акція триває. І я продовжую закликати вас: підтримаймо наших військових, в т.ч. наших односельців, яких тепер буде шестеро в зоні АТО.
Не будьмо байдужі!!! Просимо
фінансової підтримки для придбання засобів захисту. Збір
продуктів, консервації, засобів
гігієни та ін. проводиться у сіль
ській раді. А ми у свою чергу
доставимо за призначенням.
ВІЙСЬКОВІ ЧЕКАЮТЬ
НА НАШУ ДОПОМОГУ
З НАДІЄЮ, ЩО МИ
НЕ БУДЕМО БАЙДУЖІ.
Любов Атаманчук,
сільський голова
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«СЬОГОДНІ ДЯКУЄМО СЕСТРАМ МИРОНОСИЦЯМ ЗА ЇХНІ
ХАРИЗМИ, ЯКІ ТАК ПОТРІБНІ ЦЕРКВІ ІІІ-ГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» —
Глава угкц в м. Івано-Франківську на 100-му ювілеї Сестер Мироносиць…»

30

червня Блаженніший Святослав Шевчук — Глава
УГКЦ в Архікатедральному
і Митрополичому Соборі Воскресіння
м. Івано-Франківська очолив подячну
Літургію з нагоди відзначення 100-го
Ювілею сестер Мироносиць.
Зустрів Главу Цекрви Митрополит Івано-Франківський Володимир
Війтишин з Єпископами УГКЦ, які
прибули на святкування: Єпископ
Богдан Дзюрах, Єпископ Василій
Івасюк, Єпископ Дмитро Григорак,
ЧСВВ, Єпископ Іреней Білик, ЧСВВ
та Єпископ-Номінант Йосафат Мощич та настоятелем собору митр.
прот. Юрієм Новіцьким.
Після зустрічі Митрополит запросив Блаженнішого очолити Літургію
з нагоди Ювілею. Окрім Єпископів
співслужили з Главою Церкви протоігумен отців Василіян прп. о. Пантелеймон, Саламаха, представники
курії Архієпархії, ректорат ІФДС та
ІФТА отці протопресвітери ІваноФранківської архієпархії та чисельне духовенство, яке прибуло на
святкування 100-го Ювілею.
В пастирському слові Глава
Церкви Блаженніший Святослав наголосив на складанні подяки Господеві за дар покликань сестер Миро-

носиць, які реалізовують важливі
харизми свого монашого служіння:
«…..сьогодні ми зібрались тут на цю
святочну Літургію, щоб подякувати
Богові за 100-ій Ювілею згромадження, яке пережило чимало лихоліть історії; все минуло, а сестри
Мироносиці залишились і надалі
служать Господу та його святій
Церкві. Господь зсилає дари для
нас через сестер, адже ж Вони реалізовують три важливі харизми, які
так потрібні Церкві ІІІ-го тисячоліття:
перша харизма  — це ревна і постійна молитва, друга — це накормити
голодних і потребуючих і третя — це
служіння немічним, хворим і вмираючим. Сьогодні вимолюємо у Госпо-

да Ласки для подальшого розвитку
згромадження, бо служіння сестер
так необхідне в час сучасного розвитку Церкви… » — наголосив Глава
На завершення Літургії Митрополит Володимир від імені духовенства Архієпархії склав слова подяки
Блаженнішому Святославу за спільну молитву та передав слово настоятель ці сестер, матері Августині
Чорноус, яка в свою чергу висловила слова радості та вдячності за
дар покликання і служіння сестер.
В свою чергу представники
Івано-Франківської обласної влади — п. Андрій Троценко — голова
Івано-Франківської ОДА та міської
влади, представник міського голови
п. Ігор Кінаш, склали слова привітань
для сестер згромадження Мироносиць
з нагоди 100-го Ювілею.
Завершились
урочистості
спільною фотографією
та молитвою за мир
в Україні.
Ієрей Юрій Трухан —
прес-секретар
Архієпархії.

«…ОЖИВИТИСЯ В ХРИСТІ І СТАТИ ПРИЯТЕЛЕМ
СПАСИТЕЛЯ НАЗАВЖДИ…» —
молодь парафії Св. Влкмч. Юрія с. Угорники-Івано-Франківськ
взяла участь у парафіяльному таборі

Р

івно один тиждень духовних роздумів, як стати
приятелем Христа і що
для цього потрібно? Тридцять учасників молодіжнопарафіяльного табору пар а ф і ї с в . вл к м ч . Ю р і я
с. Угорники-Івано-Франківськ
шукали практичних відповідей на ці запитання.
Табір проходив в рамках
програми УГКЦ «Жива па-

рафія — місце зустрічі з живим Христом» у якій Літургія і молитва є осередком християнського життя. «Царський банкет» — провідна тема літного табору в якій молодь знаходила
практичні поради на свої запитання.
Рекреаційний центр в с. Яблуниця
став місцем проведення табору, реколектан і духівник ієрей Юрій Трухан —
сотрудника парафії св.влкмч. Юрія
с. Угрники, аніматори та волонтери,

духовна сторінка
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ми, українська музика, гриль та звичайно феєрверк. Ці події показали дітям, що у Церкві діє живий Христос,
який
є
для
нас
приятелем,
з’єднуючись з ним ми молимось, роздумуємо над Божим словом, практикуємо його в щоденному житті, відпочиваємо та прославляємо своїм доб
рим життям.

які сприяли у проведенні табору панідобрордійка Оксана Трухан, бр. Анд
рій Овчар — семінарист Івано-Фран
ківської духовної семінарії, пані ІванВечір Українських трана Равлюк.
дицій та історії та сучасЩоденна Літургія, сповідь, Євханих подій запалив в дітей
ристія та духовні вправи дали можлидух патріотизму, любові
до Бога, Церви та Батьквіщини України.
Останній день табору
присвятилось для відпочинку на ТК «Буковель».
Діти ознайомились з працею курорту, екскурсією,
катанням на витягах та теплим обідом.
вість дітям з’єднатися з живим Христом, який щоденно крокував з дітьми.
Кожна духовна наука закріплювалась
на практичних заняттях. Діти малювали, ліпили з пластиліну, ставили пантоміми, творчо працювали з підручним матеріалом (камінь, свічки).
Царський банкет — Літургія, гостина для друзів на яку були запрошені
учасники табору — провідна тема,
яка допомогла дітям зрозуміти важливість Божественної Літургії для життя
та пережити участь у ній.
Не забували і в таборі про фізичний стан. Кожного ранку практикувалась руханка, рухливі ігри, естафети,
футбольний та волейбольний турніри
ну і головне — походи у гори так звана аромотерапія та фізичні навантаження.
Діти мали можливість піднятись
на вершину гори Хом’як, помилуватися краєвидами гір: Говерли, Синяк,
полонинами та Карпатським хребтом.
Неабиякою увагою для дівчат та
хлопців став майстер клас «ЛялькаМотанка», яку провела п. ІваннаРавлюк, приїхавши з Івано-Франківська.
Кульмінацією став прощальний вечір для усіх дітей: карпатська ватра,
фестиваль пантомім, праця зі свічка-

були присутні на
Літургії про хід
проведення табору: «….Господь
кожної
неділі
і свята кличе нас
на банкет, ми всі
є запрошеними,
кожному із нас
Господь
дарує
в час банкету неабиякий дар —
Пресвяту Євхаристію, яка живить нас, перемінює нас і наповняє
любов’ю,
яку повинні нести
у світ. Дорогі діти
і батьки не забуваймо, що завжди є покликані
на Божий банкет,
не відмовляймо
Йому, а з радістю
приймаймо у ньому участь, щоб
бути учасниками
Божого плану —
спасіння… ».
Кожний учасник отримав пам’ятку
про участь у таборі — ікону Тайної
Вечері, як образ Царського банкету.
п. Богдан Монастирецький.

Повернувшись додому спільно з дітьми
була звершена подячна Літургія, яку
очолив отець Юрій
в
парафііяльному
храмі, подякувавши
дітям за участь у таборі та проінформувавши батьків, які
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Свято Букварика

травня в 1 класі відбулося театралізоване дійство «Прощавай, Букварику!». На святі були присутні
батьки, вчителі та учні початкових класів.
Зі вступним словом виступила
класний керівник 1 класу — О. І. Красняк, яка наголосила, що Свято Букварика — це особливе свято, бо вивчивши всі букви і навчившись чита-

ти, школярам відкривається
дорога у цікавий і широкий віт
знань.
Саме свято проходило
у казковій формі, де героями
були король і принцеса, писар
і листоноша та школярі, які
йшли до Букварика з проханням повернути букви для вередливої Принцеси. На їхньому шляху зустрілися Лісова
Царівна-Мавка, Баба Яга
з Бабенятками, Принцеса Неі наполеглива праця їй допоможуть
сміяна, Русалка і навіть дивовижні, здолати всі негаразди в житті.
чудернацькі створіння невідомого поНа святі звучали пісні, вірші,
ходження — «двієчки». Школярі «по- а веселий танець з букварями був
збирали» всі букви у вітрильний чо- завершальним акордом свята.
вен і повернули їх Принцесі, яка зроКрасняк О.І.,
зуміла, що тільки знання, дружба
вчитель початкових класів

З

Свято останнього дзвоника

і щемом у серці згадуємо шкільні роки, які світлими споминами
залишають незгладимий слід
у людській пам’яті. Особливо той
день, коли пролунав останній дзвінок,
віщуючи про початок дорослого життя
і сумне прощання зі світом дитинства.
Навчання у школі — один з найголовніших рубежів у житті кожної людини, а свято Останнього дзвоника
вже давно стало символом закінчення найкращої пори — шкільних років
Кожен рік, який минає, відзначається своєю особливістю, і цей рік
кожен з випускників Угорницької ЗШ
І-ІІІ ст. зможе запам’ятати. В когось
були певні досягнення в навчанні,
хтось брав участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, різноманітних змаганнях. Поруч з учнями були вчителі, які намагалися кожного наблизити до бажаного результату.
І ось у наших випускників ще 10
років позаду.. Ні, уже 10 років позаду.
А колись усе було першим: перший

вересневий дзвінок, схвильований
учитель і перший урок, перший клас,
перша парта коло вікна і перші оцінки в щоденнику, перші труднощі, несміливі відповіді біля дошки, незвична указка в руках, перші переживання перед першим іспитом, Тепер усе
стає останнім: остання фотографія
в шкільному альбомі, останній шкільний твір з літератури…Багато разів
вони були учасниками свята Першого вересня, коли лунає дзвінок, -для
одних він перший, для інших —
останній. І це є дуже символічною
подією, бо ж передача естафети
знань,
духовного
і
фізичного
зростання-це дуже важлива річ.
Передзвін останнього дзвінка
відкриває нову сторінку життя, дорогих наших випускників — дорослого
життя. Ще вчора їх називали «діти —
наше майбутнє». А від сьогодні їм,
молодим і талановитим потрібно самостійно приймати свідомі рішення,
здобувати досвід, власними силами

і здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов’язане з майбутнім нашої держави. Головне — будьте чесними і добрими людьми.
Петрунів М.В., директор школи

Майстер-клас з виготовлення писанки

Н

Учасниками майстер-класу були
апередодні одного з найбільших християнських свят — Во- учні 3-4 класу. Малюки з цікавістю
скресіння Христового 15 квітня
у школі проведено майстер-клас з виготовлення писанок.
Майстриня
продемонструвала
процес виготовлення писанки воском, розповіла про традиції писанкарства в нашому краї, про звичаї
святкування Великодня на Прикарпатті (вербна неділя, освячення великоднього кошика, «поливаний понеділок», гаївки).

слухали розповідь про традиції писанкарства, а потім із захопленням
самі розмальовували яйця. Використовували все: пальчики, піпетки,
пензлики. Зображали традиційні
українські символи: калину, мальви,
листочки барвінку. Наприкінці кожен
отримав свій маленький Великодній
шедевр.
Комановська О.І.,
заступник директора з виховної
роботи
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Військовий аеродром

Н

а виконання наказу управління освіти та науки міста ІваноФранківська та у зв`язку із закінченням вивчення предмета «Захист
Вітчизни» з 05 по 07 травня у школі
проходили навчально-польові збори
з учнями 11 класу. У рамках проведення НПЗ учні здійснили екскурсію у військову частину А-1349 та на військовий аеродром. Нас ознайомили з бойовим винищувачем МіГ-29, розказали про його будову та озброєння. Одинадцятикласники мали змогу піднятися у кабіну, уявити себе у ролі пілота.
Проводячи огляд аеродрому, ми бачили військові радари, які постійно крути-

ву партію бойового спорядження та військової техніки для підтримки Збройних
лись і у кожну секунду могли переда- Сил, які дислокуються на сході Україти інформацію про невидимого ворога. ни. Ми мали можливість побачити, як
літак-красень вирулює із злітної смуги
Саме у цей час на наших очах на транта піднімається у повітря. Далі спостеспортний літак ІЛ-86 вантажили чергорігали за роботою командного пункту,
із якого здійснюються накази пілотам.
Командування аеродромом продемонструвало бойові машини, які використовуються для запуску двигунів літаків,
заправки їх паливно-мастильними матеріалами, киснем та азотом.
Учні були вражені побаченим
і дякували військовим за змістовну
екскурсію.
Чуйко В.Я., учитель предмету
«Захист Вітчизни»

Екскурсія у сховище

29

квітня учні 10-11 класів школи за сприяння Івано-Фран
ківської дирекції залізничних перевезень відвідали сховище,
яке знаходиться на території ІваноФранківського вокзалу, з метою ознайомлення із захисними спорудами цивільного захисту.
Пройшовши вниз сходами десяток метрів крізь герметично зачинені
двері, ми опинилися у приміщенні,
яке на тривалий час може захисти-

ти людей від наслідків надзвичайних ситуацій та можливого застосування ворогом зброї масового знищення. Дане сховище є середнє за
вмістимістю: у ньому одночасно
може перебувати до 300 чоловік.
Воно обладнане фільтро-вентиля
ційною установкою, аварійною подачею електроенергії, запасом питтєвої води. Також є медична кімната
та санвузли. У наявності необхідний
запас засобів індивідуального за-

хисту. Для проведення навчань
у сховищі є кімната із стендами та
рекомендаціями, як діяти у кризових ситуаціях.
Чуйко В.Я., учитель предмету
«Захист Вітчизни»

Тиждень державних символів у школі

О

дним з найважливіших атрибутів будь-якої суверенної, незалежної держави є її державні символи. Державні символи представляють державу, ідентифікують її
з-поміж інших країн, в них закладено
глибокий зміст, пов’язаний з історією
та сучасністю держави, ментальністю
її народу, в них символічно відображено національну ідею. У державних цінності та ідеали нації, її прагнення,
символах зосереджені найважливіші надії і сподівання. Саме тому громадяни поважають і пишаються державним символами своєї держави, для
них вони є священними.
В Угорницькій ЗШ з 07 по 11 квітня 2014 року відзначався тиждень
державної символіки. Протягом тижня учні мали змогу ближче познайомитись з історією виникнення державних символів, розвивати свою
творчість, винахідливість, ерудицію.
У рамках тижня державної символіки відбувалися різноманітні заходи,
які не залишили байдужими жодного учня школи. Відкриття тижня відбулося 07 квітня з урочистої тематичної лінійки.

Протягом тижня учні школи брали активну участь у наступних заходах:
• проведенні тематичних годин
класного керівника.
• оформленні тематичної виставки в бібліотеці.
• анкетуванні «Чи знаєш ти символи України?»
• конкурсі малюнків «Державні та
народні символи України».
• конкурсі віршів на тему: «Моя
Україна — ти в світі єдина».
• засіданні клубу «Феміда» на
тему:
«Державність та символіка».
• конкурсі презентацій та відеороликів «Моя Україна».
Несподівано для всіх виникла
ідея проведення флеш-мобу «Символіка незалежної України», під час
проведення якого учні школи разом
з вчителями зобразили Герб України.
Тиждень виявився насиченим на
події та емоції.
О. І. Комановська,
заступник директора з виховної
роботи
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Найсвятіше в світі слово — мати

Д

ень матері відзначається у травні, бо це місяць
Пречистої Діви Марії, яка
благословила у хресну путь свого сина — спасителя людства.
Цього року учнями 5 класу було
проведено свято «Ми матір називаємо святою». Діти читали
вірші — привітання для найрідніших, наймиліших мам та бабусь, бо вони є найдорожчими у нашому житті. В ході святкового дійства хлопчики та дівчатка
продемонстрували свої артистичні
та музичні здібності. Слід відзначити

таких учнів, як Тимчук В., Різничук В.,
Андрейчук Р., Паньківа М., Крижанівську Б., Вацебу О. Рефреном свята
були рядки:

І я спішу подякувати тобі
За все, що маю і що буду мати!
Матері та бабусі були до сліз
розчулені вітальними словами та ліричними піснями, що звучали на
святі.
Отже, ми повинні любити і поважати своїх матерів не тільки в день
свято, а завжди. Шануймо наших
матусь — так велить Книга Книг —
Біблія. Адже тільки мати була, є
і залишається для нас живим символом рідного дому, рідної землі.
Г. Б. Гресько,
класний керівник 5 класу

Маленький Париж — Івано-Франківськ

У

рамках святкування Дня міста
Івано-Франківська у школі відбувся ряд заходів. Серед них цікаве та змістовне свято «Маленький
Париж — Івано-Франківськ», яке підготувала Турчин Л.М. з учнями 6 класу. Глядачі познайомилися із цікавими сторінками історії міста, переглянули презентації, учні Борис Н., Гладка А., Жовнір Ф. (слухачі курсів «Юних
екскурсоводів») здійснили заочну екс-

курсію вулицями міста, познайомили
з видатними людьми, які проживали
в м.Івано-Франківську. На святі прозвучали пісні та поезії про місто. Бібліотекарем школи було організовано
виставку літератури, а юні художники
презентували свої малюнки.
На завершення свята вчителька
провела вікторину з глядачами.
Турчин Л.М.,
класний керівник 6 класу

Обласна проща випускників у Погоні

16

травня 2014 р. відбулася обласна проща випускників
шкіл Івано-Франківської області до с. Погоня Тисменицького району. Учні Угорницької ЗШ І-ІІІ ст. разом з вчителем християнської етики
Андрушевською Р.П. та педагогоморганізатором Чопик Н.М. долучилися до прощі. У дорозі до с.Погоня діти
молилися та співали релігійних пісень.
Під час прощі діти мали можливість бути присутніми на службі Божій, сповідатися та причащатися.

Спільна жива вервиця дітей до
Матері Божої за Україну та проповідь отця Йосафата про важливий вплив молодого покоління на
формування національної свідомості українського народу посилили у дітей почуття відповідальності за долю України.
Одержавши повний відпуст,
покроплені свяченою водою діти
з піднесеним настроєм поверталися додому.
Андрушевська Р.П.,
вчитель християнської етики

Звіт драматичного гуртка
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Прощання з початковою школою

Н

а порозі тепле літо, час канікул, відпочинку і розваг. Вже
пролунав у школах останній
дзвінок, прощаючись із випускниками назавжди. Початкова школа також прощається з найстаршими учнями — четвертокласниками.
Час летить невблаганно і змінює
все, що нас оточує. Життєва дорога
людини також мінлива і нелегка,
несе в життя і сум, і радощі. Все
має початок і кінець. Не можна сказати, що закінчується дитинство наших дітей, настає день, який проводить невидиму межу між дитинством і юністю.
Закінчився перший етап навчання, діти прощаються з початковою
школою.

5 червня, у нашій школі пройшов
випускний бал учнів
4 класу. Свято проходило в теплій атмосфері,
лунали
пісні, вірші, подячні

слова
та
настанови.
На
за-

ході були присутні батьки, вчителі,
адміністрація школи. Випускники
отримали дипломи про закінчення
початкової школи, табелі і пам’ятні
альбоми.

Тиждень знань з основ
безпеки життєдіяльності

З

метою виховання поважного
ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті,
під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності у школі з 07.04.
по 11.04.2014 року проходив тиж-

день знань з основ безпеки життєдіяльності.
У рамках тижня було проведено
ряд заходів:
• Виставка тематичних плакатів
• Конкурс малюнків на тему: «Безпека в побуті» для учнів 1-7-х класів
• Міні-лекторій під рубрикою: «Це
повинен знати кожен» Правила
поведінки в весняно-літню пору
року — «Поведінка на вoдi».
• Виховні години «Загартовування
організму», «Перша допомога при
сонячному (тепловому) yдapi».
• Конференція на тему: «Чиста
вода. Охорона водних ресурсів».
• Проведення міні-лекторію під рубрикою «Це повинен знати кожен».
Правила поведінки в весняно-літню
пору року — «Oтpуйні гриби».

Пришкільний табір «Ластівка»

• Міні-лекторій під рубрикою: «Цеповинен знати кожен». Правила поведінки в весняно-літню пору
року — «Якщо ви заблукали в лісі».
• Організація конкурсу публікацій
для учнів старших класів «Безпечне довкілля»
• Міні-лекторій під рубрикою: «Це
повинен знати кожен». Правила
поведінки в весняно-літню пору
року — «Блискавка!», «Кліщі».
• Конкурс презентацій для учнів старших класів «Безпечне довкілля»
• Перегляд фільму: «Небезпечні
знахідки» учнями 8-10 класів
• Конкурс на краще знання правил
безпеки життєдіяльності серед
учнів «Стихійні лиха».
О. І. Рубашевська, заступник директора
з навчально-виховної роботи
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Тиждень Цивільного захисту

гідно з планом підготовки школи і учнів із цивільного захисту
на 2013 рік (наказ від 16.01.2013
р. №9) з метою практичної перевірки
здатності учнів грамотно і чітко діяти
за сигналами оповіщення цивільного захисту, користування засобами
колективного та індивідуального захисту, для захисту свого здоров’я та
життя у надзвичайних ситуаціях, виховання впевненості учнів в ефективності заходів цивільного захисту, формування та розвитку у школярів високих морально-психологічних якостей:
відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при
виконанні завдань цивільного захисту, в Угорницькій ЗШ І-ІІІ ст. проведено тиждень цивільного захисту.
21 квітня тиждень розпочався загальношкільною лінійкою, де начальник штабу цивільного захисту
школи Петрунів М.В. ознайомила
учнівський та вчительський колек-

В
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тив із планом проведення тижня цивільного захисту.
25 квітня проведено День цивільного захисту. Начальник штабу цивільного захисту Петрунів М.В. ознайомила усіх з наказом про шкільні
невоєнізовані формування. Виступив учитель предмета «Захист Вітчизни» Чуйко В.Я. О 12.15 прозвучав сигнал «Увага всім!», за яким
учні, вчителі, технічний персонал організовано покинули приміщення
школи та вишикувались на шкільно-

му спортивному майданчику. Учні 11
класу показали свої вміння користуватися засобами індивідуального
захисту при виникненні надзвичайної ситуації та показали навички із
цивільного захисту, стройової та
медико-санітарної підготовки.
29 квітня відбулася екскурсія
учнів 10 класу у сховище.
Протягом тижня відбулися конкурс стінгазет «Героїчна професія — рятівник» (6-9 класи), та конкурс малюнків «Вогонь добрий, вогонь злий» (1-5 класи), огляд і перевірка оснащеності майном невоєнізованих формувань, відкриті уроки
з ОБЖД у 2, 4, 7 класах, вікторина
у 10 класі, комбінована естафета.
Проведені тренувальні заняття
з евакуації особового складу у випадку виникнення надзвичайної ситуації показали, що кожен у школі
знає порядок здійснення евакуації.
Чуйко В.Я., учитель предмету
«Захист Вітчизни»

Чорний ліс 2014

ідповідно до планів роботи
управління освіти і науки ІваноФранківської міської ради та
управління у справах сім´ї, молодіжної та гендерної політики науки Івано-Франківської міської ради
у травні відбувся І етап міської молодіжної науково-пізнавальної патріотичної програми «Чорний ліс 2014».
Члени гуртка «Юний патріот» підготували науковий реферат про жителів села Угорники, які були учасниками визвольних змагань у нашому краї,
та посіли перше місце.

З 07.06. по 13.06. 2014 р. команда школи «Соколи» взяла участь у ІІ
етапі міської молодіжної науковопізнавальної патріотичної програми
«Чорний ліс 2014», який проходив
у с. Козині Галицького району, у супроводі керівників Чуйка В.Я. та Семанюка В. І. Учні продемонстрували
свої знання з історії (команда посіла
І місце), краєзнавства (команда посіла ІІ місце), основ пішохідного туризму (ІІ місце Кузів Ю, Жирій І., Гуцул Ю.); із збирання туристичної палатки (І місце Жирій І., Царук А.),
у змаганнях з волейболу ІІІ місце,

З ПІСНЕЮ В СЕРЦІ

О

льгу Яловенко світ музики
захопив з дитинства, адже
мама — будучи вчителем
музики, розвивала і підтримувала
в дочок бажання пізнавати і творити світ прекрасним. З дитинства
вони часто виступали на різних
сценах Івано-Франківська та області, а також завжди були окрасою на концертах, які проводилися в рідному селі Угорники.
Співачка закінчила Інститут
мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника в класі старшого викладача Михайла Стефанюка. Ольга

Яловенко — лауреат багатьох
конкурсів: Міжнародний конкурс
«Срібний Дзвін» (Ужгород 2005),
лауреат Всеукраїнського конкурсу молодих вокалістів ім. Ірини
Маланюк (Івано-Франківськ 2011).
Гастролювала
з
концертами
в Сполучених Штатах Америки —
Детройт, Чикаго, Клівленд, НьюЙорк, Майямі, де відбулося понад 30 концертів.
Вже 2 роки працює солісткою
Івано-Франківської обласної філармонії, де співпрацює з різними колективами. А саме: симфонічним оркестром Івано-Фран

у змаганнях із шахів ІІІ місце Кузів
Ю., у змаганнях з арм-реслінгу Гуцул Ю, брали участь у конкурсі пат
ріотичної пісні.
Учні
відвідали
богослужіння
у Духовій криниці. Команда повернулася додому фізично та духовно
загартованою.

дитячий садочок
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Прощавай, садок дитячий!

В

ипускні бали в дитячих садочках
стали доброю традицією. Так 6
червня в дошкільному закладі для
дітей с. Угорники відбувся випуск старшої групи. Дитячий бал відкрили та були
його ведучими вихователі випускної групи Павлюк Іванна Миколаївна та Телятник Тетяна Богданівна. Захід розпочався з представлення випускників дошкільного закладу. Як на справжній
бал діти одягнулися в вишукані
сукні та костюми. Присутні вітали
кожну пару бурхливими оплесками, адже в залі були найрідніші
люди, які прийшли провести своїх малят до школи.

Вишикувавшись по колу, діти розпочали поетично-літературну композицію про те, що їм сумно залишати
дитячий садочок, але і радісно від
того, що вони йдуть до школи, де будуть навчатися та продовжувати пізнавати світ. Далі вихователі провели
випускників «островами» на «Чарівному пароплаві». На першому «Острові
дитинства» випускники зустрілися
з найменшими дошкільнятами, які побажали майбутнім школярам сумлінно
трудитись і навчатись, та не забувати
свій садочок. За вдалий виступ та
щирі побажання випускники вручили
малюкам солодкі подаруночки та заспівали гарну пісню. На «Острові іграківської обласної філармонії, камерним оркестром «HarmoniaNobile»,
струнним ансамблем «Quatrocorde»
та з народним колективом «Бревіс».
Зіграла партію Графині в опері
В. Моцарта «Весілля Фігаро», а також співала духовний твір Дж. Пергоглезі «StabatMater», написаний
для двох сопран та камерного оркестру. В репертуарі співачки багато
арій, романсів, народних пісень та
популярна музика сучасних композиторів.
Працюючи в обласній філармонії,
молода, але відома далеко за межами України співачка, готова ділитися
своїм талантом і досвідом з підростаючим, талановитим, молодим поколінням. Маючи досвід як у естрад-

шок» діти попрощалися та затанцювали з улюбленими іграшками.
Дуже приємно було те, що діти
успішно засвоїли навчально-розви
вальну програму навчального закла-

ду, добре підготувалися до школи.
Результати були очевидні, коли випускники на шляху до «Острова
знань» зустрілися з веселими піратами, де змагалися з ними у цікавих
конкурсах.
Перебуваючи на «Острові майбутнього», діти розкрили перед присутніми своє сокровенне — розповіли про
те, ким кожен з них мріє стати в дорослому житті. Серед майбутніх професій, що обрали діти були лікарі,
вчителі, бізнесмени, фотомоделі і т.д.
Після захоплюючих дитячих виступів слово надали голові Угорницької
селищної ради Атаманчук Л.З., яка
щиро привітала маленьких випускників, їх батьків та трудовий колектив
дошкільного закладу зі святом та висловила свої сподівання на те, що
діти виростуть достойними громадянами України.
ному мистецтві, так і в класичному,
вона готова поділитися ним як
з Вами, так і з Вашими дітьми. Отож,
шановні батьки, якщо Ви помітили
вокальний талант у своєї дитини, чи
можливо у себе, не відкладайте на
потім, посприяйте його розвитку вже
сьогодні!!! Підготовка до міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, допомога із записом
фонограм!!!
ЗАУВАЖТЕ, ПЕРШЕ ПРОБНЕ
ЗАНЯТТЯ БЕЗКОШТОВНЕ!!!
ВОКАЛЬНА студія «СОЛОСПІВ» —
МОЖЛИВО, ЦЕ ВАШ ШАНС
У ЖИТТІ!
Контактний телефон —
099 384 24 74.

Дуже хвилюючим було
вітання директора школиінтернату Гаврилюк Н.І.,
яка вручила всім випускникам дипломи про закінчення дошкільного закладу.
Смуток
розставання
з випускниками вихователь
Орловська О.С. висловила
філософськи: «В кожному
віці є своя краса, і розтавання з дитячим садочком — це лише наступна
сходинка великого життя. А життя
з роками може ставати кращим, якщо
чистим зберегти серце та прожити натхненно кожну мить».
На прощання батьки та діти щиро
дякували трудовому колективу дошкільного закладу: директору, вихователям та їх помічникам, музичному
керівнику, хореографу, працівникам
кухні — за плідну працю, щоденну
турботу, відповідальність і людяність.
На адресу кожного працівника говорили теплі слова вдячності та вручали квіти.
«У нас у всіх прощальний настрій,
Ми всі схвильовані украй,
Тож всі сьогодні скажем дружно:
Дитсадочок, прощавай!»

