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Д

(осінь-зима)

орогі односельчани! На дворі осінь і чимало питань у нашому
селі, які варто підняти для нашої спільної зауваги. Багато зроблено і реалізовано і багато що потрібно доопрацювати, переосмислити, вирішити, або шукати шляхи вирішення суспільних питань у нашій громаді. Кожний з нас живе своїм життям, кожний старає і дбає про
свою родину, про її розвиток, формацію, хоче якнайкраще…
Основне завдання сільської ради і виконкому, в якому є представники нашої громади, — старатися і дбати про добро і розвиток громади, сприяти мешканцям у вирішенні щоденних громадських питань,
створювати соціальні умови для мешканців, над чим і ми працюємо,
реалізовуючи чимало соціальних проектів: будівництво дитячого садочку, відкриття відділення сімейної медицини, покращення стану доріг, створення нових місць для індивідуального будівництва, помешкань для молодих сімей (згідно нового генплану), культурноосвітницькі заходи тощо.
Зрозуміло, що бюджетних коштів на все не вистачає і ми самотужки стараємося залучувати чимало підприємців, а це неабияка важка
праця, а інколи ще й невдяка від мешканців, які, не розуміючи ситуації,
говорять неправдиві речі.
Але для добра громади ми повинні долати труднощі, з розумінням
ставитися один до одного, підтримувати і розраджувати.
Зараз настав осінньо-зимовий період, час, коли ми упорядковуємо
свої обійстя. Не дивімося тільки на свої території, а й стараймося прибрати і підготувати прилеглу нам територію, а саме: прибирання сміття, вирізання зарослих чагарників, збір опалого листя та інше;
пам’ятаймо, що наш добробут залежить тільки від нас, від нашої праці і старання.
Не можемо оминути і питання опалення в наших домівках. Стараймося з охайністю і обережністю віднестися до опалювальних приладів, пам’ятаймо про техніку безпеки. Залучайте до обслуговування газоелектричних приладів фахівців даної справи і про все старайтесь
повідомляти сільську раду, щоб не виникало різних неприємних інцидентів у нашому житті.
Щодо нашого часопису «Моє село — Угорники», то будемо старатися щоб він виходив у світ систематично і зацікавлював мешканців
своїми новинками, а також інформував про основні події нашого села
зі сторони сільської ради, церкви Св. Юрія, школи, культурної і спортивної діяльності громади нашого села.
Стараймося про добре наше життя в громаді і разом, впевнено
крокуймо в щоденному житті долаючи труднощі для добрих справ
у розвитку громади с. Угорники.
Сільський голова Любов Атаманчук.

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. № 6008.

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

• № 03 (015)

3

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Дев’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ від 19 липня 2013 року

Про затвердження Генерального плану с. Угорники
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Атаманчук Л.З. про Генеральний план
села, враховуючи громадські слухання, позитивні відгуки депутатів,
членів виконавчого комітету сільської ради, громадян села, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Зако-

ном України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Сесія сільської ради
вирішила:
1.Затвердити Генеральний план
села Угорники. При прийнятті рішень сесій сільської ради та виконавчого комітету сільської ради ке-

руватись затвердженим Генеральним планом села Угорники.
Дане рішення сесії оприлюднити
в засобах масової інформації (в часописі «Моє село — Угорники»).
Контроль за виконанням даного
рішення покласти на секретаря
сільської ради Гудиму Р. М.
Сільський голова Любов Атаманчук

акція
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орогі мешканці. З радістю хочемо повідомити що
у нашому селі буде відкри-

то пам’ятник великому пророку
України Тарасу Григоровичу Шевченку — це засвідчує рішення сесії сільської ради с. Угорники. Такого вигляду набуде цей пам’ятник,

якщо ми спільно реалізуємо цей історичний проект. Нижче подаємо
спогад про життя великого кобзаря, а також закликаємо усіх Вас до
проведення спільної акції у нашому селі: «Стань учасником встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченку». У торгових місцях у селі будуть
встановлені скриньки по збору ко-

Угорницька сільська рада
Iвано-Франківська міськрада
Iвано-Франківська область
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ

РIШЕННЯ вiд 28 травня 2013 року N 27

Про внесення на розгляд сесії
сільської ради проекту рішення
«Про спорудження пам’ятника
великому Кобзареві
Тарасу Григоровичу Шевченку»
Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відзначення 200-річчя від
дня народження Т. Г. Шевченка, виконавчий комітет
сільської ради
в и р і ш и в :
1. Внести на розгляд сесії сільської ради проект рішення «Про спорудження пам’ятника великому Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Гудиму Р.М.
Сільський голова Любов Атаманчук

Макет
пам'ятника
Т. Г. Шевченку,
який
пропонується
встановити
в селі Угорники
до 200-річчя
від Дня
народження

штів. Просимо бути активними і не
байдужими до нашої історії і разом спільно встановимо пам’ятник
у нашому селі. Місце розташування пам’ятника великому Кобзарю
нашої Батьківщини буде навпроти адміністративного приміщення
сільської ради.

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківська міськрада
Івано-Франківська область
Шосте демократичне скликання
Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 30 травня 2013 року

Про спорудження пам’ятника
великому Кобзареві
Тарасу Григоровичу Шевченку
Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відзначення 200-річчя від
дня народження Т. Г. Шевченка, сільська рада
в и р і ш и л а
1. Спорудити в селі Угорники пам’ятник великому
Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку на площі біля
адмінбудинку сільської ради.
2. Враховуючи думку мешканців села затвердити до
виготовлення та встановлення пам’ятник відповідно до
проектних пропозицій скульптора В. М. Вільшука (Проектні пропозиції додаються).
3. Головному бухгалтеру Гарасимик Н.М. відкрити
рахунок на збір добровільних пожертв на спорудження
пам’ятника та забезпечення фінансування.
4. Головному бухгалтеру Гарасимик Н.М. при формуванні сільського бюджету на 2014 рік передбачити
кошти на спорудження пам’ятника.
5. Депутатам сільської ради провести роз’ясню
вальну роботу з мешканцями виборчих округів щодо
долучення до спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченку.
6. Виконавчому комітету звернутися до підприємців
та жителів села щодо надання добровільних пожертв.
7. Головному бухгалтеру Гарасимик Н.М. оприлюднити в місцевому часописі «Моє село — Угорники» реквізити рахунку на спорудження пам’ятника.
8. В торгових закладах села Угорники встановити
скриньки для добровільних пожертв.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісіі сільської ради з питань освіти,
культури, духовності та молодіжної політики (О. Гарасимик) та з питань бюджету та соціального захисту
(С. Грицак).
Сільський голова Любов Атаманчук

інформує сільська рада
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юридичні консультації

В

Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими
особами органів місцевого самоврядування

ідповідно до статті 1 Закону
України «Про нотаріат» у населених пунктах, де немає
нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування, в тому числі посадовими
особами виконавчого комітету Угорницької сільської ради.
Відповідно до законодавчого
припису, посадові особи виконавчого комітету Угорницької сільської
ради вчиняють такі нотаріальні дії:
• вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
• посвідчують заповіти (крім секретних);
• видають дублікати посвідчених
ними документів;
• засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
• засвідчують справжність підпису на документах.
Довіреність особи, яка проживає
у селі Угорники Івано-Франківської
міської ради, де немає нотаріусів,
може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім

довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Довіреності,
посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

з’явитися в зазначене приміщення,
нотаріальні дії можуть бути здійснені поза вказаним приміщенням, але
в межах території діяльності органу
місцевого самоврядування, тобто
на території села Угорники.
Посадові особи виконавчих комітетів зобов’язані сприяти сільському
населенню у здійсненні їх прав та
захисту законних інтересів, роз’яс
нювати права і обов’язки, попереджати про наслідки, вчинюваних нотаріальних дій.
Рішенням першої сесії шостого
демократичного
скликання
від
18.11.2010 року обов’язки щодо вчинення нотаріальних дій для мешканців села Угорники покладено на секретаря сільської ради Гудиму Р.М.
Приватний нотаріус

Зазначені посадові особи органів
Івано-Франківського міського
місцевого самоврядування не манотаріального округу
ють права на оформлення докуменБіланюк
Світлана
Мартинівна
тів, призначених для використання
за межами державного кордону.
Для отримання юридичних
Нотаріальні дії вчиняють у приміконсультацій
чи порад через чащенні органу місцевого самоврядування, однак, в окремих випадках, сопис прохання звертатися до
коли фізична особа не може редакційної ради.

Шановні мешканці села!
На виконання листа Міністерства доходів і зборів України від 27.08.2013 року № 16123/7/99-9917-04-17 з метою формування реєстру платників
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечення взяття відповідними
контролюючими органами на облік таких платників
податку та у відповідності до вимог підпункту
20.1.3 пункту 20.1 статті 20 та пункту 73.3 статті 73
Податкового кодексу України виконавчому комітету сільської ради необхідно подати інформацію
в ДПІ м. Івано-Франківська щодо розмірів загальної та житлової площі об’єктів житлової нерухомості (домоволодінь), які знаходяться у власності
фізичних осіб на території сільської ради.
З метою подання достовірних даних звертаємося до Вас з проханням подати технічний паспорт на житловий будинок до 1 грудня 2013 року.
За додатковою інформацією можна звертатися
у сільську раду за тел.55-42-43.
Виконком.

В

подяка

сі ми знаємо, що не просто зробити добру
справу, навіть невелику, а ось у нашої голови сільської ради Любові Зеновіївни це виходить. За короткий час вона зуміла підняти село, всюди відчувається рука вправного господаря.
Зокрема, ми жителі вулиць: Шкільна, Привітна,
Просвіти, хочемо подякувати Любові Зеновіївні за
людяність (що є її характерною рисою), проявлену
у розв’язанні питання встановлення вишки мобільного зв’язку на території КП «Харчопромсервіс»,
що завдало б шкоди довкіллю села.
Звісно, боротися з режимом не просто, але маючи такого сільського голову, як п. Атаманчук, ми
почуваємось захищеними. Вдячні за вашу працю,
і надалі надіємось на порозуміння та підтримку.
За дорученням жителів вулиці Шкільної,
Депутат виборчого округу №5
Володимир Галета
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відділення сімейної медицини готове
до прийняття пацієнтів
Відкриття 3 листопада

У

попередньому номері ми розповідали про відділення сімейної медицини, яке ми планували відкрити в цьому році до Дня Незалежності України для мешканців нашого села. Деякі труднощі були на заваді.
На даний час відділення сімейної медицини повністю готове
для функціонування.
ДАТА ВІДКРИТТЯ —
3 ЛИСТОПАДА 2013 р.
о 15-00 год.

Капітальний ремонт
вулиці Повстанців
здійснено

благоустрій вулиць
села

З

агальною проблемою до сьогоднішнього дня залишається стан доріг . Тому вагомим кроком у вирішенні цього нагального питання став капітальний
ремонт центральної вулиці села. Здійснював ремонт за
новими технологіями та сучасною технікою ТзОВ «ІваноФранківськ-автодор». На реалізацію даного проекту необхідні були значні кошти. Враховуючи дотаційний бюджет
сільської ради, самотужки нам було не під силу проведення даних робіт. Не залишився як завжди осторонь депутат
міської ради Роман Онуфріїв. Саме завдяки його сприянню з міського бюджету було виділено частину необхідних
коштів. Ремонт проведено в повному обсязі.
Вулиця Повстанців набула нового якісного вигляду,
внаслідок чого збільшився потік автотранспорту. Прохання до усіх водіїв, ретельно дотримуватись правил
дорожнього руху, не
перевищувати швидкість. Пам’ятаймо про
культуру поведінки та
взаємоввічливість на
дорозі.

C

ухі дерева та гілки на
узбіччях доріг можуть
становити загрозу життю
та здоров’ю людей. А також завдавати шкоди власникам автотранспорту, здійснювати коротке
замикання ліній електропередач,
особливо під час гроз та буревіїв. Тому виконком сільської
ради впродовж року, по необхідності, проводиться зрізка
аварійних дерев та обрізка сухих гілок. Цього року впорядковано вулицю Тополину, частково вулицю Повстанців
(біля старого русла Млинівки) та тополі в масиві «Рінь».
Складаємо щиру подяку підприємцю Михайлу Василюку та депутатам сільської ради Василю Павлюку, Володимиру Бойчуку, а також жителям
села, працівникам сільської ради, які прийняли
активну участь у добрій
справі, допомагаючи засобами праці, транспортом, та безпосереднім
виконанням даних робіт.

інформує сільська рада

Б
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Історична пам’ять
у книжках

ез минулого немає майбутнього. Ця відома істина є тим святим постулатом єднання родини, становлення нації і творення держави. На проявах героїзму і патріотизму народу, його здобутках в усіх сферах життя, пишеться історія. Ми не
маємо права не знати своєї минувшини, а чи не хотіли знати, бо від того,
як будемо пошановувати свою історію, якою буде історична пам’ять, головно у душах наших дітей — такою
буде держава.
Основним джерелом розвитку
подій є людський фактор у тім, чи
іншім сенсі нашого буття, адже історію творить народ.
Та в силу ідеологічних переконань очільників різних часів правдива історія України замовчувалась,
перекручувалась і переписувалась
багато разів. Все ж багато матеріалів було зібрано і висвітлено у вісниках та книжках. Це скарбниця
нашої історії, чималий пласт в якому займають реалії часів другої світової війни і роль України у ній.
Завдяки українцям, які перебували у еміграції, багато відомостей
збережено і сьогодні стали надбанням народу. До таких людей-щирих
українців, великих патріотів належить родина покійного о. Михайла
Ганушевського, пароха села Угорни-

ристування для
угорницької громади.
Це безцінна
науково-історич
на
література,
де є і твори
І . Я . Ф р а н к а ,
і книжки, присвячені
січовому
стрілецтву та воякам УПА, що є
великим
вкладом у формуванні національної
Ми
щиро
вдячні пані Ірині
за той неоцінений скарб (дарунок), який зможе
донести до наших
нащадків
правдиве, чисте,
справжнє українське слово та історичну
дійсність
українського народу.
Голова
СУ Українок
Люба Юрків

свідомості підростаючого покоління.
Сподіваємося, що ця вагома лепта,
зроблена пані Іриною стане тією іскрою, яка розбудить у душах наших
односельчан, ще більшу любов до
рідної Вітчизни, відчуття патріотизму і відповідальності за майбутнє
нашої держави.

ШАНОВНІ ОДНОСЕЛЬЧАНИ!
Якщо ви будете мати бажання ознайомитись з матеріалами
видань, які передала пані Ірина
Руснак, звертайтесь до працівників сільської ради, де вони будуть зберігатися до відкриття
сільського музею.

Про рівень нашої
культури — чи
вона у нас є?

ки у 30-40х роках. Проживаючи за
кордоном його дочка пані Ірина Руснак, разом зі своїм нині покійним чоловіком Мироном зібрали велику
бібліотеку українських видань, частину якої цього літа передали у ко-

?!

Маймо
гордість
за
свою історію і за людей,
які відвойовували незалежність нашої Батьківщини. Чи варто розпивати алкогольні напої в таких місцях?

8

духовна

№ 03 (015) •

Церква — це дім Божий,
де Господь постійно присутній,
ЦЕ ЖИТТЯ У БОЗІ І З БОГОМ

Ч

асто, коли в нас виникають проблеми, тривоги, труднощі, хвороби, ми думаємо, що в той момент прийдемо до Церкви, помолимось — і все минеться. Якщо не отримуємо, того чого просимо, тоді ми зневірюємося і нарікаємо…
Як тривога, то до Бога — говорить нам народне прислів’я. Церква — це дім Божий, де Господь постійно присутній, це — місце, де ми
зустрічаємося з живим Богом, який
за вірою нашою подає нам те, що
ми потребуємо, але це не одразу, —
це цілісний процес життя у Христі.
ДОРОГІ В ХРИСТІ БРАТИ І СЕСТРИ, ДОРОГА МОЛОДЕ!
Сьогодні хочу звернутися до Вас
і роздумати над сучасним станом
нашого життя і місце Бога у ньому.
Наскільки ми запрошуємо Господа
до нашого життя, чи взагалі навіть
не задумуємося про Нього, а згадуємо лиш тоді, коли виникає якась
потреба: охрестити дитину, освятити своє помешкання чи якісь речі,
помолитися за хвору людину чи
інше… Людство завжди мало і буде
мати потреби, але питання, як ми
відносимось до наших потреб і яке
місце у цьому процесі Бога?
Місце Бога у нашому житті?
Що це для нас? Чи задумуємось
ми над цими питаннями?
Сьогодні всі заклопотані щоденним життям і через це ми повністю
забуваємо про нашого Творця, який
дав нам це життя через наших батьків. Господь щоденно опікується
нами, хоче нам добра, але ми, як не
послушні діти, не слухаємося свого
Батька. Господь промовляє до нас
через святе Євангеліє в своєму
домі — Святій Церкві, щонеділі
і свята, а в нашій парафії щодня

і навіть у школі
щопонеділка до
школярів. У Божих словах ми
отримуємо відповіді на свої запитання,
якщо
звичайно уважно
слухаємо Боже
слово.
Цілий тиждень ми трудимось
(працюємо, навчаємось), а в неділю
і свята відсипаємося, відпочиваємо
і не хочемо чути про Церкву, а інколи наш відпочинок має негативний
характер і приносить чимало бід
у наше життя. Коли старші нас кличуть на Службу Божу, ми завжди
знаходимо причини, щоб не піти. Чи
має сенс таке життя? Для чого ми
живемо? Хіба тільки для того щоб
працювати і відпочивати?
Життя у Христі полягає власне не
у тому щоб усі наші справи, турботи,
навчання, працю і відпочинок здійснювати з Богом. «Пам’ятай День
Святий святкувати», — говорить нам
Божа заповідь. Чи правильно ми це
робимо? Чи звертаємось у молитві
до Бога з проханням про підтримку
і допомогу? Чи можемо одну годину
в тиждень присвятити для спілкування з Богом з Тим, хто дає нам це
життя і провадить нас у ньому?
Багато питань, але відповідь ми
повинні дати самі, самі для себе,
щоб робити добрі і правильні кроки
в житті. Пам’ятаймо, що в час Літургії ми з’єднуємось з Богом, приймаючи його в Святих Тайнах з яких
черпаємо енергію життя, і тоді живемо не ми, а живе в нас Христос,
Бог, який за вірою нашою подає нам
те, що потребуємо.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

у ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С.  УГОРНИКИ

сторінка

Про нашу

віру

Один священик, який втомився слухати відмовки з приводу того, чому люди не ходять до церкви, сказав наступне:
«Десять аналогічних причин, за якими я не вмиваюся:
1. Тому, що мене примушували вмиватися в дитинстві.
2. Ті, хто вмиваються — лицеміри, думають, що вони
чистіші інших.
3. Не можу вирішити, яке
мило краще.
4. Колись я вмивався, але потім мені набридло.
5. Я вмиваюся тільки на великі свята — на Різдво і на
Великдень.
6. Ніхто з моїх друзів не вмивається.
7. Почну вмиватися, коли стану старим і брудним.
8. У мене немає часу на вмивання.
9. Взимку вода дуже холодна,
а влітку дуже тепла.
10. Не хочу, щоб на мені за
робляли виробники мила».
Розважмо, добрий брате
і сестро, що нас чекає попереду, якщо і надалі будемо вбачати життя без Бога.

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»
Ваші запитання можна над-

Кожного дня о 8:00 Свята Божественна Літургія (понеділок — за
здоров’я, субота — заупокійна).

Неділі і свята 9:00 — Утреня.

Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.

13:00 — Свята Божественна Літургія
для молоді.

ygornukupress@ukr. net

Щонеділі о 13:00 при парафії діє
недільна школа. Заняття проводяться після Літургії.

ня, на які Ви зможете отримати

Середа і п’ятниця: катехизація
школярів.

10:00 — Свята Божественна Літургія.

силати на електронну скриньку
редакції
Чекаємо на Ваші запитанрозгорнуті відповіді.
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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!

14

Наші традиції.

жовтня — на свято Покрови
Пресвятої Богородиці, громада села вшанувала 71-шу
річницю створення УПА, учасниками
якої також були і наші односельчани,
які виборювали волю для нашої Батьківщини України. В цей день після урочистої Літургії, процесійно вийшовши
з храму, всі направились до символіч-

ної могили воїнам УПА, де була відслужена поминальна Панахида о. Романом Голейком та о. Юрієм Труханом за душі усіх воїнів, які віддали
своє життя за Батьківщину нашу Україну. Після Панахиди учні Угорницької
школи виступили з концертом патріотичної пісні в супроводі декламації віршів в час проведеного віче.

Календар релігійних свят з поясненням
08 ЛИСТОПАДА — СВЯТИЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРІЙ —
НАШ ВЗІРЕЦЬ І ЗАСТУПНИК
Святий Димитрій жив у другій половині третього сторіччя у місті Солуні, по-грецьки — Тессалоніке, де його
батько був високим цісарським достойником. Після смерти батька цісар Максиміліян зробив його солунським проконсулом. Святий Димитрій
від дитинства був вихований у хрис-

тиянській вірі. Хоча займав високу
посаду, але свою віру явно визнавав
та був апостолом своєї віри. За це цісар Максиміліян наказав вкинути
його до в’язниці. Будучи в ув’язненні,

святий Димитрій благословив святого Нестора на боротьбу з цісарським
непереможним гладіятором Лієм.
Святий Нестор виступив проти Лія
з хрестом у руках, переміг та вбив
його. Цісар, довідавшись, що Димитрій благословив Нестора на боротьбу з Лієм, послав своїх вояків, і вони
прокололи тіло Димитрія списами.
Це було 306 року. Пам’ять святого
Нестора Східна Церква відзначає наступного дня після празника святого
Димитрія.
Головна мета святкування празників святих мучеників — роз
мірковувати над їхнім геройським визнаванням святої віри, ми повинні
вчитися від них свою віру любити, її
цінувати та мати мужність її визнавати. Визнавання віри це одна з ознак
доброго і практикуючого християнина. Такий християнин своєї віри ніколи не ховає, не стидається її, не перечить їй, нею не торгує, її не змінює,
але визнає її словом, ділом і цілим
своїм життям. Такої віри від кожного
з нас вимагає сам Ісус Христос, який
каже: «Кожний, отже, хто визнає
мене перед людьми, того і я визнаю
перед моїм Отцем Небесним. Хто ж
мене зречеться перед людьми, того
і я зречусь перед Отцем моїм Небесним» (Мт. 10, 32-33).
Усе наше життя і кожний його акт
повинен бути проповіддю нашої святої віри. «Визнавання віри, — каже
святий Йоан Золотоустий, — діється

не тільки устами, але й ділами. І коли
їх нема, то ми наражаємо себе на небезпеку, що будемо покарані з тими,
які свою віру заперечили».
21 ЛИСТОПАДА — СВЯТОГО
АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
Наш церковний рік це наче прегарна мозаїка, яку творять Господські, Богородичні празники та велика
кількість празників мучеників і святих. Осередок цієї величної мозаїки
— це Господь Наш Ісус Христос, як
Бог і як Чоловік. На землі день і ніч
славить Його Церква-паломниця,
а в небі вічну славу співає Йому
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Церква прославлена: превеликий
хор ангелів і святих. Святі ангели це
одвічний Божий хор слави, це Божа
сторожа і Божі слуги. Ангели сповняють також велику роль у відкупленні
людського роду.
Свята Церква, пам’ятаючи про велике значення ангелів для Божої слави і нашого спасення, в мозаїці церковного року залишила окреме місце
і на почитання ангелів. Тут на першому місці стоїть празник Собор святого архистратига Михаїла та инших
безтілесних сил. Для заохочення до
більшого почитання ангелів скажемо
дещо про їхній культ, про мету цього
празника та його духовне значення
для нас.
Головна мета празника — звеличити і прославити святого архангела
Михаїла, а з ним й инших ангелів.
Прославляють його тому, що в обороні Божої чести він став на чолі добрих ангелів, коли бунтував сатана.
Звідси і його почесний титул архистратига, що з грецької значить «начальний вождь». З тієї причини
й іконографія представляє його як
озброєного полководця: шолом на голові, вогненний меч у руках, а під ногами в’ється змій — символ сатани.
Богослуження цього дня оспівує
велич відзначення святого Михаїла
перед Божим троном, його ревність
і вірність Богові та опіку й заступництво за нас. Ось деякі похвальні
строфи зі стихир вечірні й утрені:
«Ангельських хорів, воєводо», «Воєвода вишніх сил, Михаїл начальний
вождь божественних чинів», «Михаїл
архистратиг вишніх сил», «Ти перший поміж безплотними ангелами»,
«Ти воєвода й поборник, і ангелів начальний вождь, Архистратиже», «Посеред полків ангельських ти найстарший», «Для християн ти спасенний
заступник», «Михаїле Архистратиже,
тебе оспівуємо вірно як сильного заступника, охоронця і визвольника лю
дей». У дні свого празника він усіх
нас взиває до спільного соборузібрання з ангелами, щоб віддати належну славу Богові: «Як верхов¬ний
вождь небесних божественних сил,
(Михаїл) днесь скликає людські хори,
щоб один світлий празник з ангелами
укласти, празник їхнього собору божественного, і разом Богові трисвяту
пісню заспівати» (Стихира хвалитна).
Цей празник звеличує також усі
ангельські хори, бо вони разом зі
святим Михаїлом творять пречудний
небесний собор. Тому сьогодні і святих ангелів славимо, величаємо, дякуємо їм за поміч та просимо в них
опіки.
25 ЛИСТОПАДА — СВЯТОГО
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЙОСАФАТА.
Святий Йосафат Кунцевич народився у Володимирі-Волинському

1580 року. Під час св. Хрещення
отримав ім’я Іван. У 1604 році він
вступив до василіянського Святотроїцького монастиря у Вільно і отримав
чернече ім’я Йосафат. Наприкінці
1608 року його було висвячено на
священика. У 1617 році став єпископом Полоцьким, а через рік — архиє-

пископом. Його великою заслугою, як
архимандрита, є реформа Василіянського Чину, яку він провів разом із
митрополитом Йосифом Рутським.
Після Берестейської унії 1596
року багато вельмож і духовенства
противилися її рішенням. Йосафат
мав противників, які налаштовували
людей проти нього і об’єднаної Церкви, яка завдяки його діяльності зростала. У 1623 році Йосафат поїхав до
Вітебська, де його жорстоко вбили,
а тіло з прив’язаним до нього каменем кинули у ріку Двіну. На дні річки
воно випромінювало яскраве світло.
Під час урочистого поховання Йосафата діялися численні чуда. 1643
року його було проголошено блаженним, а 1867 року — святим. Нетлінні
мощі св. Йосафата спочивають у базиліці Святого Петра у Ватикані.
04 ГРУДНЯ — ВВЕДЕННЯ В ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
Празники на честь Пресвятої Богородиці в нашому церковному календарі посідають перше місце після
празників Господських. Головне завдання Богородичних празників показати велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, її роль у відкупленні
людського роду та заохотити нас до
її почитання і наслідування. Найбільші Богородичні празники — Різдво
й Успення, показують нам і перші
хвилини її існування на землі, і її відхід до вічности. Одинокий празник,
який висвітлює дитячі і юні літа Пресвятої Богоматері, називається Вве-
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денням в храм, що його святкуємо
4 грудня. У наших богослуженнях він
має назву «Вхід у храм Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії». Празник Введення
відкриває нам деякі таємниці з дитячого та дівочого життя Пречистої Діви
Марії, проливає світло на її батьків, її
виховання у святині та приготування
до найвищої гідности: бути Матір’ю
Божого Сина. Розглянемо цей празник, звернемо увагу на три питання:
його історію, богослуження.
Святе Євангеліє нічого не говорить нам про подію уведення в храм.
Основою цього празника, як і празника Різдва й Успення Божої Матері, є
традиція Церкви й апокрифічні книги,
передусім Протоєвангеліє Якова
і Псевдоєвангеліє Матея «Про Різдво
Пречистої Діви Марії». Звідси довідуємося, що батьки Пречистої Діви Марії святі Йоаким і Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що, як у них
з’явиться дитина, то віддадуть її на
службу Богові у храмі Єрусалима.
Господь Бог вислухав їхні молитви
і дав їм донечку. І коли їй було три
роки, то батьки привели її до храму
і віддали в руки первосвященика Захарії, батька святого Йоана Предтечі.
Тут Пресвята Богородиця перебувала багато років доти, доки, як дорос
ла дівиця, не була заручена зі святим Йосифом.

Празник Введення належить до
дванадцяти великих празників. Він
має один день перед- і чотири дні попразденства. Про нього маємо згадки
з V ст., але треба було аж кількасот
літ, доки він став загальнопоширеним
на усьому Сході. З проповідей на цей
день царгородських патріярхів Германа (715-730) і Тарасія (784-806)
з’ясовуємо, що празник Введення
був встановлений у VIII ст. У Синайському Євангелії з VIII ст., яке пода-
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рував до синайського монастиря цісар Теодосій III (715-717), серед дванадцяти празників згадано і празник
Введення. Цей празник є і в грецьких
місяцесловах з IX століття. І з цього
століття його знають і святкують усі.
Синайський канонар з ІХ-Х ст. фіксує
празник Введення під назвою: «Пресвятої Богородиці, яку привели
в храм Божий, коли вона мала три
роки». Типікон Великої Царгородської Церкви (ІХ-Х ст.), хоча не подає
ані апостола, ані Євангелія на цей
празник, але про 4 грудня так каже:
«Собор святої Богородиці, яку батьки
привели і передали у храм Господній
від трьох літ». Евергетицький типікон
з XI ст. має службу Введення з перед- і попразденством. Службу на
цей празник уклав Григорій Нікомедійський (IX ст. ), Василій Пагаріот
і Сергій Святогорець.
13 ГРУДНЯ — СВЯТОГО АНДРІЯ
ПЕРВОЗВАННОГО.
Святий Андрей Первозванний походив з міста Витсаїди, займався рибальством разом із братом Петром.
Був учнем св. Івана Хрестителя. Після першої зустрічі з Ісусом він одразу
ж привів до Спасителя свого брата
Петра. У Євангелії читаємо, що Ісус
«побачив двох братів і мовив до них:
«Ідіть за Мною, Я вас зроблю рибалками людей!» Ті негайно кинули сіті
й пішли за Ним» (Мт 4, 18-20). Відтоді апостоли Андрей і Петро стали вірними послідовниками свого Божественного Учителя.
Про те, де працював апостол Андрей після зіслання Святого Духа, не
маємо історичних даних. Однак з різних оповідань відомо, що він проповідував Христову віру людям, які
жили над Чорним морем. Свою апостольську працю апостол закінчив мученицькою смертю в місті Патраї на
Кавказі, поблизу Тмутороканя. Помер Андрей на скісному хресті, на

• № 03 (015)
якому висів прив’язаний два дні, аж
доки віддав Богові свого духа. Цей
хрест, який двома поперечинами впирався в землю, називаємо «андреївським».
19 ГРУДНЯ — СВЯТОГО МИКОЛАЯ.
Святий Миколай має в нашій
Церкві не тільки два окремі празники,
йому ще присвячений кожний четвер
у нашому богослуженні. Як богослуження обидвох празників, так і щотижнева служба його є справжнім
віддзеркаленням культу святого Миколая у Східній Церкві та нашому народі. Тут оспівується його глибока
віра, чесноти, його діла милосердя,
різні чуда та його заступництво перед Богом. Він величається як «вселенський світильник», «співчутливий
і добролюбовий», «ревний рятівник
і справжній заступник», «окраса
Церкви», «доброта архиєреїв», «монахів похвала», «великий заступник», «дуже милосердний, «всіх опікун і заступник і всіх терплячих потішитель», «сиріт і вдовиць опікун».
Він допомагає завжди. На хвалитних стихирах утрені 6 грудня співаємо: «Зійшовшися звеличаймо: хворі
— лікаря; ті, що в бідах — рятівника,
грішні — заступника, бідні — скарб,
терплячі — потішителя, подорожні —
супутника, плаваючі — керівника,
і всіх всюди радо випереджаючого...
« У п’ятій пісні канону утрені на перенесення мощей сказано: «Усіх християн надіє, покривджених великий
оборонче, хворих лікарю, зажурених
потішителю, і від людей до Бога заступнику, випроси нам мир і спасай
нас від находу поган».
Він своїм заступництвом могутній
перед Богом. На вечірні перенесення
мощей співаємо: «Зібравшися, любителі празника, молебними піснями
радісно звеличаймо святе перенесення нашого заступника, він бо всі
краї просвічує чудами, терплячих
божественно потішає, покривджених
визволяє, він милостинею Бога собі
задовжив і тому приняв стократну нагороду. До нього всі кличемо: помолися, святителю Миколаю, Спасителеві всіх, дати мир світові і спасти
душі наші». У восьмій пісні канону
утрені перенесення мощей читаємо:
«Тобі дана велика влада від Бога,
Миколаю, море тобі повинується, повітря слухає, народи покоряються,
бачучи твої преславні чуда».
Святий Отець Миколай дає нам
гарний приклад живої, діяльної та
жертвенної любови до Бога і ближнього. Його любов до ближнього загальна, усіх обіймає, повна милосердя і готова допомогти кожній потребі
душі й тіла.
Про значення милостині у святого
Йоана Золотоустого читаємо: «Милостиня — цариця чеснот. Вона дуже
скоро підносить людей у небесні дво-
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ри. Вона найкраща заступниця. Велике діло милостиня... Вона пробиває повітря, минає місяць, зноситься
понад промені сонця і досягає самих
небес. Але й там вона не зупиня
ється, а щобільше, проходить небо,
обходить збори ангелів і хори архангелів, і всі вищі сили, і стає перед самим царським престолом... Дай хліб
і візьми рай, дай мале і візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне,
дай тлінне і візьми нетлінне» (Бесіда
про покаяння).

Святий Миколай у кожному ближньому бачив самого Ісуса Христа,
тому так скоро й жертвенно в кожній
потребі спішив йому на поміч. Святе
Євангеліє каже, що на страшному
суді Господь Бог судитиме нас за
діла любови й милосердя. Про це запевняє нас сам Ісус Христос, кажучи:
«Істинно, кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших
— ви мені зробили» (Мт. 25, 40).

Недільна
школа
для дітей
Щонеділі при парафії Св.
Влкмч. Юрія, після недільної
Літургії для молоді 13:00
діє Недільно-християнська
школа для дітей (недільні
розважання, катехитичні
правди віри, зустрічі, гуртки,
поїздки). Набираються діти
і юнацтво для формування
класів для занять. Запис після
Літургії щонеділі о 13:00.
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літопис у світлинах

світло віри в моєму житті

рамках відзначення 1025-ліття хрещення РусиУкраїни та Року Віри в нашій парафії був проведений
у серпні молодіжно-парафіяльний табір в с. Яблуниця на базі «Карітасу». В рамках табору були розпрацьовані і подані тематичні уроки катехизації, а також спорт,
дозвілля, екскурсії та подолання вершини гори Хом’як.

літопис у світлинах
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20-літня традиція урочистого причастя

28

серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці існує більше ніж
20-літня традиція: діти нашої парафії приймають перший раз Тайну покаяння та урочисте Святе Причастя, до якого готуються протягом цілого місяця липня та навчання в школі.
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наша школа
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Перший день осені — свято
смутку і радості...

оли жовтогаряча ковдра осені поступово змінює життєдайні літні
барви, до нас приходить свято,
з якого розпочинається шлях кожного
у самостійне життя. День знань уже
став у нашій країні традицією. Але він
щоразу по-доброму хвилює всіх, хто
йде шляхом пізнання, веде ним молоду зміну і хто давно попрощався з класом. 1 вересня — це справді всенародне свято, яке за щорічної повторюваності не втрачає свого яскравого колориту, високої емоційності, хвилюючої атмосфери.
Перший день осені — свято смутку і радості для всіх школярів: сумують, тому що чудове літо закінчилось, як завжди, несподівано, а черговий довгий і складний навчальний
рік лише почався. Але є привід й для
щастя — зустрічі з шкільними друзями, довгожданий дзвінок на перерву,
а головне — нові цікаві відкриття.
Тому для школярів молодшого, середнього і старшого віку 1 вересня —
завжди святковий і урочистий день.
І хоч жаль відпускати літо зі щоденного режиму, проте насправді
кожен школяр встиг засумувати за

шкільними товаришами та вчите
лями.
З радістю зустріли 1 вересня
в Угорницькій загальноосвітній школі. З ноткою суму йшли на урочисту
лінійку випускники — одинадцятикласники, тримаючи за руку свою
гідну зміну — першачків, які сміливо
крокували назустріч новому, гордо
і міцно тримаючи в руках ароматні
квіти.
Зі словами привітання до усіх
присутніх звернулися гості: Р. М. Ону
фріїв, голова депутатської фінан
сової комісії, Д. І. Худевич, спеціаліст
управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської
ради,
Л. З. Атаманчук,
сільський голова,
голова
батьківського комітету.
Вони побажали
всім учням гідно
нести
звання
«Учень» та наполегливо здобувати знання, а педагогам та батькам набратися

терпіння та наснаги для
прийдешнього навчального
року.
Привітали першокласників батьки та перша вчителька Оксана Іванівна
Красняк, яка на чотири
роки стане для них другою
мамою, адже більшу частину свого часу маленькі учні
будуть проводити у школі.
Жодне свято не обходиться без подарунків. Першокласники отримали шкільне приладдя від одинадцятикласників. Всі
учні школи оновлені класні кімнати
та кабінети, відремонтований спортивний зал та новий дитячоспортивний майданчик.
Учні, батьки та вчителі щиро
вдячні спонсорам за їхню підтримку
та подарунки, які дійсно є вагомим
внеском у навчально-виховний процес школи.
М. В. Петрунів, директор школи

Відкриття дитячо-спортивного майданчика

З

а сприяння сільського голови
села Угорники Л. З. Атаманчук
свято Першовересня було доповнено радісною подією — відкриттям дитячо-спортивного майданчика.
З нагоди відкриття представниками ВО «Свобода» було підготовлено і проведено розважальноспортивну програму «Козацькі забави». Сформовані команди, які носили імена славних героїв України,
з радістю взяли участь у різноманіт-

них конкурсах та розвагах. Вболівальниками та глядачами на святі
були учні, вчителі, батьки, громадськість села. По завершенні свята
учасники були нагороджені грамотами та солодкими подарунками.
Учні школи щиро вдячні за те, що
вони мають змогу змістовно організовувати дозвілля та зміцнювати
своє здоров’я.
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи

наша школа

М
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А мрії здійснюються…

и ж и ве м о у Х Х І с тол і т ті. Час нестримно летить
уперед. Новітні технології,
комп’ютеризація полонили світ. Проте, на сьогодні залишаються ще такі
бюджетні установи,які вже роками не
фінансуються державою і ледве животіють.
Закінчується навчальний рік,
і директори шкіл «сушать собі голову», як відремонтувати класи, коридори, кабінети, щоб у вересні діти
прийшли у затишне і оснащене новою технікою приміщення.

Цього року в Угорницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проводився капітальний ремонт спортивної зали, кабінету фізики, «Захисту
Вітчизни», класної кімнати першокласників. Велику допомогу в ремонтах надали, Р. М. Онуфріїв, голова
депутатської
фінансової
комісії,
В. Купчак, депутат Верховної Ради,
О. О. Бубен, голова Правління ПАТ
«Прикарпаттяобленерго», В. В. Костюк, заступник голови Правління ПАТ
«Прикарпаттяобленерго», Р. Б. Галіб
чак, директор ПП «Галкомбуд», батьки школи І. З. Криховецький, В. Т. Бой-

чук, батьки всіх
дітей школи, за
кошти яких здійс
нювався ремонт
класних
приміщень. За сприяння сільського голови
Л. З. Ата
манчук на території школи було
встановлено
дитячо-спортив
ний майданчик.

Адміністрація, педагогічний та батьківський колективи школи щиро вдячні спонсорам за дієву участь
у вирішенні цих проблем і сподіваються,
що наша співпраця
триватиме і допоможе
у здійсненні нових
проектів та планів.
М. В. Петрунів,
директор школи
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Хор «ПРИКАРПАТТЯ» на фестивалі

Д

«Сім’я, любов, вірність»

о поїздки на фестиваль хор готувався заздалегідь і серйозно. Адже за вимогами фестивалю потрібно було дати сольний концерт на 45-60 хвилин певної тематики. Народний аматорський хор «Прикарпаття» виконав 14 хорових творів.
Виступ нашого хору являвся складовою частиною І Всеукраїнського родинного фестивалю «Сім’я, любов, вірність». Він відбувався 7 липня у м. Генічеську, у районних центрах Херсонської області та на сценічних майданчиках відпочинкових закладів одно-

ми починали розспівуватись, а потім
працювати над піснями, — поступово підходили люди, зупинялись, слухали. А потім довго аплодували.
Наші репетиції перетворювались на
концерти. А потім були веселі дружні
спілкування і знайомства. Одного вечора на нашій репетиції-концерті дві
молоді жінки запропонували нам послухати у виконанні їхнього дуету
«Пісню про матір» на слова Б. Олійника і музику І. Поклада. Від серця
і душі линула пісня. Добре співали
дівчата. Познайомились, виявилось,

часно о 19.00 год. Ми мали виступ на
сцені літнього кінотеатру туристичної
бази «Арабатська стрілка».
В цей час Любов Зеновївна Атаманчук перебувала у м. Генічеськ,
вона представляла Івано-Франків
ську область, наше село Угорники
і брала участь у відкритті цього величного свята. Від прикарпатської
землі п. Люба вітала учасників фестивалю, а в дарунок звучала пісня
від родинного дуету Оксани та Володимира Бардецьких. Ах, як шкода,
що Любов Зеновіївна не могла чути
спів своїх земляків — хору «Прикарпаття», бо саме у ці хвилини линули
пісні над Арабатською стрілкою у виконанні співаків з Прикарпаття.
Згадуючи цю подію,яка уже стала
історією, розумію, що сільський голова була нашим ангелом — охоронцем. Вона не просто очолила поїздку
великого колективу а стала душею
колективу та опорою для нього.
Але усе по черзі… Про поїздку на
фестиваль хористи мріяли від зими.
Адже це не тільки участь хору «Прикарпаття» у престижному Всеукраїнському родинному фестивалі «Сім’я,
любов, вірність», а й кілька днів відпочинку біля лагідного Азовського
моря. Перебування хористів біля
моря мало оздоровчий ефект. Сонце,
тепле море, приємні розмови, жарти,
репетиції — усе це вплинуло на високоякісний виступ хору. А про вечірні репетиції варто розповісти окремо.
Щоб не заважати людям, які відпочивають, репетиції хору ми проводили
за територією бази відпочинку. І коли

що їхні сім’ї відпочивають недалеко
біля нас і щовечора вони милуються
співом хору «Прикарпаття». А приїхали вони з Дніпропетровська. Працюють жіночки разом у психоневрологічному центрі, і звати їх Віра і Наталка. Запав у душу один епізод
з розповіді дівчат. В їхньому центрі
перебувають люди, які втратили
пам’ять. Та вони годинами можуть
співати і пам’ятають багато текстів
і мелодій, хоча не можуть згадати
своє ім’я та інші побутові моменти.
Яка велика сила пісні. Дівчата зізнались, що мріють заспівати зі сцени.
Я запропонувала співачкам виступиДелегація з Угорник
з Надією Шестак

ли добре, і їм аплодували слухачі та
наші хористи. Мрія дівчат збулась,
вони співали на сцені.
В день виступу у всіх був чудовий
настрій, було свято — Різдво Івана
Хрестителя. Хористи в концертних
костюмах ішли по алеї, а перехожі
із захопленням дивились на нас,
дехто приєднувався і ми разом ішли
у літній кінотеатр.
Свій виступ народний аматорський хор «Прикарпаття» розпочав
піснею «Мамо, ви дарунок неба» на
слова отця Богдана — Василя Мендруня і музику
Мирона Дацка.
Цей хоровий твір
налаштував слухачів на сприйняття пісень про
родину,
любов
і вірність. Звучали пісні ліричні,
історичні, жартівливі.
Лунали
оплески і радісні
схвальні вигуки
слухачів,
яким
сподобались усі
наші пісні. А заключну пісню «Ой зелене жито, зелене» співали разом —
хор «Прикарпаття» і слухачі в залі.
По завершенні концерту до нас підходили люди і просили тексти пісень,
які особливо їм сподобались.
Учасники народного аматорського хору «Прикарпаття», художній керівник Галина Мартиненко, концертмейстер Петро Дрозда, директор Народного дому Володимир Бардецький висловлюємо подяку сільському
голові Л. З. Атаманчук за сприяння
в організації поїздки на І Всеукраїнський родинний фестиваль «Сім’я,
любов, вірність». Популяризація
українських народних та авторських
пісень Прикарпаття в інших регіонах
України, в даному випадку на землях
Таврії, дає можливість ознайомитись
з надбанням хорового мистецтва Галичини іншим учасникам фестивалю
та слухачам.
Галина Мартиненко, керівник хору

ти з нами. Це уже не
лише символічно, це
дійсно факт — СХІД
І ЗАХІД РАЗОМ. Кілька репетицій з нашим
концертмейстером
Петром Дроздою додали дівчатам впевненості. Перед виступом Віра Макогон
і Наталя дуже хвилювались, але заспіва-

культура

день народження
україни

наші гості

Цього року делегація з Канади відвідала наше
село, поділилася досвідом облаштування
відділення сімейної медицини та надала
посильну благодійну допомогу, а саме: пральну
машину, крісла, приліжкові тумби, медичне
обладнання та ін.
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серпня після урочистої Літургії церковний хор
та представники інтелігенції нашого села підійшли до пам'ятника Степану Ленкавському, де
в день Незалежності вшанували нашого героя українськими піснями. Також в цей святковий день для мешканців
села було організовано концертну програму за участю хорів та творчих колективів і школярів.
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Поради для господарів
і господинь
Як позбутися
мурах у хаті?
Для боротьби із домашніми
мурашками можна використовувати звичайні дріжджі. З них
треба приготувати густу пасту,
до якої додати трохи варення
або меду. Поїдаючи цю смачну
приманку, мурашки швидко гинуть. Домашні мурашки не люблять запаху лимону та меду,
крейди, кухонної солі. До виявлених гнізд комах покладіть
один з перелічених засобів
і непрохані гості зникнуть.
Шлях проникнення мурашок до
приміщення щоденно посипайте подрібненим деревним вугіллям. Комахи також не переносять запаху скипидару, тютюнового диму, листя помідорів та петрушки.

Щоб зберегти
картоплю
Розвішайте там, де зберігається картопля, пучки м’яти
перцевої. Пахощі м’яти згубно
діють на хвороботворні мікроби
і грибки, якими може заражатися картопля при зберіганні.
Листя горобини уберігає
картоплю від псування. На
100 кг картоплі знадобиться
близько 300 г листя горобини.
Дрібно посічіть листя і пересипте ним картоплю. І ще
одне — зберігайте моркву і капусту подалі від картоплі.

Утеплюємо дерев’яні вікна:
Зима не за горами
Дві третини тепла залишає приміщення через вікна. Тож подбайте
про порятунок свого дому від протягів. Способів можна запропонувати
безліч: від радикальних (замінити вікна новими пластиковими чи дерев'
яними) до демократичних (просте
утеплення). Зрозуміло кожний вибирає для себе виходячи із своїх фінансових можливостей. Найчастіше
найраціональнішим є утеплення
звичайних дерев'яних вікон.
Причин такого вибору кілька:
• дерев'яні вікна — екологічно
чистий продукт, вони пропускають
повітря, а от пластикові — ні.
• дерев'яні вироби мають природне походження, а от пластикові — штучне, що для здоров'я не
кращий варіант.
• вікна із дерева не складно відремонтувати при поломці, а от конструкція пластикових вікон не дозволяє усунути механічні пошкодження.
• нові якісні дерев'яні вироби —
дороге задоволення, а отже, для
багатьох навряд чи доступне.
Отже, якщо ви вирішили утеплити вікна самотужки, то перелічені
нижче способи допоможуть вам
у важливій справі збереження тепла
у вашому домі.
Найпростіший і найдешевший —
утеплення за допомогою мокрого
паперу, який слід щільно наштовхати у щілини й зверху заклеїти смужкою білого паперу. Головний недолік
способу — складність очищення
рам від паперу. Найчастіше вікна
після такого утеплення потребують
фарбування.
Для міжрамних щілин можна використати поролон, а зверху заклеїти смужками матерії. При очевидному плюсі немає проблем із зняттям,
єй істотний недолік — поролон неможливо вимити від бруду.
Система вбудованих утеплювачів (полівінілхлоридні, пінополіетиленові та інші)   — знімаємо віконні
стулки із петель, прорізаємо за периметром паз і прокладаємо утеп
лювач. У місцях, де скло примикає

до стулок, доцільно накласти герметик (краще силіконовий). а між стулками — ущільнювач для вловлення
пилу. Потім віконні стулки монтуємо
на місце. Недоліків ця система не
має, ідеально підійде для будь-яких
вікон.
У наше життя повертаються
ставні (металеві, дерев'яні, пластикові). Популярними є ролеставні,
що дозволяють зберігати від 10 до
15% тепла. Проблем в експлуатації
з ними немає, але от вартість виробів солідна.

Є варіант самостійно виготовленої замазки як для внутрішнього захисту вікон, так і для зовнішнього.
Для внутрішнього утеплення суміш
включає будівельний гіпс і крейду
в пропорції 2:1, розбавляємо їх водою до стану тіста й втираємо пасту
в щілини. На білих рамах такий
утеплювач непомітний.
Суміш для зовнішнього утеплення: просіяний дрібний пісок і борошно (3:1), залити окропом і ретельно
перемішати до стану пасти. Зверху
наклеїти тканинні смужки. З видаленням навесні не буде ніяких проб
лем.

спорт
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Підсумкова таблиця ігор турніру
з міні-футболу, присвяченого
22 річниці незалежності України
(с.Вовчинці 25 серпня 2013 року)

Вітаємо

Група «А»
№

Команда,
місто

19

К — 1

К — 2

К — 3

К — 4

К — 5

Очки

Місце

X

1-1

0-3

1-2

1-3

1

5

1-4

2-0

1-1

5

4

1

Вовчинці

2

Микитинці

1-1

X

3

Угорники

3-0

4-1

X

2-0

0-4

9

1

4

Хриплин

2-1

0-2

0-2

X

3-0

6

3

5

Крихівці

3-1

1-1

4-0

0-3

X

7

2

Угорники здобувають перемогу
на турнірі, присвяченому Дню
незалежності України

Союз Українок с.Угорники
сердечно здоровить своїх
членкинь з прекрасним
ювілеєм:
п. Дарію Іванюлик,
п. Дарію Двілюк.
Зичимо Вам, дорогі наші
посестри, здоров’я міцного,
родинного затишку, любові та
ласки від близьких, пошани від
людей та великого жіночого
щастя на многії літа!

Нехай дарують радість Вам
літа,
Душа до ста літ буде молодою.
Хай вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай буде хліб й до хліба на столі,
Здоров’я хай Господь зсилає.
Нехай усе вдається у житті,
В душі весна завжди витає!

† СПІВЧУТТЯ

25 серпня, в с. Вовчинці був проведений
турнір з міні-футболу, присвячений 22-ій
річниці незалежності України. Перемогу
в ньому здобули футболісти із села Угорники, які в чотирьох зіграних матчах здобули
три перемоги.
Головний арбітр змагань Юзик Віктоp

Від всієї громади висловлюємо співчуття
родині Паращуків.
Несподівана звістка про
смерть Василя Івановича Паращука — начальника громадського формування і охорони
порядку Угорницької сільської
ради сповістила нас усіх. Ми
будемо завжди пам’ятати про
його порядність, точність і сумлінність, як доброго працівника, зразкового сім’янина і як
добру людину і односельчанина. Вічна йому пам’ять.

Вдалим видалось літо для команди ФК «Угорники»
21 липня футболісти були учасниками Кубку
ім. В. Долішнього, що є щорічною спортивною подією
в с.Підлужжя. В боротьбі за нагороду приймали участь 11 команд з Тисменицького району.
Наша команда впевнено
йшла до перемоги і у фіналі зуміла переграти збірну с.Підлужжя з рахунком 2:0.
Завдяки злагодженій та колективній роботі,а також постійним та наполегливим тренуванням, команда зуміла здобути Кубок переможця, який
пробуде у нас до наступного
року.

