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З новими сподіваннями у новий рік

Д

орогі односельці! Ми разом пережили не простий, але старанно-щасливий рік з якого ми повинні зробити висновки, взяти самі найкращі напрацювання, звернути увагу на розпочаті справи і сміло крокувати у 2013 рік, який буде роком для реалізації спільних справ, а це: нове відділення сімейної медицини, будівництво дитячого садочка, продовження
будівництва каналізаційної мережі, проекти соціального забезпечення, розвиток і удосконалення шкільної освіти, та багато інших, добрих соціальних справ
для покращення нашого спільного дому — нашого
села Угорники.
В наступному році ми закладемо основу благополуччя для кожної сім’ї
і родини, наскільки це буде можливо, прикладемо всіх зусиль для покращення проживання у нашій домівці
Багато в новому році залежить від нас самих. Наскільки ми будемо старанно реалізовувати свою відповідальність перед Богом, Батьківщиною,
нашим селом — домівкою, навколишнім середовищем та в стосунках один
з одним. Наші чесні і працьовиті односельчани заслужили гідного життя.
Наші діти варті мати щасливе дитинство і радісне майбутнє. Наші батьки,
які будували і формували наше село, мають право на те, щоб осінь і зиму
свого життя провести в атмосфері тепла, поваги, достатку. А тому наступний рік, ми усі разом, будемо багато працювати, щоб так сталося.
Господь дав нам ласку дочекатися і цього року Святого Вечора, коли
усі християни з надією вдивляються в небо, де сходить Різдвяна зоря.
Зоря, що сповіщає про народження Божого Сина.
Вітаючи всіх, радію з Вами, що маємо можливість славити дитя Господнє і з вірою та любов’ю дивитися в перспективу нового, Богом Благословенного року, який, принесе нам усім багато радості, здоров’я, миру
і благодать на нашу рідну землю.
Дай нам Боже щастя. Дай Боже кожній родині і кожній людині нових
сподівань і впевненості в завтрашньому дні.
Добра, щастя, радості усім Вам!
Христос Рождається! Славімо Його!
З найщирішими вітаннями Любов Атаманчук — сільський голова,
депутатський корпус Угорницької сільської ради.

Дорогі односельчани!

М

и розпочали новий 2013 рік, в часі якого ми будемо святкувати перше величне свято Божого народження, яке своїм світлом повинно просвітити нас Божою благодаттю і дати надію на краще
майбутнє. Рік, який проминув, був переповнений різними суспільними труднощами, несправедливостями,
яким ми чинили опір, але ми зберегли свою українську
ідентичність, а це найважливіше для нашого сучасного українського суспільства, яке розвивається і повинно
формуватися на засадах віри, надії і любові один до
одного. Багато соціальних проектів, які ми розпочали
в минулому році, будуть мати своє завершення у новому 2013 році. Ми прикладемо всіх зусиль, щоб наша українська нація була
достойною і щоб кожний мешканець нашого села та в цілому нашої держави
України мав достойне утримання та розвиток. Вітаючи Вас з Різдвом Христовим та Новим 2013 роком, хочу побажати вам міцної віри, добробуту, здоров’я
та натхненної праці для добра держави, громади та власних родин.
З повагою, депутат міської ради Роман Онуфріїв
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківська міськрада
Івано-Франківська область
Шосте демократичне скликання
Чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 26 грудня 2012 року
Про внесення змін до рішення
8-ої сесії від 14.12.2011р.
«Про сплату за вивіз сміття».
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з питань
бюджету та соціального захисту населення Грицак Світлани Іванівни
УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківська міськрада
Івано-Франківська область
Шосте демократичне скликання
Чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 26 грудня 2012 року
Про внесення змін до рішення
2-ої сесії від 23.12.2010р.
«Про утримання сільського
кладовища в належному
санітарному стані».
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії з питань
бюджету та соціального захисту населення Грицак Світлани Іванівни
УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міськради
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
Тринадцята сесія

КОПІЯ РIШЕННЯ
від 10 жовтня 2012 року
Про затвердження правил
утримання домашніх тварин
на території села Угорники.
Відповідно до статті 25 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про захист тварин від жорстокого
Додаток
до рішення 13-ої сесії
від 10 жовтня 2012 року
ПРАВИЛА
утримання домашніх тварин
на території села Угорники
1. Загальні положення
1.1. Правила утримання тварин
на території села Угорники (далі —
Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я
людей, укріплення моральності та
гуманності суспільства, захист від
страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними,
захист їх природних прав.
1.2. Ці Правила поширюються на
відносини, що виникають у зв’язку
з утриманням тварин та поводжен-
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про внесення змін до рішення 2-ої
сесії від 14.12.2011 р. «Про сплату
за вивіз сміття» в зв’язку із збільшенням витрат на утримання території села в належному санітарному
стані,
сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 8-ої
сесії від 14.12.2011р. «Про сплату
за вивіз сміття», доповнивши п.2:
Встановити плату за утримання
території села в належному стані
про внесення змін до рішення 2-ої
сесії від 23.12.2010р. «Про утримання сільського кладовища в належному санітарному стані» в зв’язку із
збільшенням витрат на утримання
сільського кладовища в належному
санітарному стані, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до п.1 рішення
2-ої сесії від 23.12.2010р. «Про
утримання сільського кладовища в
належному санітарному стані» та
викласти в наступній редакції:
Встановити плату за утримання
сільського кладовища в належному
поводження», з метою посилення
відповідальності власників тварин
за їх утримання; врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у селі, в тому числі
домашніх та безпритульних; врегулювання відносин між органом місцевого самоврядування та власниками тварин, сільська рада
вирішила:
1. Затвердити «Правила утримання домашніх тварин території села
Угорники» (додаток додаються).
ням із ними фізичних та юридичних
осіб на території Крихівецької сільської ради (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України)
1.3. Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.
1.4. Фізичні та юридичні особи,
які утримують тварин, зобов’язані
суворо дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від
жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про ветеринарну медицину», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
«Про захист населення від інфек-
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(благоустрій) в розмірі 35 (тридцять
п’ять) гривень у рік з власників квартир багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться на території
с.Угорники.
2. Рішення опублікувати в місцевому часописі «Моє село – Угорники».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Гарасимик Н.М.
Сільський голова Любов Атаманчук

санітарному стані та вивіз відходів з
кладовища (благоустрій) в розмірі
35 (тридцять п’ять) гривень з домогосподарства у рік.
2. П.1 рішення 2-ої сесії від
23.12.2010р. «Про утримання сільського кладовища в належному санітарному стані» вважати таким, що
втратив чинність.
3. Рішення опублікувати в місце
вому часописі «Моє село – Угорники».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Гарасимик Н.М.
Сільський голова Любов Атаманчук

2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити це рішення
та «Правила утримання домашніх
тварин у селі Угорники» у місцевому
часописі «Моє село Угорники».
3. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття, але не
раніше його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього
рішення залишаю за собою.
Сільський голова
Любов Атаманчук

ційних хвороб» та інших норма
тивно-правових актів України, сані
тарно-гігієнічних і ветеринарних
норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб
та не створювати загрози безпеці
людей, а також інших тварин, в тому
числі через жорстоке поводження
з ними або їх жорстоке умертвіння.
1.5. Порядок внесення змін до
Правил.
Внесення змін до Правил здійс
нюється виконавчим комітетом та
сесією сільської ради шляхом прийняття відповідного рішення.
Під час внесення змін до Правил
зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду
пропозицій та зауважень до них.
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2. Загальні вимоги до утримання тварин.
2.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою,
обмежується можливістю забезпечення їм належних для їх утримання умов. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права
осіб, які мешкають поруч, шляхом
утворення неприємних запахів,
створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарноепідеміологічного законодавства.
Власник тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі
тварини та нападу її на людей та інших тварин.
2.2. Домашніх тварин дозволяється утримувати:
— домашніх тварин — у квартирах, будинках, господарствах, де
проживає кілька сімей, — лише за
письмовою згодою всіх мешканців
квартири. будинку, господарства.
При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
— домашніх тварин — у «зоокутках» дитячих, освітніх — з дозволу
відповідного органу за погодженням
з органами державної санітарноепідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
— домашніх тварин — у вільному вигулі на прив’язі або намарднику потенційно-небезпечних порід;
— домашніх тварин — юридичними особами: для охорони — в обладнаних приміщеннях або на
прив’язі, у вольєрах;
2.3. При поводженні з тваринами
не допускається:
— використання оснащень, інвентарю та інших предметів, що
травмують тварин;
— примушування тварин до виконання неприродних для них дій,
що призводять до травмувань;
— нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
— використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.
2.4. Власникам тварин забороняється:
— кидати тварину, наносити
ушкодження, залишати в безпомічному становищі, причиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні
до тварини інші неприпустимі дії;

— відчужувати тварин у невстановлених для цього місцях;
— утримувати тварин у місцях
загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях тощо);
— вигулювати собак без повідків, а потенційно-небезпечних порід
також без намордників;
— вигулювати собак потенційно
небезпечних порід та тих, які визнані небезпечними, без повідка та намордника на території села;
— заводити тварин у приміщення громадських будинків (магазинів,
об’єктів громадського харчування,
установ охорони здоров’я, культури
та ін.), на території шкіл, дитячих
майданчиків та ін. (без згоди власника);
— вигулювати тварин в місцях
загального користування і масового
відпочинку без повідків та намордників;
— купати та мити тварину в громадських місцях купання;
— вигулювати або виводити
в місця загального користування хижих тварин, а також хворих на інфекційні захворювання, сільськогосподарських тварин (корів, кіз, коней та ін.) з метою випасу тощо;
— викидати трупи собак, котів
і інших тварин або ховати їх в непередбачених для цього місцях;
— розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що
спричиняють їм страждання;
— розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
— примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків
використання собак мисливських
порід, інших ловчих звірів та птахів
для полювання;
— проведення генетичних змін
на тваринах;
— застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів
допінгу;
— інші дії чи бездіяльність, що
суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
При проведенні больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.
2.5. Власники собак та інших
тварин мають право:
— виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або
на вулицю тільки на короткому повідку (не більше 1,2 м), а тих, які належать до категорії потенційно небезпечних порід, в наморднику,
з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;

— транспортувати тварин усіма
видами транспорту загального користування відповідно до правил
транспортування тварин у даному
виді транспорту, при обов’язковому
забезпеченні безпеки людей.
2.6. Особа, яка утримує тварину
зобов’язана:
— дотримуватись
санітарногігієнічних та інших норм експлуатації приміщення, де утримується тварина (місце постійного утримання),
та норм співжиття (у випадку утримання тварини у жилому приміщенні та господарстві);
— дбати про тварину, шляхом
забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним доступом до
води, а також іншими необхідними
для життя потребами;
— забезпечити тварині можливість здійснювати необхідні рухи,
контактувати з собі подібними;
— спускати собак з прив’язі
лише на закритих територіях, що
виключає можливість втечі, з дотриманням заходів безпеки людей та
інших тварин;
— при застосуванні тварин для
охорони території розміщувати попереджувальний напис з інформацією про наявність собаки перед входом до відповідного приміщення чи
території;
— не допускати забруднення
твариною квартири, приміщень, територій де вони утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати екскременти тварини з подальшим видаленням до
сміттезбірників;
— забезпечити наявність повідка
та намордника, необхідних для здійснення вигулу домашньої тварини
поза місцем її постійного утримання;
— забезпечити наявність на домашній тварині нашийника ;
— забезпечити щорічну імунізацію тварин проти сказу;
— забезпечити своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги
(обстеження, лікування, щеплення
та ін.);
— негайно ізолювати тварину
і звернутися до ветеринарного лікаря у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання,
особливо інфекційного, та повідомити відповідну установу державної
ветеринарної служби;
— у випадках заподіяння домашньою твариною ушкоджень здо
ров’ю людині або іншим тваринам — негайно повідомляти про це
медичну або ветеринарну установу,
а також негайно доставляти для
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огляду у ветеринарну установу тварину, яка заподіяла ушкодження
здоров’ю людині або іншим тваринам;
— відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну
юридичної або фізичної особи,
власником тварини;
— запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.
2.7. Якщо власником тварини є
юридична особа, то адміністрація
зобов’язана призначити особу, відповідальну за благополуччя тварини.
2.8. Домашні тварини підлягають
тимчасовій ізоляції в разі, якщо на
це є відповідне рішення органів
державної ветеринарної служби, зокрема, у випадку завдання тілесних
ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція
домашніх тварин може проводитись
у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для
оточуючих.
2.9. Умертвіння тварин допускається у наступних випадках:
— для припинення страждань
тварин, якщо вони не можуть бути
припинені в інший спосіб;
— за необхідності умертвіння
окремих тварин, які є невиліковно
хворі або носії особливо небезпечного захворювання;
— за необхідності оборони від
нападу агресивної тварини, якщо
життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;
Умертвіння тварин проводиться
лише після письмової згоди ветеринарного лікаря.
При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
— умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні
страждання тварин, забороняється
застосовувати негуманні методи
умертвіння тварин, що призводять
до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів,
перегріву та інші больові методи;
3. Загальні вимоги до вигулу
тварин
3.1. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
3.2. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані супроводжувати їх під час з’явлення поза
місцями їхнього постійного утримання.
Забороняється супровід собак
потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років,
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психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.
Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла
14-річного віку. При супроводженні
домашніх тварин не допускається
залишати їх без нагляду.
Особи, які утримують диких та
сільськогосподарських тварин, не
мають права виводити за межі місць
їх постійного утримання тварин, без
наявності дозволу державної ветеринарної служби та обов’язкового
забезпечення безпеки людей.
3.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:
— безпеку оточуючих людей
і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
— безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
— безпеку дорожнього руху при
проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх
переході шляхом безпосереднього
контролю за її поведінкою;
— видалення екскрементів тварини.
4. Обов’язки власників сільськогосподарських тварин та
птиці
4.1. Власники
сільськогоспо
дарських (продуктивних) тварин
зобов’язані:
— утримувати в чистоті приміщення для тварин та птиці, прилеглі
до них території;
— систематично здійснювати заходи боротьби з мухами та гризунами;
— негайно повідомляти ветеринарну лікарню про кожен випадок
захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини та птиці;
— доставляти сільськогосподарських тварин і птицю до ветеринарної лікарні для огляду, діагностичних досліджень та вакцинації в термін, встановлений ветеринарним лікарем, а в разі неможливості, викликати лікаря додому;
— виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведення заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини
та птиці;
— своєчасно вивозити гній на
спеціально обладнані майданчики;
— будівлях утримання худоби,
де відсутня каналізація, встановити
непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;
— проводити забій тварин тільки
на забійних пунктах після огляду її
ветлікарем, та оформлення ветдовідки встановленого зразку;
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— забій птиці та кроликів, що належать громадянам, може проводитись подвірно, з обов’язковим очищенням та дезінфекцією місця забою;
— усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації відповідно до вимог чинного
законодавства України.
5. Порядок вилову безпритульних тварин
5.1. Вилов та утримання безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності проводиться спеціалізованою організацією (комунальною установою) відповідно до
Програми охорони тваринного світу
та регулювання чисельності безпритульних тварин у c. Угорники.
5.2. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення,
у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без
власника на вулицях у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
5.3. Вилов домашніх тварин
окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих
та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
У разі відмови особи, у якої тварина була на утриманні та в користуванні від набуття права власності
на неї, ця тварина переходить
у власність територіальної громади.
5.5. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам,
тварини підлягають щепленню проти сказу.
6. Контроль за дотриманням
Правил та відповідальність за їх
порушення.
6.1. Контроль за додержанням
цих Правил на території села Угорники здійснює виконавчий комітет
Угорницької сільської ради.
6.2. За порушення цих Правил
фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
6.3. Міліція в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», має право на застосування
вогнепальної зброї до домашньої
тварини в разі, якщо її поведінка
створює загрозу для здоров’я
людини.
Секретар сільської ради
Гудима Р. М.
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Шановні мешканці села!
Закінчилися терміни сплати земельного податку.
Відповідно до ст. 126 Податкового кодексу України
за несвоєчасну сплату земельного податку нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки.
На підставі даних податкової інспекції є ряд мешканців села, які систематично ухиляються від сплати податку на землю, зокрема:

Беркій Любов Михайлівна вул. Стрілецька, 1
Кава Василь Богданович вул. Новорічна, 29
Круховська Інна Ігорівна вул. Повстанців, 57
Марків Михайло Олексійович вул. Дитяча, 11

Виконком сільської ради просить
вчасно розрахуватися по сплаті податкових,
страхових платежів та самооподаткуванні.

Усунуто загрозу затоплення

Н

адзвичайно важливою поді- во зруйнована стихією. Зволікання
єю в 2012 році було прове- з даними роботами могло привести
дення капітального ремонту до повної її руйнації та підтоплення
дамби річки Бистриці в районі вулиць частини села під час чергової повені.
Берегової-Лозової, яка була частко- Вартість робіт становила 320 тис. грн.

До ремонту

Після ремонту

Інформація
по будівництву
каналізації
Підсумок стану
будівництва:
На даний час проведено
робіт на суму 6 млн. 195 тис.
грн., а саме прокладено труби:
Діаметром 500 – 900 м. вулиці Новорічна, Івана Підкови, Лозова
Діаметром 400 – 515 м. вулиці Берегова (резервна)
Діаметром 200 – 400 м. вулиці Купальська
Діаметром 160 – 3200 м.
напірна до вул. Тисменицької.
На прокладання труб
4 млн. 695 тис. грн.
КНС монтаж 900 тис. грн.
Проектні роботи 100 тис. грн.

СТАТИСТИЧНІ
ДАНІ за 2012 Рік
У селі
народилось — 25 дітей.
Одружилось — 8 пар.
Померло — 32 жителі
села.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

у ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С.  УГОРНИКИ
Кожного дня о 8:00 Свята Божественна Літургія (понеділок — за
здоров’я, субота — заупокійна).
Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.

Неділі і свята 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.
9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.

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

духовна

сторінка
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ВСЕЧЕСНИМ ОТЦЯДУШПАСТИРЯМ,
ПРЕПОДОБНИМ МОНАХАМ І МОНАХИНЯМ
ТА ВСІМ ВІРНИМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ УГКЦ
Нині все сповнилося
радістю: Христос
народився від Діви.

(Стихира на Різдво Христове)

Такими Богонатхненними словами
закликає нас св. Церква зустрічати
Різдво Ісуса Христа. Цю надзвичайну
подію щороку ми святкуємо з великою радістю та духовним піднесенням. Тому що немає більшого щастя,
як жити з Богом і насолоджуватися
Його вічною славою і благодаттю.
В цій надзвичайній події міститься радість не тільки одного юдейського народу, серед якого народився Христос, але для всіх народів
світу. Подія Вифлеємської ночі
у всій повноті нашого сприйняття,
розкриває невимовну любов, невичерпне милосердя та постійне прагнення Творця, якомога ближче наблизити до Себе своє творіння.
Яскрава зірка на небосхилі та спів
ангелів, сповістили світові про те,
що «Нині все сповнилося радістю:
Христос народився від Діви. (Стихира на Різдво Христове).
Сьогодні св. Церква згадує час,
коли Син Божий, народившись від
Пресвятої Діви Марії, зійшов з Неба
на Землю, щоб нас возвести на
Небо, щоб духовно відродити людство, визволити його від гріха, смерті і дарувати вічне життя.
Народжений в убогому вертепі
Христос, був, є і буде центром уваги
всього світу, так як Він змінив світ,
оновив його буття, дав йому силу
і можливість безмежного розвитку
і вдосконалення. Прихід Спасителя
у світ явився початком повернення
людства до Світла Божого. Немеркнуче світло євангельської істини
засяяло всьому світу провідною зіркою, вказуючи спасительну дорогу
до вічного життя.
Освячене Святим Духом людство,
вже більше двох тисяч років, подібно
східним мудрецям, впевнено йде за
Христом, Який приніс людям благословенний мир і Боже благовоління.

Відомо, що там, де благовоління, де
добра воля людини згідна з волею
Божою, там панує мир і злагода.
Різдво Христове — це свято
віри. Святіший Отець Бенедикт XVI
2013 рік в Церкві проголосив роком
віри. Як зазначає Бенедикт XVI, що:
«Рік Віри буде також доброю нагодою посилити свідчення милосердя.
Як нагадує нам Святий Павло: «Тепер же зостаються: віра, надія, любов — цих троє; але найбільша
з них — любов» (ІКор. 13,13). Ще
сильніші слова, які завжди зобов’я
зували християн, використав апостол Яків: «Яка користь, мої брати,
коли хтось каже, що має віру, але
діл не має? Чи може його спасти
віра? Коли брат або сестра будуть
убогі і позбавлені засобів щоденного прожитку, хто-небудь з вас до них
скаже: «Йдіть собі з миром, грійтеся
та годуйтесь», і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе?
Так само й віра, коли діл не має,
мертва сама в собі. «Ти маєш віру,
а я маю діла. Покажи мені твою віру
без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру.» (Як. 2, 14-18).
Рік віри, який нещодавно розпочався зобов’язує нас задуматись
над цілісним характером віри в Бога
Творця і Спасителя світу і намагатись свідчити її у своєму повсякденному житті. Пам’ятаймо, що тільки

віра, чинна любов’ю, провадить до
спасіння (див. Гал 5, 6). Заповідь
любові до Бога і ближнього є тісно
взаємопов’язана із заповідями милосердя стосовно створеного Богом
світу, який нас оточує. Свідчення
віри і любов до Бога вимагає також
відмовитись від шкідливих для природи практик, рівно ж необхідно старатися бути свідками Божого милосердя стосовно створеного світу
у нашому повсякденному житті завдяки нескладним, але таким необхідним зусиллям для заощадження
усього навколишнього середовища.
У цей святковий день Різдва
Христового сердечно вітаємо всіх
Вас, дорогі браття і сестри, а також
тих, хто вимушено перебуває далеко за межами України з великим
християнським святом Різдва Господнього. Нехай Господь надихає
нас на християнську Віру, Надію, та
Любов. Наші прекрасні колядки є
вираженням християнської віри —
все створіння радіє і славить свого
Творця — Ісуса Христа.
Щиросердечно вітаємо з Різдвом
Христовим наше духовенство Прикарпаття: душпастирів, монахів, монахинь, семінаристів; а також християнську владу, керівників соціальних
установ, інтелігенцію, військовослужбовців, науковців, людей різних сфер
діяльності, наших дорогих дітей та
молодь, молитовно бажаємо Вам допомоги Божої, щоб здійснювати служіння для добра святої Церкви, нашої
Івано-Франківської Митрополії, усього
українського народу та нашої Богом
благословенної Держави України.
Христос Рождається!
Славіте Його!
+ Володимир (ВІЙТИШИН) —
Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський УГКЦ
+ Софрон (МУДРИЙ)
Єпископ-Емерит

Дорогі наші парафіяни!

С

ьогодні ми, ваші душпастирі, з’єднуємося
разом, спільно у радісній Різдвяній молитві до нашого новонародженого Спасителя Ісуса Христа. З чистими
серцями, радісною колядою
ми вітаємо новонародженого
Ісуса, який приніс нам у світ
спасіння. Спасіння, з якого
кожний з нас повинен користати: через Святу Тайну Покаяння (Сповіді) ми очищує-

мо свої серця, через Пресвяту Євхаристію ми з’єднуємося
з Господом і несемо промінь
віри і любові у свої домівки та
родини. Новий 2013 рік є роком віри, тому в цьому році ми
повинні в особливіший спосіб
розвинути і примножити її, незважаючи на темноту сучасного суспільства, щоб в часі
другого Господнього приходу
ми сяяли світлом віри та радості. Вітаючи вас всіх з Різд-

вом Христовим та Новим роком, хочемо побажати впевненості у духовному зрості, а це
є запорука добра у наших родинах; витривалості у молитві, у доброму християнському вихованні нашої молоді та
міцної віри.

З благословенням, мтр. прот.
Роман Голейко, парох;
ієрей Юрій Трухан —
сотрудник
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В УГКЦ 2013 рік проголошено Роком віри

В

ідгукнувшись на ініціативу Вселенського Архиєрея, Синод
Єпископів УГКЦ, який відбувся
9- 16 вересня у м. Вінніпезі (Канада),
проголосив 2013 рік в УГКЦ Роком віри
та створив оргкомітет, котрий повинен
запланувати відповідні духовні заходи на загальноцерковному рівні в контексті Ювілею 1025-ліття Хрещення
Русі-України, — йдеться у Комунікаті
Синоду Єпископів 2012 року Божого.
Джерело християнського життя — віра у Воскреслого Христа. Цю
віру,
сформульовану
Церквою
в Нікейсько-Царгородському Символі віри, виражає літургійна молитва Церкви, через яку ми стаємо причасниками Христової Пасхи, учасниками «нового життя» у Христі. Ми
зростаємо в цьому новому житті через духовне ділання і моральне зусилля. Символ віри. Про віру у Воскреслого Христа, як джерело християнського життя, проповідує апостол Петро: «Ісуса Назарянина [...]
Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона
держала його в своїй владі [...].
Оцього Ісуса Бог воскресив, — ми
всі цьому свідки» (Ді. 2, 22-24.32).
Значущість події воскресіння для
нашого спасіння стверджує апостол
Павло: «А як Христос не воскрес, то
марна віра ваша» (1 Кр. 15, 17). От
уже майже дві тисячі років Церква
Христова безперервно свідчить
і проповідує воскресіння Христа,

щоб люди увірували і спаслися: «Як
же призиватимуть того, в кого не
увірували? Як увірують у того, що
його не чули? А як почують без проповідника? [...] Тож віра — із слухання, а слухання через слово Христове» (Рм. 10 14.17). Наш Катехизм
вже самою назвою «Христос —
наша Пасха» вказує на пасхальні
основи віри. Адже Христос своєю
смертю «смерть подолав», а воскресінням «нам дарував життя вічне». Віра у воскресіння Христове
веде нас до віри в Бога — Отця,
Сина і Святого Духа, бо Христос —
Син Божий, «один у Святій Тройці»,
у Святому Дусі відкрив нам Бога
Отця. Цю віру апостолів Церква
урочисто сповідує в НікейськоЦаргородському Символі віри:
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі,
і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа,
Сина Божого, єдинородного, від
Отця родженого перед усіма віками.
Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого,
несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.
Він задля нас людей і нашого
ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії
Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія
Пилата, і страждав, і був похований.
І воскрес у третій день, згідно
з Писанням.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити
живих і мертвих, а Його царству не
буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую
воскресіння
мертвих
і життя майбутнього віку. Амінь.
Назва «символ» означає, що
кожне слово «Символу віри» не
просто передає поняття про Бога,
а вводить у таїнство Божественної
дійсності й відкриває його для нашої віри: «Проповідування Апостолів і догмати Отців утвердили єдину
віру Церкви, носячи ризу істини, виткану з вишнього богослов’я, вона
право править і славить велике таїнство благочестя».
Сповідування «Символу віри» є
молитовним спогляданням Церкви
і знаком єдності християн у вірі:
«Нехай твій Символ віри стане для
тебе наче дзеркалом: у ньому зможеш побачити, чи ти віриш в усе те,
у що ти стверджуєш, що віриш,
і кожного дня втішатися своєю вірою».

ЧИМ Є ВІРА?

шаються різні форми зловживань.
Зростає кількість осіб, які почуваються дезорієнтованими. То ж чи існує
надія на майбутнє? За словами
Папи, на основі цього можемо зауважити, що світ точного розрахунку та
експериментів, наукового знання, не
є визначальним для життя людини.
Адже поряд з матеріальними речами
людина відчуває потребу любові
й справжнього сенсу, які нам дарує
саме віра, що є «довірливим ввіренням себе» Богові, Який може дати
нам впевненість, що є «не менш надійною, ніж та, що походить з точних
розрахунків чи з науки». «Віра, —
сказав Венедикт XVI, — це не просто
інтелектуальне прийняття людиною
особливих правд про Бога, це — акт,
з яким я свобідно ввіряю себе Богові, Який є Отцем та мене любить».
Очевидно, це прийняття Бога не позбавлене певного наповнення, адже
сам Бог об’явив людині Свою любов.
«Навколо себе щодня зауважуємо, що багато людей залишаються
байдужими, або відкидають при-

йняття цього звіщення», — вів далі
Святіший Отець, пригадуючи християнам про те, що «довіра до діяння
Святого Духа» повинна спонукати
до того, щоб завжди свідчити та
проповідувати Євангеліє, «відважно
свідчити віру». І холодність чи відкинення не повинні нас знеохочувати.
Звідки ж людина черпає цю відкритість серця й думки, щоб повірити в Бога, Який став видимим
у Христі? «Ми можемо повірити
в Бога, — зазначає Папа, — тому
що Він наближається до нас і доторкається нас, тому що Святий Дух,
дар Воскреслого, вчиняє нас здатними прийняти животворного Бога».
Але будучи Божим даром, віра є також глибоко вільним людським актом і не суперечить свободі та розумові, а, навпаки, «включає та підносить їх», адже «вірити — означає
з повною свободою та радістю ввіритися провидінному Божому задумові, як це вчинив праотець Авраам,
як це зробила Марія з Назарету».

Папа Бенедикт XVI

«Ми потребуємо не лише матеріального хліба, але також любові,
сенсу і надії, надійного фундаменту,
стійкого простору, який допомагає
нам з належними відчуттями переживати кризи, темряву, труднощі та
щоденні проблеми», — зауважив
Папа Венедикт XVI під час загальної аудієнції, додаючи, що все це
нам дарує віра.
Чергова зустріч Папи з паломниками, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані стала нагодою
для шукання відповіді на запитання:
«Чим є віра? Чи віра ще має сенс
у світі, в якому наука та техніка відкрили горизонти, які ще недавно
були немислимими? Що означає вірити сьогодні?»
Святіший Отець зауважив, що поряд з різними благами, довкола нас
зростає відчуття духовної пустелі.
Незважаючи на відкриття науки, людина не здається вільнішою, зали-

Катехизм УГКЦ.

За матеріалами радіо «Ватикан».
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КАЛЕНДАР ЦЕРКОВНИХ СВЯТ
З ПОЯСНЕННЯМ (січень)

06 СІЧНЯ — Навечір’я Різдва
Христового
Свято Христового Різдва належить до найбільших празників нашого церковного року. Тож свята
Церква, маючи на увазі велич і значення цього празника, з року в рік
готує своїх вірних до зустрічі з нашим Спасителем молитвою і постом. Цій меті служить Пилипівка,
передпразничні богослужби та відправи в день навечір'я Різдва. Що
ближче до Христового Різдва, то
щораз частіше у стихирах, канонах
та тропарях наших богослужб говориться про вифлеємські ясла, де
має спочити Божий Син, про Його
Пресвяту Матір Марію, святого Йосифа Обручника, про вертеп, звізду,
ангелів, пастухів і царів.
Вершиною цього святкового приготування є навечір'я Різдва. Це
день чування, молитви й посту. Має
завитати гість із самого неба, тож
треба гідно приготуватися до його
приходу. Святвечір має не тільки
глибокі змістом церковні відправи,
але передусім він багатий у нашому
народі на повні символіки обряди
і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.
ДУХОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ
В РОДИНІ
День навечір'я завершує Чо
тиридесятницю перед Різдвом. Цього дня обов'язковий строгий цілоденний піст. Уся родина відчуває, що
сьогодні ввечері до неї має завитати
дуже бажаний небесний гість. Звідси

випливає той глибоко святковий і духовний настрій у родині. Наші предки
високо цінували й ревно дотри
мувалися посту цього дня аж до появи вечірньої зірки. Київський митрополит Максим (1283-1305) у своєму
правилі про пости каже, що в який
би день навечір'я Різдва не випадало, навіть у суботу й неділю, треба
того дня зберігати строгий піст. І щойно після вечірні він дозволяє поживитися хлібом і вином. Такий самий
піст
він
наказує
зберігати
і в навечір'я Богоявлення.
Крім посту, наші предки від найдавніших часів до празника Христового Різдва приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна
священна традиція походить ще
з першого віку християнської України від київського митрополита Юрія
(1072). Цю святу практику поручає
у своєму требнику митрополит Петро Могила, поручають її також наші
Замойський і Львівський Синоди.

ВЕЛИЧ І ЗНАЧЕННЯ
ХРИСТОВОГО РІЗДВА
Перше, на що святі Отці звертають особливу увагу і чим захоплюються у Христовому Різдві, це велич
таїнства воплочення і його значення
для цілого людського роду й нашого
спасення.
Святий Василій Великий († 379)
у своїй різдвяній проповіді вчить
нас, як сприймати таїнство воплочення: «Христове Різдво, — каже
він, — властиве і перше, себто
в лоні Вітця від віків, треба в мовчанні почитати. Навіть нашому умові не повинні ми дозволити, щоб досліджував це таїнство. Бо коли ще
не було ані часу, ані часового простору, коли ще не було форми вислову, ані свідка-очсвидця, ані того,
хто б про це оповів, то як може розум утворити собі якесь поняття? Як
може тут язик дати вислів для дум-

Давній слов'янський Пролог
у своєму повчанні на 24 грудня має
таку духовну заохоту для вірних,
які зустрічатимуть празник Христового Різдва: «Знайте, брати, що
цього дня піст перед празником
Христового Різдва. Тому цього дня
з любов'ю і чистотою зберіться
в шостий час (12 год. полудня) на
молитву, перемігши гнів, очистивши тілесні провини, і всі недобрі
діла відкинувши, щоб ми стали достойні чистими устами й непорочним серцем причаститися Божого
Тіла, що в нього задля нас одягнувся Господь і добровільно став
убогим».

ки? Отець був і Син народився! Не
кажи: коли? — а радше остав це питання! Не питай: як? На це нема
відповіді! Бо «коли» це поняття
часу, а «як» веде нас до тілесного
родження... Бог на землі. Бог між
людьми, не у вогні і серед голосу
труб; не на горі, що димиться, або
в темноті, ані в лячній і ревучій бурі
даючи закони, але в тілесній появі,
лагідний і добрий перебуває з рівними собі. Бог у тілі, не діючий здалека, як у пророків, але злучений
з природою, рівною людській природі, щоб у той спосіб через своє тіло,
споріднене з нами, привести назад
до себе ціле людство».

07 СІЧНЯ —
Різдво Христове.
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Святий Григорій Богослов († 390)
у своєму слові на Христове Різдво
так подивляє таїнство воплочення:
«Саме Боже Слово, предвічне, невидиме, незбагненне, безтілесне,
начало від начала, світло від світла,
джерело життя і безсмертя, відбитка первісної краси, печать непереносна, образ незмінний, рішення
і Слово Отця, приймає свій вид, носить тіло задля тіла, лучиться з розумною душею задля моєї душі,
очищуючи буття, Несотворений твориться, Необнятний обмежується
через розумну душу, що є посередником між Богом і земним тілом».
Святий Йоан Золотоустий († 407)
в одній зі своїх різдвяних проповідей звеличує таїнство Христового
Різдва такими словами: «Бачу незвичайне й дивне таїнство: Пастухи
наповняють звуками мій слух, голосячи не пустинну пісню, але співаючи небесний гимн. Ангели співають,
архангели оспівують, херувими взивають, серафими величають, всі
торжествують, бачачи Бога на землі
і чоловіка на небесах; Високого —
вдолі, за Його планами, а низького
— вгорі по Божій любові до людей.
Сьогодні Вифлеєм став небом, замість звізд приняв співаючих ангелів, а місто сонця незбагненне вмістив Сонце правди. Не питай, як це
сталося, бо де Бог хоче, там уступає порядок природи...
Що сьогодні зродила його Діва,
це знаю, і що Бог зродив Його без
часу, в те вірю, але спосіб зродження я навчився почитати мовчанкою... «(Твори, Т. 6, с. 692). А в иншій різдвяній проповіді він каже:
«Чи може щось рівнятися з цим
празником? Бог на землі, а людина
на небі, ангели служать людям,
люди спілкуються з ангелами і прочими небесними силами; демони
втікають, смерть побита, рай отворений, клятва знята, гріх зник, провини прогнані, істина зійшла на землю. Природа, перед котрою херувими берегли рай, сьогодні злучилася
з Богом» (Твори, Т. 12, с. 787).

08 СІЧНЯ — Собор Пресвятої
Богородиці
Празник Христового Різдва показує величний Божий план відкуплення людського роду. Божий Син
з безконечної любови до нас стає
малою Дитиною. На свою Матір Він
вибирає Пречисту Діву Марію. Завдяки Пресвятій Богородиці Божі
плани могли стати дійсністю. Без
неї не було б Христового Різдва, не
було б відкуплення. Відомий церковний письменник о. М. Мешлер

роздумуючи про таїнство Христового воплочення і роль в ньому Пречистої Діви Марії, вигукує: «О пречудне і взнесле створіння! В її руки
і серце зложив Бог наше спасення!
Без неї ми не мали б Ісуса, без неї
ми не були б відкуплені. Вона дала
свою згоду, і дала її свобідно з безграничної любови до нас... Безпосередній наслідок воплочення для
Марії був такий, що вона справді
стала Богородицею. Марія є дійсно
Мати Божа якраз тому, що вона є
Мати Христова».

Східна Церква, маючи на увазі
гідність
богоматеринства,
при
значила другий день Христового
Різдва на окреме звеличання гідности Пресвятої Богородиці.

сторінка

називаючи його апостолом, первомучеником і архидияконом. Святий
Степан належав до сімдесяти апостолів, пам'ять яких наша Церква
святкує 4 січня. Він своєю святістю,
мужністю і ревністю у вірі за поширення Христової науки повністю заслуговує на ймення апостола. Діяння
апостольські кажуть про нього, що
він був «муж, повний віри і Святого
Духа… повний благодаті й сили, творив чуда й великі знаки в народі» (6,
5 і 8). Святий Йоан Золотоустий ставить святого Степана поміж апостолів. «Скажи мені, — каже він, — чого
не доставало йому, щоб він зрівнявся з апостолами? Чи і він не творив
знаків? Чи і він не показав великої
відваги?» (Бесіда 15 на Ді. Ап.).
Святий Степан не тільки ревний
апостол, але й первісток мучеників.
Оскаржений перед Синедріоном —
жидівською радою — фальшивими
свідками, він мужньо визнає святу
віру. Через це його виводять за місто й закидують камінням. Це діялося 34 або 35 року по Христі. Як
Христос, так і він перед смертю молиться за своїх ворогів. У його мучеництві бере участь юнак Савло,
пізніше — апостол Павло. Святий
Августин приписує навернення Савла крові святого Степана. «Якщо б
Степан не молився, — каже він, —
то Церква не мала б Павла». Свя-

09 СІЧНЯ — ап., первомч.
й архідиякона Степана
«Ти боротьбою доброю боровся,
первомученику
Христовий
і апостоле…»
У Христовому Різдві ми бачили
безконечну Божу любов і жертву задля нас грішних. А третього дня після
празника Христового Різдва свята
Церква наводить нам геройський
приклад любови Бога в особі святого
первомученика Степана. Святий Григорій Ниський у проповіді на честь
святого Степана каже: «Ось ми переходимо з празника на празник і приймаємо благодать за благодать. Вчора наповняв нас подивом Господь
вселенної, а сьогодні наповняє нас
подивом ученик Господа. Яким способом цей, а яким той? Той (Христос)
задля нас прийняв людську природу,
а цей (Степан) задля Господа позбувся людської природи». Мученицька смерть святого Степана дійсно незвичайна, але незвичайний також і культ, який він має у Христовій
Церкві від апостольських часів.
Східна Церква, прославляючи
святого Степана у своїх богослу
женнях, дає йому потрійний титул,

тий Степан перший після Христового вознесення за свого Господа кров
пролив і життя віддав. Звідси він
має почесний титул першого мученика. Цей титул святі Отці високо
підносять у своїх проповідях, на
ньому наголошує Церква у своїх богослуженнях празника святого Степана і перенесення його святих мощей 2 серпня.

Угорницький літопис
Діти нашої школи
молитовно вшанували
частинку Животворящого
Хреста
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Підготування
до першої
Сповіді та
урочистого
Святого
Причастя

25 дітей нашої парафії
цього року оздоровились духовно і фізично в часі п’ятиденного
християнськокатехитичного табору «Моє життя
у Христі»

Молодіжні
паломництва
нашої парафії
до cвятих
місць

Вітаємо всіх учасників
молодіжної спільноти парафії Св. Юрія с. Угорники
з першою участю в акції
«Святий Миколай іде до
сиріт». Учасники здійснили
мрії десятьох діток (п’ять
хлопчиків та п’ять дівчаток), Рогатинської спеціальної школи інтернату.
Хай Господь Бог завжди буде у Ваших серцях, а Матір Божа вимолює ласки для Вас та Ваших родин.

При парафії свкм. Юрія
с. Угорники, здійснюються молодіжні прощі по святих місцях
України. Хто має бажання приєднатися до молодіжної спільноти
та брати участь у паломництвах,
просимо слідкувати за оголошеннями після молодіжної Божественної Літургії щонеділі
о 13-00, а також контактувати
з лідером спільноти п. Олею
Кліщ: тел. моб. 066-028-49-03,
e-mail: olia2410@ukr.net
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садочок

«Ой там, на веселім, на базарі…» —
народні традиції дошкільнятам
лося в історії людства, що кожен
народ від покоління до покоління
передає свій суспільний та соціальний досвід, духовне багатство як
спадок старшого покоління молодшому. Саме так створюється історія
матеріальної і духовної культури нації, народу, формується його самосвідомість.

Н

арод наш невтомний трудар.
Працею своєю землю прикрашає, урожай багатий збирає. Здавна повелося в Україні, що
зібравши врожай, їхали люди на ярмарок, везли те, що самі виростили,
самі приготували.
Увага! Увага! Спішіть —
поспішайте!
Господарі й гості, глядіть
не минайте.
На ярмарок просим гуртом,
поодинці,
Чекають на вас там чудові
гостинці!

Закликали
діти
старшої
дошкільної
групи
«Капітошка» на свято «ОСІННІЙ
ЯРМАРОК». З
метою підтримання народних традицій
на святі була
відтворена атмосфера
справжнього українського ярмарку.
Одні продавали, інші — купували,
лунала весела українська пісня,
було багато гумору та сміху.
Народ і виховання — ці два поняття взаємопов’язані, вони не існують одне від одного. Адже так пове-

нальної культури, прищепити дітям
любов і повагу до українських державних і народних символів, оберегів, звичаїв, традицій.
Упродовж перебування дітей
в дошкільному закладі вихователі
ознайомлюють дошкільнят з побутом нашого народу як в минулому,
так і на сучасному етапі, з українською національною іграшкою, одя-

Водночас культура народу не є
чимось
застиглим,
незмінним;
у кожному новому історичному періоді народжуються нові звичаї, традиції, в яких відбивається
сучасність. І ці обрядові та
звичаєві новоутворення народу повинні стати надбанням народознавчої науки,
з якими потрібно своєчасно
ознайомити дітей, аби вони
закріплювались,
міцніли,
розвивались.
Ознайомлення дошкільнят з українським народознавством
здійснюється
і в нашому садочку.
Заняття з на
р о д о з н а в с т в а
в дошкільному
віці мають не
стільки
пізнавальний характер, скільки виховний.
Вони
мають на меті
виховати у дитини почуття національної гідності, викликати інтерес до націо-

гом, взуттям, посудом,
предметами побуту та
хатнього інтер’єру, по
двір’я. Педагоги дошкільних груп сприяють розвитку у дітей інтересу до
української національної
обрядовості,
народних
свят, ігор, народних прикмет, народної творчості,
національного мистецтва, народних
промислів.
Сьогодні ми повертаємося до забутого, відроджуючи, пробуджуючи
до життя національні традиції, національний дух нашого народу. Тому
починати цю роботу потрібно з раннього віку в сім’ї, в дошкільному закладі, в школі.
Вихователь дошкільної групи
«Капітошка» Орловська О. І.

наша школа

Д
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Першовересень у школі

зень-дзень-дзелень... Звучить
шкільний дзвоник і вже вкотре
кличе до школи учнів. Привітне ранкове сонце зустрічає найменших школяриків-першокласників.
Саме вони сьогодні почесні гості на
урочистій лінійці.
На шкільному подвір’ї вишикувались учні, лунає марш — і в дружню
учнівську сім’ю вливаються першокласники, яких ведуть за руку випускники. Ця мить завжди урочиста, бо
шкільна родина поповнюється чарівними та дзвінкими голосами малечі.
Святкова першовереснева лінійка у нашій школі завжди проходить
на високому професійному рівні.
А це завдяки талановитим педагогам: Комановської О. І., завуча з ви-

В

Роман Онуфріїв. Урочисте дійство
розпочала директор школи Петрунів М. В., яка по-материнськи звернулася до всіх присутніх, привітала
з Днем знань.
Хвилюючим моментом на святі
було прощання першокласників зі
своїм дитинством. Вгору полетіли
різнокольорові кульки, яких випустили школярики.
А ось і незмінний товариш кожного
учня — шкільний дзвінок. Саме
ховної роботи, Чопик Н. М., педа
гога-організатора, а також Млинись- він покликав всіх на урок. Школа
кої В. В., вчителя музики. На першо- знову ожила дитячим щебетом. Вчивересневе свято завітали сільський телі пішли до своєї незмінної робоголова Любов Атаманчук, методист ти, до своїх уже рідних і дорогих
інформаційного центру міського учнів. В добру путь!
управління освіти та науки ОлексанГресько Г. Б., вчитель української
дра Савка, депутат міської ради
мови та літератури

Перші кроки в школі

ступ до школи — переломний
момент у житті кожного малюка. Початок шкільного навчання кардинальним чином міняє весь
його спосіб життя. Властиві дошкільникам безпечність, безтурботність, занурення в гру змінилися життям, наповненим безліччю вимог, обов’язків
і обмежень: тепер дитина повинна
щодня ходити в школу, систематично
і напружено працювати, дотримуватися режиму дня, підкорятися всіляким
нормам і правилам шкільного життя,
виконувати вимоги вчителя.
Деякі діти ще не готові бути в колективі, бачити себе очима товаришів, учителів, у них не сформоване
прагнення до самовдосконалення,
тому й виникають певні складнощі,
а це додаткове навантаження на
вчителів початкових класів. Справді,
серед них чимало талановитих фахівців, які застосовують інноваційні
розвивальні педагогічні технології
в навчанні. Саме таким є Чуйко Віта-
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«Космос», де переглядали надзвичайно цікаве дитяче кіно, а це значить, що знову нові враження, нові
переживання, нове захоплення, що
дуже необхідно дітям для освоєння
в колективі. Також планується ще
похід в драмтеатр на виставу. Тому
наші дітки із задоволенням кожного
ранку прокидаються в очікуванні нового цікавого дня.
Погодьтеся, що це надзвичайно важка праця, оскільки
в класі навчається 27 діток, які
ще тільки-тільки вилетіли з маминого гніздечка. І неабияку
роль в організації таких заходів
відіграє директор школи — Петрунів Марія Василівна, яка
дуже вміло поєднує в собі
якості
керівника,
педагога
і люблячої матері, за що їй велика пошана і вдячність від
сло їм величезне задоволення і вод- школярів і від всього батьківського
ночас зблизило дітей. А також нещо- колективу першого класу.
давно вони відвідали кінотеатр
Батьки учнів 1 класу

лій Ярославович, вчитель сьогоднішніх першокласників Угорницької
школи. Завдяки його відданості своїй справі, діти за 2 місяці навчання
побували з екскурсією в м. Яремче,
де відвідали вольєрне господарство,
мали змогу трішки наблизитись до
частинки живої природи, що прине-

Увага! Діти на дорозі!

же впродовж кількох останніх
років поспіль навчальний рік
у школах розпочинається з проведення конкурсу-рейду «Увага! Діти
на дорозі!».
Протягом вересня учні вивчають
і згадують правила, яких слід дотримуватися на дорозі, а водії після літніх канікул стають більш уважними
до маленьких пішоходів. Адже ситуація на наших дорогах дуже невтішна. Так за роки незалежності в Україні під час ДТП загинуло більше 400
тисяч осіб. На Прикарпатті від початку року постраждала 191 особа,

з них 55 людей загинуло (у тому
числі 4 дітей). Це на 5. 5 % більше,
ніж за аналогічний період минулого
року. Через велику кількість ДТП,
наступні 10 років, починаючи з 2012
року, були проголошені десятиліттям безпеки на дорогах України.
Наші учні теж взяли активну
участь у конкурсі-рейді. У кожному
класі були проведені тематичні години класного керівника, бесіди, вікторини, виставки малюнків з правил дорожнього руху.
Підводячи підсумки конкурсу, перед усією шкільною громадою виступила агіт-бригада юних інспекто-

рів руху. Наші п’ятикласники у веселій, дотепній формі розповіли про
різні групи дорожніх знаків і про їх
важливість при дотриманні правил
дорожнього руху. Після виступу
агіт — бригади кожен школяр міг
з упевненістю сказати: «Дорожні
знаки — наші друзі!».
Отож, ми і надалі будемо дбати
про безпеку учнів на дорогах, а всіх
інших учасників дорожнього руху,
зокрема водіїв, закликаємо бути
пильними та обережними не тільки
впродовж одного місяця, а завжди.
Калинюк І. Я., вчитель основ здоров’я
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Учитель не професія — це доля

оміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій усієї країни особливо піднесений та радісний. У перший тиждень
жовтня наша школа, як і уся країна, урочисто відзначала День працівників освіти, день, коли навчальні заклади майорять осінніми квітами і розквітають посмішками вихованців та педагогів.
До цього свята старанно готувалися всі школярі. Вони розучували нові пісні, вірші, усілякі інсценування зі шкільного життя, щоб вшанувати своїх вчителів.
І ось, нарешті, наступило свято!
Святково одягнені учні радо зустрічали з букетами квітів своїх улюблених

виготовили яскраву стінгазету та
підготували прекрасний святковий
концерт, у якому кожен клас вітав
своїх наставників. На свято були
запрошені голова сільської ради
Атаманчук Л. З. та вчителі-ветерани
педагогічної ниви: Кочан М. Ф.,
Глум Н. Ю., Сідор О. М., Войсович А. М., Пазюк Н. Д., Мохняк Г. В.
Школярі вітали своїх улюблених
вчителів, дарували їм квіти
наставників. Старшокласники спробували себе у ролі вчителів, можливо і маленькі знаки уваги. Проте найгохтось із них задумається: «Чи не об- ловніший подарунок у цей день —
це вираз подяки та безмірної поваги
рати б мені таку професію?…»
Учнівське самоврядування під до такої нелегкої, але такої потрібкерівництвом заступника директора ної вчительської праці.
з виховної роботи Комановської О. І.
Фученко Н. В.,
та педагога-організатора Чопик Н. М.,
вчитель початкових класів

Весела ярмарка українських страв

О

сінь — найчарівніша пора року,
сповнена ніжного смутку та
багата на щедрі врожаї. Саме
восени наші предки підводили підсумок своєї плідної праці, влаштовуючи
багаті українські ярмарки.

За ініціативою учнівського самоврядування Угорницької ЗШ І-ІІІ ступенів було вирішено організувати
і провести ярмарку українських
страв у два етапи: для учнів початкових класів і учнів 5-11 класів.
Мета свята — показати в усій повноті дитячу творчість, вміння учнів

Н

творити своїми руками красу, виготовляти не тільки корисні речі, але
й прекрасні, які приносять естетичну насолоду.
Крім того, вміння створити рекламу і представити аудиторії свою продукцію так, щоб кожному хотілося
подивитися на неї і придбати щось
для себе. Вилучені кошти вирішили
направити на озеленення актової
зали школи і на класні потреби.
Велика перерва — всі на ярмарку, щось цікаве побачити, смачненького перехопити, з людьми поспілкуватись.
Та тут справжні дива, що ні в казці сказати, ні пером описати, — бо
це ж ярмарка!
Столи пишно прибрані, дівчата
і хлопці цінники на товар наклеїли,
білі фартухи одягли — і нумо закликати й продавати свій товар.
Відрадно, що допомогти найменшим першокласникам взялися батьки. Інші й собі не розгубились. «Підходьте до нас! Купуйте й вибирайте!
Нашого столу не минайте» — чується з різних сторін.

Очі розбігаються, шум, гам.
Тут і смажене, й варене, і сире,
й печене: гарячі вареники з різною
начинкою, пельмені, булочки смажені, налисники, пампушки, яблука,
горішки, всіх зігріває чай на травах,
теплий узвар. Класні керівники хвилюються, чи буде успіх у їх вихованців, чи вдасться все продати.
Кожен рекламує товар, який приніс; намагається пробитися з ним
поміж конкурентів. Інший дає здачу,
рахує прибутки, складаючи в класну
скриньку. Без діла не залишилась
жодна дитина. Свято вдалося.
Столи поступово пустіють, кишені в покупців порожніють, ярмарка
закривається. Тепер прийдеться чекати наступної в 2013 році.
Хочеться вірити, що буде на столі
достаток, буде що продавати і за що
купувати, заможними будуть родини
угодницьких школярів, довіку буде
щасливий український славний рід!
Біла М. Д., вчитель світової
літератури

Міський конкурс пісні та строю

а виконання наказу головного управління освіти і науки
облдержадміністрації, згідно з планом роботи 11 жовтня 2012
року у ЗШ №23 був проведений парад і огляд-конкурс стройової пісні
та строю. Наші учні 9-11 класів взяли участь у параді учнівської молоді
з метою вшанування пам’яті борців
за волю і незалежність України, збереження історичної гордості, вихованню патріотичних почуттів.

Комісією оцінювались
зовнішній вигляд учасників,
форма одягу, проходження
строєм та з піснею. Команда нашої школи чітко та
впевнено пройшла цю дистанцію і справедливо була
нагороджена
оплесками
вболівальників.
Чуйко В. Я.,
вчитель предмету
«Захист Вітчизни»
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Обираємо майбутню професію…
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жовтня учні 8 класу, у рамках профорієнтаційної роботи, відвідали ВАТ «ІваноФранківський локомотиворемонтний
завод».
Екскурсію на підприємство було
організовано дирекцією Угорницької
ЗШ та Івано-Франківським центром
зайнятості. Дітям було цікаво дізнатися, що ВАТ «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод» —
одне з найстаріших промислових
об’єктів в області, яке на сьогодні
займає помітне місце на її промисловій мапі. Продукція підприємства
добре відома не тільки в Україні,
але і далеко поза її межами, що підтверджується численними дипломами, відзнаками та нагородами, які
завод отримав на міжнародних та
всеукраїнських виставках.
На даний час ВАТ «ІФ ЛРЗ» має
налагоджені зв’язки та співпрацює
з багатьма країнами світу, зокрема
такими як Росія, Казахстан, Білору-

сія, Узбекистан, Латвія,
Естонія, Австрія.
Працівники заводу продемонстрували роботу машин, виготовлення запасних частин для рухомого
складу, ремонт та модернізацію самохідної колісної техніки, автомотрис.
«Підприємство засноване в 1866 році в місті
Станиславові як головні
машинні майстерні залізниці Львів — Чернівці, на
якій з 1 вересня того ж
року розпочався рух потягів. Всім
нам добре відомо, що продуктивність людини перш за все залежить
від
настрою,
достатку,
стану
здоров’я, авторитету в робочому колективі. Тільки, коли всі ці складові
оптимально співвідносяться, ми почуваємо себе щасливим, з впевненістю дивимось в перед, легко долаємо труднощі та настирливо пра-

цюємо над реалізацією задуманого.
На ВАТ «ІФ ЛРЗ» стараються теж не
забувати про цю життєву істину,
у зв’язку із чим роблять все можливе для гармонійного розвитку соціальної сфери та культурно-спортив
ного життя на підприємстві», —
сказав наш гід.
Різничук О. Й.,
класний керівник 8 класу

Відзначення 70 річниці створення УПА

Ц

ього року минуло 70
років від того далекого жовтня 1942, коли
в умовах напруженого протистояння двох тоталітарних систем — фашистської Німеччини
та сталінського СРСР, українські патріоти приступили до організації перших збройних загонів, які мали виборювати власну незалежну державу. Пізніше
ці загони формуються в УПА,
яка до середини 50-х років ХХ
ст. вела нерівну битву за визволення рідної землі від поневолювачів.
Учні нашої школи були активними учасниками заходів, присвячених 70-тій річниці з Дня утворення
УПА.
Під керівництвом вчителя Чуйка В. Я. старшокласники брали

31

участь в конкурсі стройової пісні,
присвяченій 70-ій річниці УПА і зайняли 7 місце серед шкіл міста.
Учениця 11 класу Ковальчук С.
була учасницею загальноміського
свята-конкурсу української повстанської пісні «Ой у лузі червона калина», присвяченому 70-ій річниці

Ляльковий театр
«Жар-птиця»

жовтня в нашій школі відбувся перегляд вистави
«Нові пригоди Колобка» для
учнів 1-4 класів. Вистава була дуже
цікава та захоплююча, адже у ній
щасливе завершення:Колобок живий-

здоровий! Актор провів з дітками веселі ігрові вправи та навчив окремих
фраз із вірша «Корабель». Діти з нетерпінням чекають на ляльковий театр у школі.
Чопик Н. М., педагог-організатор

УПА (керівник Млиниська В. В.) і посіла ІІІ місце.
Відбулося покладання квітів до могили борцям за волю України.
Класні керівники провели тематичні класні години, на яких розповіли
про славні сторінки діяльності УПА.
Членами учкому було
організовано і проведено
конкурс тематичних газет і плакатів, а також вікторин
присвячених
70-ій річниці УПА.
На урочистій лінійці відбулося
нагородження учасників грамотами.
Жоден учень не лишився осторонь
відзначення цієї славної дати.
Комановська О. І., заступник
директора з виховної роботи
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Свято «Королева осені»

о с т а н ній тиждень жовт н я , к ол и п р и рода милує нас
своїм казковим
різнобарв`ям,
в нашій школі відбулося не менш
барвисте і захоплююче свято Королева осені.
Цьогоріч
у святі — конкурсі
взяли
участь 9 учасниць: Гац Анастасія, Василинюк
Ольга, Бойко Валентина, Баб`як
Анастасія, Викирчук Вікторія, Матиящук Ірина, Андрусяк Ірина, Царук
Анна, Шумега Олена.
Конкурсантки
демонстрували
вміння гарно ходити, робити презентаціі, готувати кулінарні шедеври, вирішувати різні завдання, співати, декламувати, танцювати, а також займатися рукоділлям.

П

Всі учасниці конкурсу отримали
подарунки і квіти.
Комановська О. І., заступник
директора з виховної роботи

Кожна з учасниць показала свою
«родзинку», свою особливість і неповторність.
Журі конкурсу відзначило всіх
учасниць та присвоїло їм номінації:
«Королева осені», «І Віце-міс»,
«ІІ Віце-міс», «Міс усмішка», «Міс
романтичність», «Міс чарівність»,
«Міс елегантність», «Міс талановитість», «Міс глядацьких симпатій».
Королевою осені стала Баб`як
Анастасія, учениця 7 класу.

«Ну що б, здавалося слова…»

ід такою назвою в Угорницькій сті минулих літ». Слід відзначити ви- Пельца Павла, Бойчук Мар’яни, Бойшколі відбулася святкова лі- соку майстерність виразного читан- ко Валентини, Береди Богдана, Прінійка, приурочена до Дня пи- ня таких учнів, як: Ковальчук Софії, мак Мар’яни, Чуйка Святослава. На
семності і мови. Учні в укразавершення свята звучали
їнських вишиванках, піднепісні про Україну у виконансені та урочисті, розповідали
ні Софії Ковальчук та вчипро тернистий шлях, який протеля музики Василини Войшла наша мова, щоб вільно
лодимирівни
звучати в устах українців. На
Підготували і провели
свято завітав Нестор- літосвято вчителі української
писець, образ якого старавмови та літератури Гресься відтворити учень 11класу
ко Г. Б. і Сворак С. О.
Ткачук Руслан. Він розповів
Гресько Г. Б., вчитель
слухачам про створення найукраїнської мови та
давнішої пам’ ятки монуменлітератури
тального мистецтва «Пові-

З

Тиждень природничих дисциплін

30 жовтня по 2 листопада з метою підвищення професійної
майстерності педагогів щодо
формування ключових компетентностей школярів, практичної реалізації міжпредметних зв’язків природничих дисциплін, для посилення єдності навчання та виховання учнів проходив тиждень природничих дисциплін.
Вчителі та учні нашої школи взяли активну участь у проведенні даного тижня. Були відвідані такі загальноміські заходи, як: конференція «викорис-

тання творчих можливостей вчителів для розвитку особистості учня»;
майстер-клас вчителя ПМЛ В. Іванишин. лауреата всеукраїнського конкурсу «Вчитель року — 2012»; інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».
В рамках цього тижня в школі
було проведено ряд заходів. Зокрема учні 5 класу разом із вчителем
географії Турчин Л. М. відвідали Галицький національний парк.
Вчитель хімії та біології Балицька Н. Б. провела урок-гру «Захворювання органів дихання» під час яко-

го учні дізналися про причини виникнення хвороб та способи їх розповсюдження. Засоби профілактики
та першу долікарську допомогу.
А також тематичний захід «У світі хімічних чудес».
Вчитель фізики Чопик Н. М. разом із учнями 9 класу провела вікторину «Сонце, повітря, вода — джерело нашого життя».
Зінько Н. С., голова методичного
об’єднання вчителів природничоматематичного циклу

наша школа
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Співпраця школи
і БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»

Н

ещодавно благодійний фонд
«Карітас Івано-Франківськ
УГКЦ» організував для учнів
7 — 8 класів Угорницької ЗШ програму «Школа людських стосунків». Програма поділялась на чотири тренінгові заняття. Головні цілі
програми: формування позитивної
Я-концепції підлітків, розвиток здібностей здійснювати значні зміни
у власному житті, корекція самооцінки, комунікативних навичок та позиції в міжособистісному спілкуванні. Мета програми: формування навичок ефективного спілкування та
продуктивної взаємодії, що має стати підґрунтям активної життєвої по-

зиції підлітків. Заняття з учнями про- лог з БФ «Карітас Івано-Франківськ
водили соціальний працівник і психо- УГКЦ» Ліпська Валерія Сергіївна, соціальний педагог Угорницької ЗШ Гоголь В. В.
і педагог-організатор Чопик Н. М. Кожне заняття минало дуже цікаво.
Учасники почули і отримали багато корисної інформації. Яку вони в подальшому зможуть використати в особистому
житті, у навчанні, у налагодженні стосунків з друзями.
Гоголь В. В.,
соціальний педагог

Тиждень толерантності

Щ
16

атрі, магазині, на
стадіоні, на вулиці
та в інших місцях.
Дуже важливо у спілкуванні
з людьми бути
толерантними,
тобто поблажливо, терпимо ставитись до чиїхось думок, поглядів, відчуттів.
З 12 по 16
одня кожен з нас спілкуєтьлистопада у шкося з великою кількістю лю- лі відбувся Тиждень толерантності.
дей: удома, на роботі, у те- У рамках цього Тижня було прове-

дено ряд цікавих заходів. Найбільш
змістовними і повчальними були:
«Лицарський турнір» — 2 клас вчитель Красняк О. І., година класного
керівника «Вихована людина: яка
вона?» — 7 клас вчитель Сворак С. О., круглий стіл «Толерантність — данина моді чи необхідність» — 10 клас вчитель Біла М. Д.,
година класного керівника «Терпимість і справедливість» — 8 клас
вчитель Різничук О. Й., відкритий
урок з етики у 5 класі «Кулінарний
та застільний етикет» вчитель Комановська О. І.
Петрунів М. В., директор школи

Турнір ввічливості

листопада учнями школи
було відзначено Міжнародний день толерантності. В
рамках цього дня в 4 класі було проведено відкритий виховний захід —
«Турнір ввічливості», на якому були
присутні батьки, учні початкових класів, вчителі та дирекція школи.
Епіграфом свята були такі рядки:
«Ніщо так дешево не коштує і так
дорого не цінується, як ввічливість»
(М. Сервантес).
У турнірі брали участь 2 команди
класу : «Козачата» та «Лицарі», які
показали свої знання і вміння культури поведінки та спілкування з друзями, однокласниками, рідними,
змагаючись у таких конкурсах: «Розминка», «Словник ввічливості», «Літературний»,
«Інтелектуальний»,

«Танцювальний», «Світлофор ввіч- та присутніх були показником добре
ливості» та «Портрет».
проведеного свята.
Красняк О. І.,
На святі побували і казкові герої:
вчитель початкових класів
«Королева Ввічливості» та «Принцеса Чемності», які звернулися до учнів
зі
своїми
порадамипросьбами
і переконали
всіх, що доброзичливість
та повага —
основа
добрих стосунків між людьми. А гарний
настрій і посмішка на обличчях дітей
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до святих місць

ід час виступу народного аматорського хору «Прикарпаття»
на святковому концерті з нагоди Дня Незалежності, сільський голова Любов Зеновіївна Атаманчук зачитала наказ про нагородження учасників колективу поїздкою до Святих
місць Галичини.
У вересні (09.09.2012) хористи
мали можливість відвідати Крехів-

тої Літургії настоятель храму
розповів історію образу Чудотворного Розп’яття. Ми молились до нього: «Отче святий, Лікарю душ і тілес, Ти послав Сина свого Єдинородного, Господа нашого Ісуса
Христа, що зцілює всяку недугу й рятує від смерті. Пошли з неба зцілюючу силу…
Будь лікарем слугам Твоїм…
Бо ти єси джерело оздоровлень,
Боже наш, і Тобі
Церква, в якій знаходиться чудотворний образ
славу возсилаєХриста, с. Глиняни
мо з єдинородним Твоїм СиДякую співакам аматорського
ном і єдиносущним Тво- народного хору «Прикарпаття» за
їм Духом, нині і повсяк- те, що любов’ю до пісні вони зберічас
і
навіки
віків. гають традиції хорового співу
Амінь.»
с. Угорники. Співаки вечорами поБог вислухає наші спішають до Народного Дому на
молитви. А ми будемо репетиції-заняття хору. Щиро, відпрославляти Його свої- дано, з піднесенням співають на
ми діяннями та пісне концертах.
співами.
Сільський голова Атаманчук Л. З.
уміє оцінити добрі
ський монастир і стареньку церкву
Біля Крехівського монастиря справи своїх зему с. Глиняни, щоб помолитись до свяляків і віддячитись
тинь. З молитвою ми пили цілющу
за
спільну справоду, що витікає з-під стін монастиря
ву
—
творення ісу Крехові. З благоговінням молились
торії
села
у різних
біля Туринської плащаниці. Душу
галузях.
Вірю,
що
і серце наповнював спокій та радість.
хор «Прикарпаття»
У с. Глиняни у маленькій старій
церковці хористи були присутні на
буде тішити однонедільній Літургії. Очікування мосельців
досконаменту, щоби побачити Чудотворний
лим співом та нообраз Розп’яття, можливість помовими піснями.
литись до нього, доторкнутись до
Керівник хору
образу наповняли душу трепетною
Галина Мартиненко
радістю і почуттям щастя. Після свя-

Виступ народного аматорського
хору «Прикарпаття», фестиваль
української патріотичної пісні
«Не пропала тая слава»,
присвячений 80-річчю
створення УПА

У

неділю 25 листопада у Народному Домі с. Угорники відбувся
виступ аматорських колективів
наших близьких сусідів з с. Микитинці. Свої пісні, танці дарували нашим
слухачам хори «Сяйво» та «Первоцвіт» (керівники — Василь Гнатишин
та Ганна Карась), ансамбль «Відроджена пісня» (керівник Ганна Кузнєцова), танцювальний дитячий ансамбль (керівник Уляна Дуридівка),

солісти Ірина Паращук та Наталія Бутюк. Доброзичливу атмосферу створила на концерті ведуча Уляна Савка. Тепло приймали і не шкодували
долонь глядачі. Слова вдячності за
чудовий концерт виголосила художній керівник Народного Дому с. Угорники Галина Мартиненко. На завершення концерту вдячні слухачі та гості співали «многая літа».
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В

ідповідно до розпорядження міського голови за №
398-р від 08.08.2012 року «Про проведення спартакіади серед мешканців сіл Івано-Франківської міської ради», з метою удосконалення спортивно-масової роботи і організації дозвілля молоді 26. 08. 2012 року на спортивній базі КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий
центр» було проведено спартакіаду серед мешканців сіл
Івано-Франківської міської ради, на якій команда села зайняла друге місце.

Завершився турнір по футболу 2012 року.
Наші футболісти достойно представляли спортивну честь нашого села
і досягли наступних результатів
Турнірна таблиця на 01.10.2012 року
(дорослі склади)
№

Команда (місто, село,
територіальна громада)
«Удар-Громадський форум»
м. Івано-Франківськ

Ігри

По- Різниця
ПереОчки
Нічиї
разки м’ячів
моги

18

14

3

1

54-13

45

2. ФК «Опришівці» т.г. Опришівці

18

12

3

3

36-21

39

3. «Легіон» м. Івано-Франківськ

18

11

4

3

47-27

37

18

10

3

5

29-31

33

5. «Хортиця» с. Крихівці

18

9

4

5

35-16

31

6. «С І Ч» с. Микитинці

18

7

5

6

49-29

26

7. «ЮТІМ» м. Івано-Франківськ

18

5

4

9

23-33

19

8. ФК «Угорники» с. Угорники

18

3

3

11

15-41

12

9. «Бистриця» с. Хриплин

18

3

1

13

31-65

10

10. «Бистриця» с. Вовчинці

18

1

0

17

15-78

3

1.

4.

ФК «Благо»
м. Івано-Франківськ

юнацькі склади
№

Команда (місто, село, територіальна громада)

Ігри

По- Різниця
ПереОчки
Нічиї
разки м’ячів
моги

1. «С І Ч» с. Микитинці

14

12

0

2

55-14

36

2. «Бистриця» с. Вовчинці

14

10

1

3

34-21

31

14

9

2

3

43-20

29

4. ФК «Угорники» с. Угорники

14

7

1

6

39-37

22

5. ФК «Опришівці» т.г. Опришівці

14

5

1

8

24-37

16

6. «Хортиця» с. Крихівці

14

4

0

10

27-48

12

7. «Бистриця» с. Хриплин

14

3

1

9

29-43

10

8. «Легіон» м. Івано-Франківськ

14

3

0

11

18-59

9

3.

«Удар-Громадський форум»
м. Івано-Франківськ

Володимир Семанюк, тренер команди.

В цей казково-чарівний
час, коли торжествує небо
і земля з нагоди народження
месії, що прийшов у світ,
щоб спасти нас, щиро здоровлю усіх членкинь осередку Союзу Українок села та
їх родини з Різдвом Христовим.
Нехай світло Вифлеємської зірки осяває теплом
і любов’ю Ваші душі, серця
і оселі. І нехай маленький Ісусик рясно благословить Вас
на здоров’я, мир, злагоду та
достаток.
Смачної
куті
і веселої коляди.
Христос рождається!
Славімо Його!
Голова осередку СУ
Люба Юрків

