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Д

орогі односельці, сьогодні велика радість і надія для всіх нас —
Христос Воскрес! Цей Великий День для всіх християн, якого ми
чекали, до якого готувались і з великими сподіваннями, змінами
у цьому 2015 році. Цей рік є нелегким. Ми відзначали річницю революції
гідності, пам’ять небесної сотні, яка віддала життя за Батьківщину Україну, а тепер переживаємо військові дії на Сході нашої держави. Не можемо оминути Вас, які з патріотичними настроями підтримали військових
в зоні АТО. Двоє наших односельців були у складі військових, які живими повернулись до рідного дому, Ваша волонтерська підтримка військових на Сході продуктами, засобами першої необхідності, одягом не оминула і підтримала молодих хлопців, які там, на передовій, відстоюють
територіальну цілісність нашої держави України. Не можна не оминути
волонтера Всеволода Юрківа, який розробив теплообігрівачі — буржуйки широкого застосування, які сам особисто, разом з зібраною допомогою доставив в зону АТО.
Попри все наші старання спрямовані на розвиток нашого села, навіть в такий буремний — неспокійний час: розвиток інфраструктури
села, будівництво дитячого садочку, виконання бюджету 2014 і прийняття нового на 2015 рік, будівництво каналізації та інші проекти, які
поступово реалізуємо, бо знаємо, що тільки наполеглива праця, увага
до односельчан, відповідальність і ретельність у виконуванні своїх
обов’язків дасть добрі результати — такими принципами ми керуємось у щоденній праці, яку реалізовуємо для Вас.
Сьогодні разом з депутатським корпусом вітаємо Вас з Христовим
Воскресінням, бажаємо злагоди, добробуту і, найголовніше, миру
у кожній нашій родині. Нехай Воскреслий Христос буде для нас прикладом і надією, що після терпінь приходить перемога Христос Воскрес — Воскресне Україна!
З найщирішими вітаннями у час Великодніх свят сільський голова
Любов Атаманчук та весь депутатський корпус.
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ХРИСТОС ВОСКРЕС — ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!!!

НАШІ УГОРНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ

МЕДИЦИНА
29 ПРОФІЛАКТИЧНИЙ МЕДОГЛЯД
ДАЄ ЗМОГУ ПОПЕРЕДИТИ
РОЗВИТОК ХВОРОБИ ТА
ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

ПОРАДИ ГОСПОДАРЯМ
30 НІ ПІДПАЛАМ
30 УВАГА: БОРЩІВНИК
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ПРИВІТАННЯ

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. № 7725.

«Христос воскрес!» — десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
«Христос воскрес» — лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Погляньмо із вірою на ікону Воскресіння Христового!
Господь переможно сходить до аду, де томляться усі померлі; приходить як Богочоловік, випромінюючи божественну енергію, бере за
руку Адама, Єву і всіх праведників й виводить їх із полону смерті.
Простягнуті руки Ісуса вказують нам, що перед нашими очима звершується новий всесвітній вихід: сам Бог потужною рукою і простягнутим рам'ям приходить визволити — спасти свій народ.
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
ЦИМ РАДІСНИМ ПРИВІТОМ
«ХРИСТОС ВОСКРЕС» ВІТАЮ
ВАС, ДОРОГІ ОДНОСЕЛЬЦІ!

В

ітаю Вас з одним із найвеличніших світлих християнських
свят – Воскресінням Христовим!
Прийміть сердечні вітання та
найкращі побажання — миру, якого
так потребуємо, міцного здоров’я,
добра, злагоди та Божого благословення у кожному кроці нашого життя. Нехай цей день гуртує всіх нас
навколо вічних християнських цінностей: доброти, терпеливості, ро-
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зуміння, милосердя, любові до у завтрашньому
дні,
поселяє
ближнього.
Хай диво Християнського Во- спокій у серцях,
скресіння завжди надихає нас всіх укріпляє віру та
душу.
на добрі та праведні справи, напо- живить
Тож
нехай
Божа
внить радістю серця, а переможний
дух надії додає сил, енергії для милість та бладобрих і корисних справ, спрямова- г о с л о в е н н я
них на процвітання рідної неньки оросять ваше
України, для добра якої ми щоден- життя, а мир,
но працюємо, щоб ми жили у віль- любов та злагода
запанують
ній і процвітаючій державі.
Святий Великдень несе нам дов- у Вашій оселі.
З повагою та вітанням
гоочікувану радість перемоги Сина
Роман Онуфріїв.
Божого, дарує надію та впевненість

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 2015
(короткий опис та фотозвіт — будівництво дитячого садочку)

Т

риває будівництво дошкільного закладу нашого села. Станом на 2015 рік зроблено чимало будівельних робіт, а саме:
довершено зведення стін садка;
зроблено перекриття (в очікуванні на покрівельний матеріал);
встановлено металопластикові
склопакети;
вимурувано вентиляційні канали;
завершується утеплення фасаду
згідно норм;
а також навколо вікон встановлено протипожежне утеплення.
Сподіваємося, що у цьому році
фасадні і покрівельні роботи будуть
повністю завершені і частково розпочнуться внутрішньобудівельні роботи до повного завершення та відкриття.
УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ від 23 січня 2015 року

ПРО ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2014 РІК.
Загальна сума надходжень сільського бюджету за 2014 рік склала
3123006,06 грн. при затвердженій
сумі на рік із врахуванням змін
2142000,00 грн. Виконання до затвердженої суми на рік із врахуванням змін склало 145,8 відсотка,
а саме:
доходів загального фонду за
2014 рік надійшло 1513537,15 грн.,
у тому числі дотація вирівнювання
з міського бюджету 300000,00 грн.,
виконання за 2014 рік забезпечено
до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 116,0 відсотків;
доходів спеціального фонду надійшло за 2014 рік 1609468,91 грн.,
у тому числі субвенція з державного

бюджету 90181,21 грн., субвенція
з обласного бюджету 75000,00 грн.
та субвенція з міського бюджету
664416,14 грн., виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із
врахуванням змін на 192,3 відсотків.
Сільський бюджет з видатків виконано за 2014 рік в цілому на 88,3
відсотка до затвердженої суми на
рік із врахуванням змін (затверджено із врахування змін — 2688527,00
грн., використано — 2374843,66
грн.), в т.ч.:
з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін
на 94,9 відсотка (затверджено на рік

із врахуванням змін 1098200,00
грн., використано 1042442,92 грн.);
з видатків спеціального фонду
виконання забезпечено до річної
затвердженої суми із врахуванням
змін на 83,8 відсотка (затверджено
на рік із врахуванням змін —
1590327,00
грн.,
використано
1332400,74 грн.);
Заслухавши та обговоривши звіт
головного бухгалтера Гарасимик
Н.М. про виконання бюджету сільської ради за 2014 рік сільська рада
в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про виконання
сільського бюджету за 2014 рік згідно з додатками 1, 2, 3.
Сільський голова Любов Атаманчук
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ПРО СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2015 РІК
Відповідно до п.23 ст. 26, 28, 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ст. 76
Бюджетного Кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет на
2015 рік» сільська рада
в и р і ш и л а:
Визначити на 2015 рік:
— доходи сільського бюджету
у сумі 1160000,00 грн. Доходи загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 1160000,00 грн., у тому
числі субвенція з міського бюджету на
утримання сільських будинків культури, клубів та інших клубних закладів
в сумі 146400,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
— видатки сільського бюджету
у сумі 1160000,00 грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського
бюджету — 1060000,00 грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 100000,00 грн. згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;
— профіцит загального фонду
сільського бюджету у сумі 100000,00
грн., напрямком використання якого
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дефіцит спеціального фонду сільського
бюджету 100000,00 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі 100000,00 грн. (додаток 4).
2. Визначити оборотний касовий
залишок бюджетних коштів сільського
бюджету у сумі 500 гривень.
3. Затвердити перелік захищених
видатків загального фонду сільського
бюджету на 2015 рік на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та
енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету
на 2015 рік належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з інших місцевих бюджетів.
5. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду

сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу
України та субвенції, що передаються
з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування у частині
фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
6. Установити бюджет розвитку
в сумі 100000,00 грн. (додаток 5).
7. За погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету та соціального захисту населення
здійснюється:
— перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок
зменшення бюджетних призначень на
видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;
— перерозподіл
видатків
по
об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку
(спеціального фонду) сільського бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на
сесії сільської ради;
— збільшення доходів у зв’язку із
збільшенням фактичних надходжень
понад бюджетні призначення по збору за першу реєстрацію транспортного засобу і спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23
Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду сільського
бюджету.
8. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського бюджету
за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду сільського бюджету відповідно до ст. 71,
72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін
на сесії сільської ради.
9. Встановити, що внесення змін
до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
Надати право виконавчому комітету сільської ради у випадку внесення
Міністерством фінансів України змін

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!
З НАСТАННЯМ ВЕСНИ ТА ПІДГОТОВКОЮ ДО
ВЕЛИКОДНИХ СВЯТ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ВАС З
ПРОХАННЯМ ВПОРЯДКУВАТИ ПРИЛЕГЛУ ТЕРИТОРІЮ ДО ВАШОГО ГОСПОДАРСТВА.

та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання
отриманих у міжсесійний період
нормативно-правових актів Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення уточнень сільського бюджету
і розподілу вільних залишків бюджетних коштів за поданням сільської
ради постійній комісії сільської ради
з питань бюджету та соціального захисту населення з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм
розпоряджень сільського голови на
черговому засіданні сесії сільської
ради.
10. Надати дозвіл керівнику місцевого фінансового органу (голові сільської ради) на отримання короткотермінових позичок в Головному управлінні Державної казначейської служби
для покриття тимчасових касових
розривів, що можуть виникати під час
виконання загального фонду сільського бюджету, в частині фінансування захищених статей видатків.
11. Дати дозвіл виконавчому комітету сільської ради здійснювати на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право керівнику місцевого фінансового органу
(голові сільської ради) за рішенням
конкурсної комісії підписувати договір
депозиту з подальшим поверненням
до кінця поточного року (п.8 ст.16 Бюджетного кодексу).
12. Додатки 1-5 до цього рішення є
його невід’ємною частиною.
13. Рішення сільської ради «Про
сільський бюджет на 2015 рік» опублікувати в часописі «Моє село — Угорники».
14. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова Любов Атаманчук

ПРОВЕСТИ ОБРІЗКУ КРОН ДЕРЕВ ПІД ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА ГІЛКИ, ЩО ВИСТУПАЮТЬ ЗА МЕЖІ ГОСПОДАРСТВА, ТА ПОЧИСТИТИ
(ПРИ НАЯВНОСТІ) ЖИВОПЛІТ У МЕЖІ ОГОРОЖІ.
ТА В ПОДАЛЬШОМУ УТРИМУВАТИ ЇЇ В ПОРЯДКУ.

Виконком

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ від 23 січня 2015 року

ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ, НА ТЕРИТОРІЇ С.УГОРНИКИ

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового
кодексу
України
від
02.12.2010 року №2755-VI, Закону
України від 28.12.2014р. №71-VІІІ
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1
статті 26, статті 59 Закону України
від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1.Фізичних осіб, які мають статус ветеранів ОУН-УПА, учасників
бойових дій та учасників бойових
дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
у власності яких перебувають
об’єкти житлової та/або нежитлової
нерухомості, але не більше одного
такого об`єкта на одну особу вказаних категорій;
1.2.Релігійну громаду у власності
якої перебувають об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості.

2.Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рішення в місцевому часописі «Моє
село-Угорники».
3.Організацію виконання рішення доручити Державній податковій
інспекції м. Івано-Франківську головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській
області (Л.Слободян).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
комісії з питань бюджету та соціального захисту населення С.Грицак,
головного бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук

УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ від 23 січня 2015 року

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
ТА СТАВКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА ТЕРИТОРІЇ
С.УГОРНИКИ
Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010
року №2755-VI, Закону України від
28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи», пункту
24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону
України
від
21.05.1997р.
№290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення місцевих податків і зборів та
ставки акцизного податку на території с.Угорники, сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Встановити, що на території с.
Угорники справляються наступні
місцеві податки і збори:
податок на майно;
єдиний податок;
туристичний збір.
2.Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний
місяць:
2.1.Для першої групи платників
єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи, — 7 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року;

2.2.Для другої групи платників
єдиного податку згідно з додатком.
2.3.Для третьої та четвертої груп
єдиного податку застосовуються
ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
3.Для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
3.1.Встановити ставки податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
-для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних осіб та юридичних осіб
у розмірі 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування
-для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів
нежитлової нерухомості. 3.2.Надати
пільги зі сплати податку:
база оподаткування об’єкта/
об’єктів
житлової
нерухомості,
в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи
платника податку, зменшується:

а)для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 80 кв.
метрів;
б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на
240 кв. метрів;
в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 280 кв. метрів.
3.3.Не є об’єктом оподаткування:
-господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси крім підприємницької діяльності, які використовуються для отримання прибутку.
4.Встановити ставки земельного
податку:
4.1.За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
4.2.За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
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5.Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту
213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставки
акцизного податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).
6.Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рі-

шення в місцевому часописі «Моє
село-Угорники».
7.Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування в друкованих засобах масової інформації.
8.Організацію виконання рішення доручити Державній податковій
інспекції у м. Івано-Франківську головного управління Державної фіс-

кальної служби в Івано-Франківській
області (Л.Слободян).
9.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
комісії з питань бюджету та соціального захисту населення С.Грицак
головного бухгалтера Н.Гарасимик.
Сільський голова Любов Атаманчук

Додаток до рішення 28-ої сесії від 23 січня 2015 р.

ФІКСОВАНІ СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ
ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Код за
КВЕД
(ДК 009: 2010)
10.71

Ставка єдиного
податку**, %

Види господарської діяльності*

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
14.11
Виробництво одягу зі шкіри
14.20
Виготовлення виробів із хутра
16.10
Лісопильне та стругальне виробництво
16.22
Виробництво щитового паркету
16.23
Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів
23.70
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ре45
монт (крім заборонених ПКУ)
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (крім
46
заборонених ПКУ)
49.32
Надання послуг таксі
49.41
Вантажний автомобільний транспорт
49.42
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
52.29
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30
Обслуговування напоями
63.99
Надання інших інформаційних послуг
66.21
Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22
Діяльність страхових агентів і брокерів (крім заборонених ПКУ)
66.29
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
68
Операції з нерухомим майном (крім заборонених ПКУ)
69.10
Діяльність у сфері права
Діяльність у сфері бух обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (крім
69.20
заборонених ПКУ)
70.21
Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю (крім заборонених ПКУ)
70.22
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20
Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.10
Спеціалізована діяльність із дизайну
74.20
Діяльність у сфері фотографії
74.90
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених ав77.40
торськими правами (крім заборонених ПКУ)
79.11
Діяльність туристичних агентств
79.12
Діяльність туристичних операторів
79.90
Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність
82.30
Організування конгресів і торгових виставок
82.99
Надання інших допоміжних комерційних послуг
85.60
Допоміжна діяльність у сфері освіти
86.21
Загальна медична практика
86.22
Спеціалізована медична практика
86.23
Стоматологічна практика
Всі інші види господарської діяльності, передбачені для другої групи

10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
15%

* види господарської діяльності, які передбачені Податковим кодексом України.
** у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року.

Секретар міської ради Романна Гудима
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ЄДНАТИСЬ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДОПОМОЗІ
ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ НА СХОДІ УКРАЇНИ

В

севолод Юрків — угорницький
волонтер, мешканець нашого
села розпрацював прилади для
обігріву блокпостів на Сході України:
«Про такі саморобні прилади добре
відгукуються наші солдати, і їм вони
потрібні будуть навіть влітку, адже
дана структура дозволяє не тільки
обігрівати бліндажі, але й готувати
їжу на вогні та будь-коли приймати
гарячий душ» — повідомив волонтер.
Для реалізації цієї програми
Угорницька сільська рада провела
збір допомоги для військових. Серед них були: продукти харчування,
засоби гігієни, теплі речі, а, головне,
активна позиція щодо допомоги військовим в зоні АТО. Також було надано сприяння для виготовлення
приладів обігріву — буржуйок. Для
цього було зібрано старі газові балони, з яких виготовлялись прилади.
Відправлення вантажу відбулось
від парафіяльного храму Святого
Юрія. Початком стала спільна Літургія, яку очолив о. Юрій Трухан
разом з о. Василем Фіголем та о.
Іваном Петляком, священиком з Галицького
деканату
Івано-Фран
ківської Архієпархії УГКЦ, який ра-

ській голова п. Любов
Атаманчук, мешканці
села, учні школи, які на
заклик о. Юрія Трухана
підготували
малюнки
для військових, а також
молитовні братства парафії, які так ревно молились за щасливу дорогу волонтерів, передавши для військових
молитву 90-го псалма.
«….нехай оберігає Вас Господь, щоб ви, виконавши патріотичну справу, щасливо і живими повернулись додому, ми будемо чекати на Вас… Це не
перша допомога, яку ми, Угорницька громада, надаємо для

зом з Всеволодом Юрківом
відправився в АТО. Його присутність піднесла бойовий
дух кожного українського воїна: сповідь. Літургія і Благословення для віськових.
Провести волонтерів прийшло чимало людей: Сіль-
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віськових. Я дякую вам, дорогі односельчани, за вашу активність

і підтримку наших молодих хлопців,
які там, на передовій, відстоюють
територіальні межі
нашої України. Це
наш
святий
обов’язок допомагати!....» — на завершення наголосила
п. Любов Атаманчук.
Після Благословення і освячення,
яке здійснив о. Юрій,
волонтери вирушили у дорогу для доставлення
гуманітарного
вантажу
для військових.
Богдан
Монастирецький

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Особливості посвідчення договорів відчуження земельних ділянок

Н

а сьогоднішній день відчуження земельних ділянок залишається дуже актуальним та у зв’язку з численними запитаннями, які виникають у жителів села Угорники, зупинюся на деяких питаннях щодо процедури відчуження землі, та нормах чинного законодавства, які регулюють ці договори.
Особі, яка має намір відчужити (продати,
подарувати чи обміняти) земельну ділянку необхідно звернутися до нотаріуса, оскільки договори відчуження земельних ділянок підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Договори відчуження землі посвідчуються
за вибором громадянина як у приватного нотаріуса, так і в державній нотаріальній конторі
за місцезнаходженням земельної ділянки або
за місцем реєстрації (прописки) сторін.
Нотаріусу необхідно надати документ
власності на земельну ділянку. Ним може
бути: державний акт, свідоцтво про право
власності, договір купівлі-продажу чи дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину,
а також інші документи. У випадку реєстрації
права власності на землю в реєстраційній
службі — витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У всіх випадках відчуження земельної ділянки, громадянин повинен надати нотаріусу
витяг з Державного земельного кадастру, який
можна отримати у відділі Держземагентства
України — для мешканців с. Угорники — це
відділ Держземагентства у місті ІваноФранківську, по вулиці Сахарова, 34. У витязі
з Державного земельного кадастру міститься
вся інформація стосовно земельної ділянки: її
місцезнаходження, площа, відомості про
власника, опис меж та інші технічні характеристики.
Однак цей витяг можна отримати в тому
випадку, якщо земельній ділянці присвоєно

кадастровий номер. Кадастровий номер вказується в державному акті, чи в інших документах на землю. Проте, в державних актах,
які виготовлені громадянами давніше, текст
яких відображений на бланках жовтого чи рожевого кольору, на яких могло бути відображено декілька земельних ділянок, кадастрові
номери відсутні. У випадку відсутності кадастрового номеру, громадянину необхідно
звернутися до землевпорядних організацій
для виготовлення технічної документації на
землю, після чого земельна ділянка з кадастровим номером вноситься до Державного
земельного кадастру.
Також при посвідченні договору купівліпродажу земельної ділянки нотаріусу необхідно надати експертну оцінку землі, яку роблять
експерти-оцінювачі нерухомого майна, а при
посвідченні
договору
дарування
—
нормативно-грошову оцінку землі, яку можна
отримати у відділі Держземагентства України,
адреса відділу якого зазначена вище.
У випадку коли відчужуються земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування житлового будинку, нотаріус може вимагати довідку виконавчого комітету сільської
ради про наявність на земельній ділянці капітальних будівель та споруд, а також
з’ясовувати, чи ведеться на ній будівництво.
Крім того, нотаріус при посвідченні договорів з’ясовує чи є земельна ділянка, яка відчужується, об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя чи належить особі на
праві особистої власності. При посвідченні
правочину щодо відчуження земельної ділянки, яка є спільним майном подружжя, якщо
правовстановлювальний документ оформлений на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Справ-

жність підпису другого з подружжя засвідчується нотаріально.
При посвідченні договорів нотаріус перевіряє чи не обтяжена земельна ділянка, яка
відчужується боргом та чи не має арештів, податкової застави щодо неї. У разі наявносту
таких фактів нотаріус відмовляє в посвідченні
договору.
Земельна ділянка досить часто відчужується разом з об’єктом нерухомого майна,
який на ній розташований. Це відповідає загальним принципам цивільного законодавства
та передбачено п. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України. Так, при переході права власності
на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право
користування — на підставі договору оренди.
На сьогоднішній день не всі землі можуть
бути продані, подаровані, оскільки перехідні
положення Земельного Кодексу України встановлюють певні обмеження. Зокрема, громадяни та юридичні особи, які мають у власності
земельні ділянки для ведення селянського
(фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва,
а також громадяни України — власники земельних часток (паїв) не мають права продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки й земельні частки (паї),
крім міни, передачі їх у спадщину та вилучення земель для суспільних потреб.
Після посвідчення договору сторонам видаються договори відчуження земельної ділянки, а новому власнику ще й витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджує факт реєстрації за ним права власності
на цю ділянку.
Приватний нотаріус Івано-Франківського міського
нотаріального округу Біланюк С.М.
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ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ДО МОЛОДІ
Дай мені, сину, твоє серце,
і очі твої нехай доріг моїх пильнують (Прип. 23, 26).
ДОРОГА В ХРИСТІ МОЛОДЕ!
Завжди з нетерпінням очікую Квітної неділі — дня славного в’їзду Христа до Єрусалима, щоб скористати
з нагоди підтримати, благословити
вас і звернутися до вас Божим словом.
Сьогодні ми переживаємо глибоку
євангельську подію — вхід Господній
до Єрусалима. Це празник Христового торжества і слави, який відкриває
двері до страждань і смерті, одного
з найважливіших епізодів із Його життя. Люди зустрічають Ісуса Христа
дуже піднесено, бо чутки про те, що
Він повернув до життя Лазаря, блискавично поширилися по всьому краї.
Бурхливі вітання Христа на в’їзді до
міста — це вияв радості від зустрічі
з тим, хто напередодні явив себе як
життєдавець, «викликавши» до життя
свого друга словами: «Лазарю, вийди
сюди!». Наш Господь, ще до того як
ступив на власну дорогу терпіння,
смерті і воскресіння, плаче над своїм
померлим другом і повертає його до
життя. Бо життя, а не смерть, є покликанням людини!
З воскресінням Христа простір
Його воскрешальної дії поширюється
на кожного з нас. Ми отримуємо надію
в Ісусі Христі, бо Він своїм життєдайним Словом може повернути нас до
світла життя і повноти радості навіть із
глибин смерті. Буквально через кілька
днів Він навіть зійде до аду, щоб вивести звідти тих, які заснули з очікуванням на Спасителя. Долоні Христа
завжди відкриті для наших рук, щоб,
як на іконі «Зішестя в ад», Він підняв
нас із колін. Доторк, потиск Його руки є
життєдайним. Він сам є Життям.
Дорогі молоді люди! Упродовж минулого року ми мали можливість відчути і побачити, як швидко ви виросли, як ви подорослішали. Біда, що
прийшла в Україну, змінила вас і поставила перед вами виклики, які зазвичай не відомі вашим ровесникам
у багатьох країнах світу. Ви побачили
багато смертей, переживали втрату
своїх друзів і знайомих, наших воїнів,
які, можливо, навіть молодші за вас.
Болісний досвід, який ви отримали, ще більше спонукає вас сьогодні
ставити фундаментальні, глибокі
й прямі запитання. Одне з таких я
отримав під час зустрічі з молоддю
в Зарваниці. Дівчина запитала: «Нам
жити чи вмирати для України?» Мене
вразила відкритість, глибина і мужність, які вміщені в цій фразі. Для
України треба жити! Так я відповів
тоді в Зарваниці, так кажу вам і сьо-

годні. Бо життя — це наше головне
покликання.
Тисячі разів цього року ми чули
гасло «Герої не вмирають». Ці слова
мають глибокий християнський зміст,
бо ми віримо, що смерть подолана.
Іван Золотоустий писав: «Де твоє,
смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос — і ти звалений.
Воскрес Христос — і попадали демони. Воскрес Христос — і радіють ангели. Воскрес Христос — і життя вільно
пливе». Прошу вас: пригадуйте собі
ці слова протягом наступного тижня
і в ті моменти, коли відчай та безсилля полонитимуть ваші душі в ці складні часи війни і кризи.
Отож моє послання сьогодні до
вас: живіть для Бога і України! Виникає логічне запитання: як жити? Відома шведська акторка Ґрета Ґарбо
якось сказала: «Життя було б таким
прекрасним, якщо б ми тільки знали,
що з ним робити». Це справді фундаментальне запитання, відповідь на
яке шукає молодь усього світу. Закликаю вас до глибокого, правдивого, відповідального і відчайдушного пошуку.
Запевняю, що Церква в цьому буде
вашою провідницею і порадницею.
Шукайте відповіді в Христовому Євангелії, слухаючи Боже Слово в сучасному контексті та в історії, яка багата на
добрі приклади, що надихають і дозволяють мріяти та діяти сміливо.
Цього року наша Церква вшановує
пам’ять і 150-річчя від народження великого князя Церкви — митрополита
Андрея Шептицького. Він був мудрим
провідником, що вів свій народ і Церкву через найбільші випробування ХХ
століття. Митрополит Андрей часто
звертався до молодих людей, допомагаючи їм долати замішання міжвоєнного часу, коли перед ними так само
гостро, як і сьогодні перед вами, поставали складні життєві вибори.
Митрополит був, якщо вживати сучасні терміни, успішною людиною
свого часу. Проте й сьогодні його порада щодо успішності — як жити —
залишається актуальною. Зокрема,
у посланні «Про виховання молоді»
1942 року він писав: «Але кожному
з молодих безумовно треба ідеалу
бути добрим, а то й великим християнином. До певної міри молодь мусить
зрозуміти, що від того залежить успіх
у досягненні інших ідеалів…». У час
війни і тривог він звертав увагу молоді на найважливіше — бути добрими,
великими християнами — це той
ключ, який дає нам відповідь на запитання вищезгаданої акторки, що робити з цим життям.
Доповненням до слів нашого великого Митрополита слугує думка
Папи Франциска, яку він висловив
у цьогорічному посланні до молоді:

«Дорогі хлопці і дівчата, у Христі ви
знайдете сповнення вашого бажання
добра і щастя. Лише Він може задовольнити ваші найглибші потреби, які
так часто затуманені оманливими обіцянками світу». Він закликав молодь
відважитися бути щасливою. Справді
ж, істинне щастя потребує відваги!
Випробування породжують жертовність, а у вас, молодих людей, ще
й невтомну творчість. Із глибокою повагою ставлюся до волонтерського
молодіжного руху, що охопив наші
спільноти й парафії. Ваша допомога
воїнам, пораненим, вимушеним переселенцям із території конфлікту та
всім, хто страждає від війни на Сході
України, ваша відданість, винахідливість і щирість надихають усіх та є
конкретною справою милосердя, про
яку так часто говорить Господь
в Євангелії. Не опускайте рук, допомагайте тим, до кого можете дотягнутися. І нехай із часом ваша жертовність не маліє, а навпаки, створюючи
волонтерську молодіжну мережу, будує зв’язки, що стануть фундаментом
для нових структур добра, яких так
бракує Україні, і початком справжніх
змін у суспільстві, що буде об’єд
наним, міцним і справедливим в часи
миру, котрий неодмінно настане.
Окремо хочу звернутися до молодих воїнів. Дорогі друзі і брати! Саме
на вашу долю випало випробування
і важке завдання боронити нашу Батьківщину від ворогів. Ви прийняли на
себе цей виклик і виявляєте подиву
гідну витривалість і самопосвяту. Тож
коли ми сьогодні говоримо, що молоді
люди «мають жити для України», то
думаємо передусім про вас. Дивлячись на ваш подвиг, який здійснюєте
з дня на день вірно і витривало, не
можемо не визнати, що ви стали на
дорогу повноти життя, бо повнота
життя міститься в любові. А що таке
любов? Наш Спаситель запевняє, що
«ніхто не спроможен любити більше,
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ніж тоді, коли він за своїх друзів своє
життя віддає» (Ів. 15, 13). Перефразовуючи Христа, можемо сказати, що
ніхто не спроможний жити більшою
повнотою життя, як той, хто готовий
саме своє земне життя віддати в посвяту з любові до ближніх, з любові до
рідної землі. Пам’ятайте, що Церквамати неустанно молиться за вас, підтримує вас і разом із вашими земними
матерями чекає на вас вдома.
Діліться одне з одним тим Божим
словом, яке почуєте, роздумуючи над
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текстами Святого Письма, беручи
участь у молитовному житті Церкви
та власному досвіді духовного життя.
Будьте відкритими на Божий поклик
до священичого і монашого стану і ніколи не бійтеся зробити власний життєвий вибір на користь Бога та Його
Істини. Користайте зі своїх творчих
дарів, поширюйте християнську мудрість там, де ви є: у соціальних мережах та на веб-сайтах, на радіо і телебаченні, під час особистого спілку-
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вання та за інших нагод. Нехай Божа
мудрість, за словами митрополита
Андрея, стане потужною рушійною
силою, яка поведе вас у майбутнє, —
силою, яка преображатиме молоді
уми, ваші і ваших ровесників. Саме
ця Мудрість щоразу більше даватиме
вам розуміння, що робити з власним
життям, який його сенс. І воно стане
прекрасним.
Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Улюблені у Господі, дорогі брати
і сестри! Ми з вами завершили Великий піст, досвідчуючи чи не найтяжчу хресну дорогу в історії нашої
церкви та держави. На цих стаціях
ми співтерпіли разом з Христом та
роздумували над його страстями.
Проте Господь сам випереджує кожне наше терпіння, Він особисто
несе на своєму тілі всі наші болі,
страждання і гріхи, Він був зраджений своїми ж, перебував у полоні
чужих солдат, добровільно пожертвував своє життя за нас. Господь
і нині співтерпить з нашими болями
і стражданнями.
Богослужіння Пасхи закликають
нас зодягнутися у щит віри
(пор. Еф 6, 16) і крізь її призму поглянути на ікону Воскресіння Христового, що її нині цілуємо і почитаємо. На ній зображений Господь, що
переможно сходить до аду, де томляться усі померлі. Він приходить як
Богочоловік, випромінюючи божественну енергію, бере за руку Адама, Єву і всіх праведників й виводить їх із полону смерті і темряви.
Простягнуті руки Ісуса вказують
нам, що перед нашими очима звершується новий всесвітній вихід: сам
Бог всесильною рукою і простягнутим рам’ям приходить визволити —
спасти свій народ. Щось подібного
і ми з вами переживаємо, очікуємо,
благаємо і молимося…
Але на три дні і ночі Господь спочив у гробі як мертвий. Залякані
учні поховалися по домах, а безбожний світ веселився, думаючи,
що він назавжди поховав Христа —

Правду, Дорогу і Життя
Вічне. І ми з вами переживаємо свої дні і ночі
темряви і смутку, часто
зневірені, бо виглядає,
що
зло
перемагає,
а правда, ув’язнена каменем, спочиває у гробі. Складається враження, що злоба, насилля,
агресія всіляко намагаються сховати Істину
і правду про нашу Батьківщину, постійно покривати «каменем мовчання», як і колись при гробі Ісуса, бо ж було заплачено ціну
сторожам, щоб мовчали і нікому не
говорили правди про воскресіння,
про силу світла Божого, що одним
ранком просвітило найтемнішу ніч
людської історії і, як наслідок, зло
зазнало поразки.
Завдяки жінкам — матерям мироносицям, що в неділю рановранці, мобілізовані милосердним
серцем, вирушили віддати пошану
спочилому Ісусові, ми довідалися,
що гріб порожній. Адже тим, які чинять милосердя, Бог привідкриває
правду про Воскресіння та дає надію на успішне завершення подвигу
героїв. Ніколи зло не матиме останнього слова, бо Христос — наша
Правда — Воскрес! А на пам’ять залишилися білі пов’язки від ран
і Плащаниця — відбиток стражденного тіла нашого Господа. Воскреснувши, Христос не повернувся до
попереднього земного життя, але
увійшов у славне Боже життя з нашою людською природою, подарувавши нам надію, що і ми, увірувавши, там будемо з ним. Ця благовість просвічує смуток і печаль сімей загиблих героїв. Адже вони, які
пожертвували своє життя заради
Бога і України, є введені в нове, божественне, вічне життя.
Христос переходить до дому
Отця не сам, а бере за руку і переводить всіх праведників, як старозавітніх, так і сучасних, всіх тих, хто
з любові віддав своє життя за матір,
батька, друзів, Батьківщину та за
кожного з нас. Сьогодні вся наша

Україна по-новому, по-християнсь
кому досвідчує і переживає Пасху
виходу і переходу з рабства життя
за духом і правилами цього грішного світу, що не пізнав Христа, до нового життя — життя за Божими законами. Перед нами стоїть нове завдання, нова місія: стати на Божий
шлях і пуститися в дорогу за Христом, приймаючи логіку Його любові
дарування себе іншим, і то не тільки
тим, кого любимо чи хто нас любить, але заради Христа донести
спасаючу Божу любов і його милосердя до всіх, хто ще не прийняв
Христа, хто спраглий Бога; огорнути
чинною любов’ю наших ближніх,
особливо нужденних, знедолених,
окрадених, відкинених, самотніх,
залишених світом напризволяще.
Цей наш перехід і становлення
сильної Української Держави передбачував у свої творах наш пророк
і слуга Божий Андрей Шептицький,
пам’ятний рік якого святкуємо цілою
нашою церквою. Спішімо і ми прискорити цей час своєю вірною і сумлінною працею, живучи за логікою
Божих заповідей, уникаючи благодаттю Божою всякого гріха і підступу ворога.
У цей світлий пасхальний час
поводьмося як діти світла, як діти
Божі, щоб Господь скоротив дні розгулу зла і беззаконня. Щоб силою
і благодаттю Воскреслого Христа,
який обіцяв не залишити нас сиротами, а перебувати з нами до кінця
віку Духом своїм Святим, була знищена всяка ворожа нечисть і зла
сила відступила від нашої РусіУкраїни. Нехай Пресвята Богородиця, явлена в галицькій чудотворній
іконі з Крилоса, до якої з прадавніх
часів прибігали в молитві наші українські галицькі князі та митрополити, захистить і збереже нашу Нень
ку-Україну, а ми завжди спішімо до
її воскреслого Сина і нашого Господа!
† Володимир Війтишин
Архієпископ і Митрополит ІваноФранківський
† Йосафат Мощич
Єпископ-помічник Івано-Франківський
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СЛОВО ПАРОХА НА ВЕЛИКДЕНЬ
Воскресіння день,
просвітімось, люди!
Пасха, Господня Пасха!
Бо від смерти до життя
і від землі до небес Христос Бог
нас перевів,
що пісню перемоги співаємо.
Канон св. Пасхи
ХРИСТОС ВОСКРЕС! — ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! Цим радісним
привітом вітаю усіх Вас, дорогі парафіяни, дорога молоде! Ми чекали
і готувались до Величного Дня —
Христового Воскресіння. Це один
з найбільших Днів у цілому році календаря — Христос переміг смерть,
воскреснувши, вказав дорогу спасіння для кожного, хто вірує у нього!
Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо цієї чистої і світлої пасхальної
радості. Лише вона може надати
нам духовні сили і бадьорість духу
для перенесення всіх численних
труднощей і випробувань, які зазнаємо у сучасний час на своєму життєвому шляху. Саме пасхальна радість допомагає нам реалізувати
найголовнішу заповідь християнства, закарбовану у словах Воскреслого Господа Ісуса Христа:
«Нову заповідь Я даю вам: Любіть
один одного! Як Я вас полюбив, так
любіть один одного й ви! З того дізнаються всі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою!»
Пам’ятаймо — це основний принцип, за яким ми повинні жити, працювати для прослави Бога.
Пасха Христова є святом не
тільки тих, хто живе сьогодні,

СТОРІНКА

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
12 КВІТНЯ — ВОСКРЕСІННЯ
ХРИСТОВЕ.
07:00 — Надгробне і обхід навколо храму.
07:30 — Пасхальна Утреня.
08:30 — Святочна Літургія.
16:00 — Великодні забави біля
Церкви.

а й тих, хто перейшов у життя вічне,
святом усього всесвіту. Наші рідні
і близькі, які відійшли у вічність, сьогодні торжествують у небі з Воскреслим Христом.
Вітаю усіх Вас, засилаю свої молитви до воскреслого Христа спасителя за кожного: хворих, потребуючих, самітних, подорожуючих, заробітчан, ув’язнених, сиріт, сумуючих,
голодуючих і прошу для вас радості
Божого миру.
Щиро вітаючи Вас, кожну родину,
улюблені браття й сестри, із всерадісним світлим Христовим Воскресінням, молюся про збереження та
зміцнення нашої єдності у Христі
і доброму розвитку нашої парафії
і бажаю, щоб благодать Христа Воскреслого перебувала з усіма Вами,
зміцнюючи Вас у повсякденних працях і утверджуючи у новому благодатному житті через оновлення
у Господі!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! — ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
о. Юрій Трухан

13 КВІТНЯ — СВІТЛИЙ
ПОНЕДІЛОК.
09:00 — Утреня.
10:00 — Літургія.
15:00 — пасхальні моління за
рідних і близьких, які відійшли
у вічність (на кладовищі).
14 КВІТНЯ — СВІТЛИЙ
ВІВТОРОК.
09:00 — Утреня.
10:00 — Літургія.
КОЖНОЇ НЕДІЛІ
09:00 — Літургія у школі-інтер
наті для дітей сиріт в каплиці
Св. Миколая.
В парафіяльному храмі 09:00 —
Утреня.
10:00 — Літургія.
13:00 — Літургія для молоді.
Кожного понеділка Літургія
у загальноосвітній школі с. Угорники в каплиці Св. Миколая.
Протягом цілого тижня щоденна Літургія в парафіяльному
храмі о 08:00.
Кожна субота 08:00 — заупокійна Літургія в парафіяльному
храмі.

ЦЕРКВА ЗАКЛИКАЄ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ШТУЧНИХ КВІТІВ НА ЦВИНТАРЯХ

Е

кологічна катастрофа у кожноУ час Великого посту питання шого люди полегшують собі працю і
му населеному пункті має свою штучних квітів набуває особливого спалюють ці вінки. Внаслідок чого,
приписку – цвинтар. Священики загострення, бо кожен піде прибира- як стверджують фахові екологи, у
напередодні Великодня нагадують па- ти на цвинтарі та прикрашати моги- повітря виділяється діоксин. А це
рафіянам, що не варто нести на моги- ли своїх рідних. Таке явище дуже пряма загроза здоров’ю, особливо
шкідливе. Тому звертаємося до лю- такі викиди сприяють виникненню
ли родичів штучні квіти.
онкологічних захворювань.
Священики постійно наголошу«Насамперед найбільш доречють, що штучні квіти шкодять тим,
ним для померлих є молитва, а тахто ще живі. «Навіть коли йдете на
кож живі квіти – символ вічного житпохорон, то краще принесіть тій затя», – наголошує керівник Бюро з
смученій родині гроші, а не купуйте
питань екології. Він готовий назвати
дорогі вінки, котрі через деякий час
чималий перелік рослин, котрі можвсе одно доводиться викидати чи
на висадити на могилах і не переспалювати», – застерігає парох одйматися, що їх не буде кому доглянієї із церков.
дати.
«Така практика прикрашання мо- дей відмовитися від пластикової поТрадиція прикрашати могили
гил пластиковими квітами не має минальної атрибутики. Як мінімум штучними квітами не наша, бо здавжодного церковного чи богослов- це є марнотратство і немалі гроші на в літературі відомі факти, коли
ського обґрунтування. Аргументова- на вітер. А особливо ці квіти завда- на могилі висаджували барвінок.
ної відповіді у такій потребі не дасть ють шкоду для довкілля і здоров’я.
Деякі дослідники вважають, що
За рік вінки збираються і в кра- жива рослина на могилі символізуніхто», – зауважує керівник Бюро
УГКЦ з питань екології Володимир щому випадку вони закінчують своє вала продовження життя душі поіснування на полігоні. Але здебіль- мерлого.
Шеремета.

ДУХОВНА СТОРІНКА
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ЗАПРОШУЄМО НА
КАНІКУЛИ З БОГОМ!
6 липня відбудеться ювілейний парафіяльний табір для молоді с. Угорники,
приурочений 150-літтю від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Запрошуємо всіх бажаючих.
Записатися можна, зателефонувавши до о. Юрія:
050 373 66 01; 068 221 38 02

ЛІТОПИС ПОДІЙ ПАРАФІЇ

Храмове шкільне
свято святого Миколая
19 грудня 2014

Молодіжний
вертеп — 2015
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Коляда для
Апостольського нунція,
Митрополита та
Єпископа-помічника

Стрітення Господнє 2015

Йорданське
водосвяття біля храму
та участь громади
у водосвятті на річці
Бистриці

Хресна Дорога в наміренні за мир в Україні за
участю семінаристів Івано-Франківської
духовної семінарії (Великий піст, 2015)
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Відійшов до Господа о. Роман Голейко

23

лютого відійшов у вічність УГКЦ вийшла з підпілля, навчався
митр. прот. Роман Голей- в Івано-Франківському Теологічноко — довголітній парох па- Катехитичному Духовному Інституті
рафії св. влкмч. Юрія с. Угорники, й у листопаді 1992 року був рукопоПівденно-Східного протопресвітеріа- ложений єпископом Софроном
ту м. Івано-Франківська. Митрофор- Дмитерком в сан ієрея.
З того часу незмінно душпастиний протоієрей Роман, парох Угорників
рював на парафії св. влкмч. Юрія
поблизу Івано-Франківська, гідно душв селі Угорники до останніх днів
пастирював 22 роки в цьому селі: по- свого життя.
будував церкву, підтримував і розвиЗа ревну працю на духовній ниві
вав давні духовні й патріотичні тради- о. Роман Голейко відзначений церції місцевої громади, завжди залиша- ковною нагородою — Золотим Хрес
ючись вірним сином підпільної УГКЦ, том з Оздобами, а Главою УГКЦ
брав участь у виході Церкви з підпіл- Блаженнішим Любомиром Гузаром
ля. Окрім, своїх священичих обов’язків, піднесений до гідності митрофорноспершу — в Івано-Франківській єпар- го протоієрея.
Чин похорону відслужив Іванохії, а згодом і в архієпархії розбудовуФранківський митрополит архієписвав капеланську службу.
Отець Роман походив зі свяще- коп Володимир Війтишин. Поховали
ничої родини, як по батьківській так отця Романа на кладовищі його паі по материнській родинній лініях, рафії.
й пішов стопами своїх предків. Коли
Роман ІВАСІВ.
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Конференція на тему: «Родина у творах
Митрополита Андрея Шептицького»

23

березня 2015 р. Б. о 12:00
в с. Угорники, м. ІваноФранківськ, у загальноосвітній школі, з ініціативи ієрея Юрія
Трухана, за участю Комісії у справах
родини Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ для старшокласників пройшла конференція на тему: «Родина
у творах Митрополита Андрея Шептицького», у якій взяли участь учіня
9-11 класів.
Доповідачами виступили:
На початку виступив ієрей Юрій
Прилепський, який усіх присутніх

ознайомив з діяльністю Комісії
у справах родини, а опісля з життям
та діяльність Митрополита Андрея
Шептицького.
Згодом
прот.
Василь
Чорній
звернувся до усіх присутніх з доповіддю на
тему: «Чистота відносин
у родині», а ієрей Василь
Чорній — Голова Комісії,
завершив конференцію
на тему: «Патріотичне
виховання у родині».
Завершилась конференція спільною молит-

вою за християнські родини та за
мир і припиненням війни в Україні
та спільною фотографією.

Свято Миколая в дитячому садочку
святкові
подарунки. До речі,
про
дорослих.
Соціологічні опитування
свідчать, що улюблене свято наших
співвітчизників — Новий рік.
І хоч ми нерідко,
ніби виправдовуючись, стверджуємо, що ставимо

Є

у річному колі особливий
час — низка веселих зимових свят. Ми радо святкуємо,
не вдаючись до теологічних тонкощів, Різдво католицьке і православне, новий і старий Новий рік, Водохрещу. А розпочинається цей святковий
калейдоскоп днем Святого Миколая.
Як і колись, так і теперсерце
Святого Миколая завжди відкрите
для всіх, хто з вірою просить допомогти, а він ніколи нікому не відмовляє в настанові і пораді.
Щоправда, сучасна малеча охочіше вірить у прибульців, Бетмена
і віртуальний світ, аніж у святих. Тож
варто заздалегідь розповісти малечі, що Святий Миколай справді жив
у 3-4 столітті. Був вінархієпископом
у Мирах Лікійських, тепер це місто
у Туреччині, і уславився добрими ділами, які робив таємно. Миколай
опікувався бідними, знедоленими,
а особливо допомагав дітям. Він
і зараз їх охороняє. І саме за його
дорученням дорослі роблять дітям

ялинку виключно для дітей, любимо
і сам іповеселитися під нею, мов дітлахи. Тож зазвичай під час новорічних клопотів і гулянь малюки якось
відходять на другий план. То чому б
не зробитиголовним дитячим святом, принаймні у родинному масштабі, саме день Святого Миколая?
Тим більше, що це чудово узгоджується з українськими народнимитрадиціями, про відродження яких ми
так багато говоримо. Адже Святий
Миколай був одним з найбільш шанованих у народі святих, його ікони
були в кожній оселі, і саме він обда-

ровув у своє свято «чемних і слухняних діточок».
Проте, свято для дитини — це
не лише подарунки. Нерідко ми, купуючи
дорогі
іграшки,
одяг,
комп’ютери і мобілки, намагаємося
ніби «відкупитися» від дітей, компенсувати у такий спосіб нестачу
справжньої батьківської уваги. Але
зліплений разом з татом сніговик
може принести малюку більше радості, ніж дорога електронна іграшка. А жодна «фірмова» обнова не
замінить теплої, довірливої
розмови з мамою. Та чомусь ми, мудрі й досвідчені
батьки, часом, за буденною
суєтою, зовсім про це забуваємо.
Таємничість і краса свята повертається до нас
у всій своїй величі. І свято
прийшло до нас у садок!
Знову 19 грудня Святий
Миколай завітав у гості та
щиро привітав дітвору, побажав, щоб здійснились всі
їхні мрії і вручив кожному
малюку подарунки. Діти декламували вірші, співали пісні про Святого
Миколая, були активними учасниками веселих розваг та забав. В гості
до нас завітала сільський голова
Атаманчук Л.З., яка привітала діток
з святом та презентувала подарунки для обох груп (розвивальні ігри,
м’ячі, інвентар для занять спортом).
Свято завершилось, але у малят
залишилось велике задоволення та
безліч приємних та незабутніх вражень!
О. С. Орловська
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Готовність дитини до школи

В

ступ до школи — переломний момент у житті дитини. Він
пов’язаний з новим типом стосунків з оточенням (ровесниками й дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної, а не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов’язки,
оточення, режим. Тому дуже важливо правильноі якісно
підготувати дошкільнятка до цього важливого етапу його життя. Роль дошкільного дитинства полягає в оволодінні загальними людськими знаннями, уміннями, у набутті психічних якостей, необхідних для життя (оволодіння мовою, орієнта-

ція у просторі й часі, сприймання, мислення, уява, прилучення до творів мистецтва, формування стосунків з людьми тощо).
Відповідно до Закону України
«Про дошкільну освіту» вимоги до
рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом
дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою як основною та додатковими,
рекомендованими або схваленими
Міністерством освіти і науки України
в установленому порядку.
Відмітимо, що готовність до школи — багатокомпонентне утворення,
що потребує комплексних психологічних досліджень. Залежно від розуміння сутності, структури і компонентів готовності дитини до навчання виявляються її основні критерії і параметри. А саме:
1.Педагогічна готовність — це запас знань, умінь і навичок, наявний
у дитини на момент вступу до школи.
Під цим як правило, мається на увазі
уміння читати, рахувати, переказува-

ти, однак це не дає змоги спрогнозувати успішність навчання навіть на
найближчий час.
2.Психологічна готовність — це
якісна своєрідність інтелектуального
розвитку дитини і деяких особливостей її особистості, без якої неможливо
успішно навчатися в масовій школі.

3.Соціальна готовність, що
включає в себе соціальну компетентність та комунікативні навички.
4.Морфологічна
готовність
визначається рівнем розвитку
основних функціональних систем організму дитини, станом її
здоров’я і біологічним віком.
5.Емоційно-вольову
готовність вважають сформованою,
якщо дитина вміє ставити мету, намічає план дії, приймає рішення, докладає зусиль до його реалізації, долає перешкоди.
6.Мотиваційна готовність сформована, якщо в дитини є бажання ходити до школи, посісти нову соціальну роль — роль школяра, сформоване ставлення до вчителя як до дорослого
На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію
системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено
пріоритетність дошкільної ланки
в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості
з раннього дитинства. І хоч підготовка дитини до школи передусім залежить від батьків, але, якщо вона відвідує дитячий садок, то левову частку відповідальності за даний процес
несе вихователь. Педагоги і батьки,

на думку відомого вченого-педагога
В. Сухомлинського, повинні працювати в одному напрямку «як два скульптори», у яких би не було «протилежних позицій». Саме в такому руслі
співпрацюють батьки та вихователі
старшої групи «Веснянка» в садочку
на базі угорницької школи-інтернату.
Батьки
вихованців
допомагають
в створенні сприятливих умов для
розвитку особистості дитини, для її
самореалізації. При цьому виняткового значення набуває формування
ціннісного ставлення до світу людей
і самого себе.
Оскільки провідною діяльністю
у житті дитини дошкільного віку залишається гра, вихователі формують
заняття як навчальну діяльність
з елементами гри. Адже гра допомагає формувати у дітей передумови
навчальної діяльності (дотримання
правил, вміння стримувати власні
бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися
в колективі тощо).
Організація занять не дублює
шкільні уроки за формами проведення, змістом завдань, методами та
прийомами навчання, способами організації дітей, не підпорядковується
тільки логіці майбутніх навчальних
шкільних дисциплін. Одним із основних завдань педагогічного колективу, що працює з дітьми дошкільного
віку — створення розвивального середовища для дітей, що передбачає
зміщення акцентів з проблеми його
дидактичного забезпечення на створення сприятливого простору для
розгортання дітьми активної, творчої
поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній,
продуктивній, самостійній художній
діяльності, спілкуванні з дорослими
і однолітками тощо) і відповідно організація роботи з дітьми у ньому.
Тому в роботі вихователів домінує
використання дидактичних ігор, а також рухливих, сюжетно-рольових та
музичних ігор.
Основними напрямками формування шкільної зрілості дітей шестирічного віку, які розвиваються на заняттях старшої групи є: орієнтація
у просторі; наочно-образне мислення; словесно-логічне мислення; мовлення; математичні здібності.
На сам кінець відзначимо, що вихователі старшої групи «Веснянка»
зберігають самоцінність дошкільного
дитинства і формують фундаментальні особистісні якості дитини, які є
основою успішного шкільного навчання.
О. С. Орловська

18

НАША ШКОЛА

№ 01 (020) •

СВЯТО СТРІТЕННЯ

Н

ещодавно, ми поринули у чарівну атмосферу казз радістю у сер- ки, де відбулась щорічна зустріч
ці очікували Різд- Весни та Зими, чарівні пригоди лівяних свят… І от уже сових мешканців, які щиро вболівана нашому порозі сто- ли за Весну, бо усім довкла вже хочеться відчути ласкаве тепло весняїть весна.
Саме такими слова- ного сонечка…
Свято супроводжувалось чудоми розпочалось свято
вими піснями у виконанні учениць
у нашій школі. На цей
Луцької Анни,Залеської Софії та
раз його підготувала
Трікулі Марії під керівництвом вчикласний керівник 4 клателя музичного мистецтва Федорів
су Фученко Надія Васи- Василини Володимирівни.
лівна зі своїми учнями.
Н.В.Фученко,
Усі, хто завітав на захід,
вчитель початкових класів

УЧАСТЬ У ЩОРІЧНІЙ АКЦІЇ
«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

В

ідповідно до наказу управління освіти і науки Івано-Фран
ківського міськвиконкому № 681
від 17.11.2014 року, з метою пропуляризації правової освіти серед учнівської молоді, привернення уваги громадськості до проблем насильства
в сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків у школі з 25.11 по
10.12 у школі було проведено акцію
«16 днів проти насильства».
У рамках акції було проведено
такі заходи:

Г

Тренінгове заняття з учнями
Розмова з учнями 7 класу на
5 класу: «Про попередження на- тему: «Як не стати жертвою насильсильства в сім’ї»;
ства» ;
Тренінг-гра «Закон і ми» з учнями 6 класу;
Зустріч з працівниками міського
центру соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді з Кудринською Марією і Пожоджук Юлією (бесіда, відеолекторій на тему «Профілактика
ВІЛ/СНІДу» 10-11 класи)
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРУ І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

олодомор 1932-1933 років став вали вечір-реквієм на тему: «Чорні
найбільшою трагедією за всю жнива 1933 року», діти підготували
історію українського народу. За тематичні плакати, у бібліотеці було
масштабом, жорстокістю, цинізмом організовано виставку
і організованістю з боку влади та на- літератури, яка розкрислідками для майбутніх поколінь він ває страшні злочини корежиму
не має аналогів в історії людства (за- муністичного
гинуло від 7до10 млн. людей). Демо- щодо українського сеграфічна катастрофа посіяла в душах лянства.
17 листопада учні
мільйонів людей фізіологічне почутшколи
разом з педаго
тя страху, незворотно вплинула на генофонд нації. (Згідно з Указом Прези- гом-організатором Чопик
дента України, починаючи з 2000 р. Н.М. були учасниками
у четверту суботу листопада в нашій урочистої загальномісьдержаві щорічно відзначається День кої учнівської лінійкиприсвяченої
пам’яті жертв Голодомору і політич- реквієму,
71-ій
річниці
розстрілу українцівних репресій.
патріотів
німецькою
окупаційною
Щорічно у нашій школі відбуваються заходи з вшанування пам’яті владою в м.Станіславі 17.11.1943
жертв Голодомору та політичних ре- року на вулиці Страчених.
22 листопада учениці 10 класу
пресій. Класні керівники провели теГречаник
В. та Викирчук В. були вематичні ГКК, учні 11 класу з класним керівником КалинюкІ.Я. підготу- дучими на загальноміському заході,

присвяченому дню пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресійв
Україні, який відбувався у ЦПВ ім. С.

Бандери, а члени учкому школи викладали на площі перед пам’ят
ником з лампадок цифру 82, яка
символізує річницю Голодомору
в Україні.
Комановська О.І., заступник
директора з виховної роботи

НАША ШКОЛА

• № 01 (020)

19

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Д

е н ь З б р о й н и х с и л Ук р а ї ни був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення в 1991 році закону України
«Про Збройні сили України».
Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили
Невідомого солдата, божественною
літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення
державних нагород та святковий
концерт. У своєму виступі, з нагоди
Дня Збройних Сил України, Петро
Порошенко сказав:
«Українське військо тільки народжується, але воно виявилось здат-

ків на тему: «Подаруй радість воїнам», збір продуктів та теплих речей для воїнів АТО, тематичні ГКК,
а вчитель захисту Вітчизни, Чуйко В.Я., підготував із старшокласниками захід: «Герої не вмирають».
Цей захід нагадав присутнім сумні
сторінки боротьби за свободу і гідність українського народу та армії.
Хвилюванню присутніх не було меж
(звучали патріотичні пісні, перед
ним вже протистояти найбільшій на очима пропливали героїчні відеоряконтиненті військовій потузі. Я робив, ди з подій на Майдані та в АТО). А
роблю і буду робити все, щоб україн- на завершення всі виконали Гімн
України.
ське військо було боєздатним.»
У нашій школі знагоди свята відКомановська О.І., заступник
булось ряд заходів: конкурс малюндиректора з виховної роботи

УЧАСТЬ ШКІЛЬНОЇ КОМАНДИ У ТУРНІРІ З ФУТЗАЛУ
ку у цьому двобої поставив Роман
Яремин. Тож ЗШ №4 завдяки своїй
наполегливості та психологічній
стійкості таки перемагає Угорницьку
ЗШ — 3:2.

Ц

ього навчального року розпочався четвертий кубок призидента НФК «Ураган» Олександра Бубена.
Наша школа за допомогою сліпого жереба попала в групу B разом
із СШ №5, ЗШ №4 та ЗШ №2.

3-Й ІГРОВИЙ ДЕНЬ 22.11.14Р.
ЗШ №2 — Угорницька ЗШ — 0:1
Футзальний двобій цих команд був
цікавим та видовищним,
адже тільки-но вийшовши
на спортивний майданчик, команди одразу ж кинулись в атаку. Було помітно, що на полі зустрілися два сильні суперники, які претендують на
перемогу. Команди наввипередки створювали
гольові моменти та змагалися на кожному клаптику майданчика. Втім,
фортуна була на стороні
Угорницької ЗШ. Саме завдяки єдиному голу Вадима Оленича на 10-ій хвилині матчу, рахунок зустрічі визначився на
користь команди з Угорників.

шився голом Андрія П’ятківського.
До кінця першого тайму команди
обмінювалися небезпечними моментами біля воріт одне одного,
але мінімальна перевага СШ №5
залишалася незмінною. Тільки на
останніх хвилинах поєдинку п’ята
школа завдяки Захару Шкварилюку
збільшила свою перевагу на ще
один м’яч.

1-Й ІГРОВИЙ ДЕНЬ 08.11.14 Р.
Угорницька ЗШ — ЗШ №4 — 2:3
Гра розпочалася в рівній боротьбі,
тому з кожною хвилиною матч перетворювався на захоплююче видовище. Кожна команда наввипередки
атакувала ворота суперника та
Таким чином команда Угорницьстворювала гольові моменти. Однак
кої ЗШ зайнала 3-тє місце в групі
першим вдалося відкрити рахунок
і не пробилась в основний раунд
Вадиму Оленичу з Угорницької ЗШ.
змагань.Але прийматимуть участь
5-Й ІГРОВИЙ ДЕНЬ 06.12.14Р.
в молому кубку ‘’Укрсім Банку’’.
Всі спроби суперника відігратися
СШ №5 — Угорницька ЗШ — 2:0.
Нашу команду цього року предпротягом першого тайму не увінчалися успіхом. Більше того — футза- Дуель цих команд була справді за- ставляли учні 3-5 класів,а саме: Залісти з Угорників збільшили свою пеклою, амбіційною та видовищною. дорожній Віталій, Дикун Олександр,
перевагу ще на один м’яч, який опи- Було помітно, що кожній школі- Оленич Володимир, Бойцан Роман,
нився у воротах суперника завдяки учасниці потрібна перемога, тому Свачій Роман — верхній ряд. ТимВолодимиру Оленичу. Втім ЗШ №4 команди грали на всю міць. Перші чук Денис, Кас’яненко Валентин,
проявила справжній характер і вже хвилини протистояння продемон- Винничук Дмитро, Бойчук Тарас,
за хвилину дала гідну відсіч — стрували, що команди розпочали Сапіжак Тарас, Оленич Володиспершу гол забив Святослав Кузи- обережну гру в захисті, і не дуже ак- мир — нижній ряд.
В.І.Семанюк,
шин, згодом Іван Білик зрівняв ра- тивно контратакували. Стандарт
вчитель фізичного виховання
хунок, а фінальну і переможну крап- біля воріт Угорницької ЗШ завер-
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МАЙСТЕР-КЛАС У ГОТЕЛІ «НАДІЯ»

У

приміщенні ресторану готелю
«Надія» 28.11.2014 року відбувався майстер-клас з етикету. Члени учнівського самоврядування нашої школи Атаманчук Зоряна,
Гречаник Вікторія, Викирчук Вікторія
у святкових вечірніх сукнях були учасниками майстер- класу з ресторанно-

Д

го етикету. Вони спілкувались зі своїми однолітками, пригощались і засвоювали правила культури поведінки
за столом, зокрема у ресторані. Учні
були задоволені можливістю поспілкуватися в невимушеній атмосфері.
Чопик Н.М., педагог-організатор

НА РІЗДВЯНІ СВЯТА УЧНІ ШКОЛИ
ПРИЙМАЛИ ДІТЕЙ ІЗ ЛУГАНЩИНИ

ля відпочинку та святкування так цікаво і весело! Це перше у моєДіти зі сходу побачили, разом із
Різдва Христового до Івано- му житті справжнє Різдво. Івано- педагогом-організатором Чопик Н.М.,
Франківська прибуло 30 дітей Франківськ — просто казкове місто! Україну, яку раніше не знали, позназ Луганщини у супроводі двох до- Цю поїздку я ніколи не забуду.
йомилися з культурою, про яку
рослих.
лише чули, поспілкувались зі своїДіти зі Сходу проживали в сім’ях
ми однолітками і відкрили для себе
учнів школи: Довгана Степана, Венові життєві істини.
личка Юрія, Кузів Наталії, Тимків
Сподіваємося, що дітям у нас
Валентини.
сподобалося і такі акції стануть для
Родини дітей намагалися ствовсіх нас доброю традицією. Адже
рити для них доброзичливуатмосми сильні, коли єдині.
феру, позитивні враження, святкоМи дякуємо всім, хто виявив бавий настрій, організувати культурножання прийняти у своїх родинах дімасові заходи.
тей, показати їм нашу гостинність,
А ми ходили колядувати з Натадоброту і любов.
лею, в родині якої я жила, — розповідає семикласниця Оленка. Було
Петрунів М.В., директор школи

Н

СВЯТО МИКОЛАЯ У 2 КЛАСІ

айкраще свято для дітво- лая», на якому були присутні учні
ри — це день Святого Мико- початкових класів, вчителі, батьки,
лая. Його чекають цілий рік, гості та дирекція школи.
На святі звучали вірші, пісні про
уявляють прихід Святителя, як найМиколая
та театралізована сценка,
краще чудо із чудес. Для маленьких
стає чарівною казкою, коли невидимо в якій проявили себе такі учні, як
з’являється вночі Св. Миколай і кла- Стахів Ю. (батько), Борис С. (мама),
Рубашевська С. (донечка), Сергеде під подушку такі бажані гостинці.
19 грудня, в день загальношкіль- єв М. (син), Харчій Д. (чортик), Демного храмового свята, учні 2 класу ків Б. і Пащук Д. (ангели), Васана сцені актової зали показали теа- тюк Р. — учень 6 кл. (Св. Миколай).
тралізоване дійство « Свято МикоСвято пройшло цікаво та весело.

У

Особливою радістю горіли оченята і весела посмішка сяяла на обличчях у дітей, коли Св. Миколай
роздавав їм подарунки.
У кінці свята вчителька подякувала учням та батькам за підготовку
до свята та наголосила, щоб всі наслідували добрі вчинки Миколая:
Нехай це свято стане для нас
святом Милосердя, святом Доброти,
Прощення, Любові до ближніх.

ЯК НА ВАРВАРИ ДІВЧАТА
ЗБИРАЛИСЬ

рамках заходів управління освіти і нау- гуртка «Українське рукоділля», під керівки «Від Романа до Йордана», 17 грудня ництвом вчителя трудового навчання Сте(у день великомучениці Варвари), у при- фанишин О.А.,вишила серветку з написом
міщенні Католицької школи, відбулись вечор«Повертайтесь живими» і передала її бійниці, на яких найкращі вишивальниці з кожцям, які захищають нашу Батьківщину на
ної школи міста представляли свої найкрасході
країни.
щі роботи, а також вишивали роботи для воїнів АТО. Учениця 7 класу Борис Надія,член
Н.М.Чопик, педагог-організатор

Красняк О. І.,
класний керівник 2 класу
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НОВОРІЧНЕ СВЯТО

акінчення
першого семестру навчального року
співпадає з довго оч і к у в а н и м и
Новорічними та
Різдвяними святами, яких так чекають і діти, і дорослі, тим більше, що попереду багатообіцяючі зимові канікули. Але жоден
семестр у кожній
школі не закінчується абияк! Коли діти
дорослішають, дуже важливо зуміти зберегти у їх серцях віру в чудеса.
А Новий рік — це свято, коли чудеса
трапляються щосекунди. Всі учні з нетерпінням чекали цього дня, коли до

Чекали і дочекались! Напередодні канікул, 29 та 30 грудня,
у школі відбулися Новорічні свята
для учнів школи. Діти отримали багато задоволення, незабутніх вражень та позитивних емоцій, показали свої таланти під час виступів,
проявили увагу, спритність, ерудованість у конкурсах та вікторинах.
Сподіваємось, що цей святковий
настрій залишиться у них надовго!
У всіх був чудовий і радісний настрій. Адже у новорічній виставі діти
1-4 -х класів водили хороводи навколо ялинки, виконували різні танці,
привітання, робили сценки, співали.
них завітає чарівна Новорічна казка У всіх був чудовий настрій, від гарно
з Дідом Морозом, Снігуронькою, по- проведеного часу, всі були задоволені. Після виступу всі отримали подарунками, яскраво-казковим балдарунки від Діда Мороза.
маскарадом та, звичайно ж, веселим
Комановська О.І., заступник
хороводом навколо красуні-ялинки.

директора з виховної роботи

ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА

У

1950 році Генеральна Асамб- засобів масової інформації і всіх в справах дітей Івано-Франківського
лея ООН запропонувала всім структур громадянського суспіль- МВ УМВС в Івано-Франківській області Підхомним М.Л.
державам і зацікавленим ор- ства.
От
і
в
нашій
школі
традиційно
Тиждень правових знань проганізаціям відзначати 10 грудня як
проводиться
Всеукраїнський
тижмайнув
дуже швидко, але будемо
День прав людини, який знаменує
день
правових
знань.
У
цьому
році
сподіватися
на те, що отримані знарічницю ухвалення Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав людини він розпочався в понеділок, 9 грудня.
в 1948 році.
Першими свої знання
До поняття «права людини»
в галузі прав людини
людство прийшло не відразу. Впердемонстрували учні 9
ше про права особистості заговорикласу. Вони стали акли французькі просвітителі Вольтер
тивними учасниками
і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майуроку з правознавже два сторіччя, перш ніж людство
ства на тему: «Кондозріло до прийняття загального ковенція ООН Про прадексу прав людини. 10 грудня 1948
ва дитини».
року Організація Об’єднаних Націй
10 грудня, безпоприйняла Загальну декларацію середньо в День
прав людини, що проголошує права
прав людини, учні 6
людини і громадянина. У Декларації
класу провели віктозаявлено також, що всі люди мають
рину на тему: «Зарівні права, які не залежать від їх
кон.Право. Мораль».
особистих відмінностей і від різниці
Найстарші учні школи під час ви- ння та набута під час проведених
в політичних системах їх країн. Дезаходів інформація стане в нагоді
кларація не носить обов’язкового ховної години «Правоохоронні орга- не лише учням, які були присутніми
характеру. В основу документа були ни» не лише показали уміння пра- на цих заходах, а й їхнім друзям,
покладені всі напрацювання люд- вильно та швидко відповідати на по- батькам, просто знайомим. Адже
ської думки, які були на той момент ставлені питання щодо їх власного
обізнаність у питаннях права робить
з даного питання. Це був перший досвіду відносин з міліцією та іншинаше життя більш комфортним та
досвід колективної розробки універ- ми правоохоронними органами, а й
захищеним,
а нам надає упевненосправильно розв’язували юридичні
сального документа з прав людини.
ті
в
собі.
Дуже
сподіваємося на те,
Важливо, щоб кожна людина задачі, зміст яких нагадував складні
що
рівень
правових
знань та правознала свої права, щоб ці права ста- життєві ситуації (за зразком складава
культура
наших
учнів
піднялися
ли цінністю, визнаною і державою, ли заяву до міліції з приводу будьна більш високий рівень.
якої
ситуації).
А
також
прослухали
і суспільством. Рішення цієї задачі
Комановська О.І., заступник
залежить від якісної роботи держав- виступ лейтенанта міліції — начальдиректора з виховної роботи
них органів влади, освітніх установ, ника сектору кримінальної міліції
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УГОРНИЦЬКІ ШКОЛЯРІ ПЕРЕДАДУТЬ БІЙЦЯМ
АТО БАГАТО СВЯТКОВИХ ПОДАРУНКІВ

12

грудня 2014 року в готелі Схід відправляться солодощі, чай, ка), Марків Анна та Марія, 11 клас
(Різдвяна листівка), Романишак
«Надія» гамірно та людно. кава, теплі шкарпетки та ін.
Акція
викликала
такий
ажіотаж,
Максим, 5 клас (листівка до ВодоШколярі та їхні батьки з усьощо
на
всіх
не
вистачило
паперових
хреща).
При виготовленні листівок
го Івано-Франківська зібралися, щоб
коробок. Тому вчителі
передати святкові гостинці військопішли на їхні пошуки по
вим на Схід. Серед них і представ- найближчих магазинах.
ники Угорницької ЗШ Гоголь В.В. (соУчасники акції вваціальний педагог школи), Стефани- жають, що моральна
шин О.А. та учні школи Борис Надія допомога потрібна не
менше, ніж матеріальта Гладка Анна.
Подарунки отримають адресно на. Адже дітлахи вже
батальйони самооборони, а також не раз передавали військовим малюнки та
«Айдар» та «Азов».
«Всі очікують приходу Миколая, обереги, й ті стверджують, що це найкращий
Різдва і Нового року. На ці свята чеподарунок. Учні нашої
кають не лише діти, але й дорослі.
школи підготували для
Тому діти Івано-Франківська виріши- воїнів АТО безліч соли зробити приємність воїнам, які лодких подарунків та
перебувають в зоні АТО і захища- чудові відкритки з побажаннями ве- учні застосовували різноманітні техють кордони нашої Батьківщини», — селих свят та швидкого повернення. ніки, що дало можливість їхнім визазначила начальник Івано-Франків
У приміщенні готелю «Надія» робам зайняти гідне місце серед
ського міського управління освіти відбувався також конкурс «Дивосвіт експонатів виставки.
Різдвяного затишку». Нашу школу
і науки Наталія Микула.
Комановська О.І., заступник
У коробках, які так бережно че- представляли такі учні: Атаманчук
директора
з виховної роботи
пурять школярі та їхні вчителі, на Зоряна, 10 клас (новорічна листів-

НОВОРІЧНА ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ КАЗОК

Л

юдський світ — загадка. У ньому можна віднайти радість
і щастя, задоволення і втіху,
але,безперечно, доведеться зустрітися і з болем, відчаєм, розчаруванням.
Зерна життєвої мудрості можна
почерпнути з народних джерел-

казок, в яких добро завжди перемагає зло. Казкові герої змусять задуматися над своїми вчинками, навчать бути вірними у дружбі, цінити
найдорожчих людей, не бути байдужими. А це в наш час так важливо!

23 лютого на шкільній сцені малі ленький Мук», Іванюлик Т. (5 кл.) —
артисти, учні 5,7,8 класів, здійснили роль пічки з хлібом, Попелюшки,
подорож з Оле-Лукойє до країни ка- Пеппі, Винник Н. (5 кл.) — роль
зок.
яблуньки,
мачухи),
Бойчук
Т.
Глядачам вони запропонували (5 кл.) — роль Оле-Лукойє), Зіньуривкиз англійської казки О.Уайлько Т. (5 кл.) — роль дочки в «Попеда
«Хлопчик-Зірка»,
німецької
люшці»,
жінки-японки, Андреєв В.
«Пані Метелиця»,
(5
кл.)
—
роль Вовка, Митник В.
«Маленький Мук»
(5
кл.)
—
роль
Червоної Шапочки,
Гауфа, французької «Кіт у чобо- Винничук Д. (5 кл.) — роль Кота
тях», «Попелюш- в чоботях, королевича Єлисея, Нека»,
японської стерак Б. (5 кл.) — роль Карлсона,
«Момотаро, або Оленич В. (5 кл.) — роль Місяця,
Хлопчик-Персик», Малого із «Карлсона, що живе на
російської «Казка даху», Гладка А. (7 кл.) — роль мапро мертву царівчухи, Ткачук Ю. (7 кл.) — роль пані
ну і сім богатирів», шведської Метелиці, Новосельська С. (7 кл.) —
А.Ліндгрен «Ма- роль падчірки). Всього кількість
лий і Карлсон», учасників — 43. Підготували свято
«Пеппі Довгапан- і провели Біла М.Д. і класний керівчоха».
Яскраві, ник 5 класу Чопик Н.М., музичний
вишукані костю- супровід здійснила вчитель музичми вражали гля- ного мистецтва Федорів В.В.
дачів. Оплесками
Батькам, дітям, вчителям сподонагороджували тих, хто найкраще балося дійство. Всі залишилися
ввійшов у роль, зумів зацікавити,
в захопленні, чекаючи наступних
привернути до себе увагу. Це наймолодший учасник, учень 2 класу, прем’єр.
Біла М.Д., керівник театрального
Стахів Ю. (роль Півня), Касьяненко
В. (5 кл.) — король з казки «Магуртка «Паросток»
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

У

січні було проведено тренінг для
вчителів школи“Формування толерантності як спосіб профілактики конфліктів в педагогічному колективі. Він спрямований на покращення міжособистісних стосунків
в педагогічному колективі, формування толерантного ставлення один
до одного. Тренінгове заняття розпочалося презентацією на тему «Толерантність», а потім була проведена
«Діагностика рис толерантної особистості», де педагоги мали можливість
діагностувати себе та разом створили модель толерантної особистості
нашого колективу.
Практична частина розпочалася
зі створення невимушеної, доброзичливої атмосфери в групі.За допо-

Р

Х

могою психологічних ігор, в яких
учасники брали активну участь, вдалося підвищити внутрішньогрупову
довіру і згуртованість колективу.
Учасники говорили компліменти
один одному і були нагороджені солодкими подарунками. Для закріплення набутих якостей толерантності, педагоги розробили емблеми,
що дало можливість самовиразитися всім учасникам і закріпити набуті
знання. Також педагоги навчилися
любити інших полюбивши себе і про-знати і поважати індивідуальні
бачивши собі деякі свої недоліки.
особливості кожної людини;
В результаті проведення тренін-навчити педагогів конкретним
гу вдалося реалізувати такі завдан- прийомам, що дозволяє розвинути
ня:
власні якості толерантної особис-згуртувати колектив;
-навчити учасників прислухатись тості.
до думок інших;
Н.В.Возняк, психолог школи

КОЛЯДА НА РАДІСТЬ ДІТЯМ
іздво — це велике та радісне
свято, яке відзначає Україна та
інші країни світу. Учні 3 класу та-

кож вирішили гідно провести це свято.
Діти дуже старанно готувались
Було організовано учнівський вертеп. до свята, тому і декламування, і арПід час різдвяних свят вертеп тистичність, і костюми творили надходив від хати до звичайну піднесеність.
хати і розносив
Атмосфера різдвяних свят запазвістку про наро- нувала в кожному домі, у кожному
дження
Ісуса серці залишились тільки найкращі
Христа. У дитячо- спогади і святковий настрій.
му виконанні луА за кошти, які учні заколядуванали як відомі ли, при допомозі дирекції школи,
всім колядки, так класний керівник і організатор вері
зовсім
нові. тепу Чуйко В.Я зміг придбати до
А чого тільки не класу проектор та екран. Діти дуже
бажали господа- горді з того, що вони змогли теж дорям дому: і добра, лучитися до поповнення матеріаль
і щастя, і достат- но-технічної бази класу.
ку, і здоров’я!
Чуйко В.Я., класний керівник 3 класу

СВЯТО МИКОЛАЯ У 1 КЛАСІ

оч народне прислів’я і ствер- Миколай приносить їм подарунки.
джує, що сумний грудень у свя- В ніч на 19 грудня Святий ходить по
то і будень, але саме останній домівках і залишає малечі подарунмісяць року налаштовує кожного з нас ки, на які вона заслужила. Якщо дитина була чемною увесь рік, слухняна оптимістичну хвилю початку Різдною, працьовитою, Миколай кладе
вяних свят.
їй під подушку гостинця, а якщо неЗ останнім місяцем року пов’я слухняна, вередлива або ледача,
зано чи не найбільше народних то вона отримує від Миколая різочсвят. Але найбільш очікуваним свя- ку — вербовий прутик, щоб знала,
том для дорослих і дітей є свято зи- як слід поводитись.
мового Миколая, яке відзначають
Учні першого класу проводили
особливо урочисто. Святий Мико- відкритий захід, присвячений саме
лай вважається захисником усіх цьому святу.
Закінчився
захід
врученням
Діти співали, танцювали, розка- пам’ятних листівок, солодких госбідних і знедолених, породжуючи по
суші і по морю, усіх, хто потребує зували вірші, розігрували сценки.
тинців та подарунків.
На заході були присутні вчителі,
особливого захисту та охорони.
Класний керівник першого класу
Діти особливо люблять це свято, адміністрація школи, батьки та рідні
бо за традицією, у цей день Святий маленьких артистів.
Карась О.Б.
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метою підвищення педагогічної
• День відкритих дверей для Біла М. Д.), година спілкування
майстерності вчителів щодо ре- батьків учнів перших класів;
«Книга — віконце у світ». Обгово• Екскурсія в шкільну бібліотеку. рення прочитаних творів Всеволода
алізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі Правила користування книгами;
Нестайка (Фученко Н. В.), година
• Виготовлення пам’яток для спілкування «Добрі слова відкривапочаткової школи засобами педагогічних інновацій з 8 до 12 грудня 2014 вчителів та батьків «Труднощі на- ють серця» (Карась О. Б.), позароку проведено Тиждень початкової вчання і виховання першокласників класна година на групі продовженоосвіти «Впровадження педагогічних та шляхи їх подолання»;
• Анкетування серед батьків го дня «Подорож у книжкову країну»
технологій — основа інноваційного
пер
шокласників «Чи знаєте ви свою (Федоришин І. В.), конкурс з матерозвитку школи».
матики серед учнів 2 класу «ЕруУчасники Тижня — учителі по дитину»;
• Засідання «Батьківського клу- дит» (Красняк О. І.), вікторина з інчаткових класів, вихователі груп
бу»
«З чого складається школярик»; форматики для учнів 3 класу «Кропродовженого дня, учителі-пред
•
Година мрій «Коли я виросту»;
куємо по країні інформатики» (Чуйметники, практичний психолог, біб
•
Фото-вернісаж
«100
днів
у
шкоко С. М.), позакласний захід у 3 клаліотекар, батьки.
лі»;
сі
«Математичне лото» (Чуйко В. Я.),
Відповідно до затвердженого
• Проект «Крок за кроком»;
виставка дитячих робіт «Ой снігу,
плану проводились загальношкільні
Під час Тижня вчителями почат- снігу білого…» (Рубашевський П. І.),
та загальноміські заходи з тем:
кових
класів проведено 6 відкритих
«День рідної мови та культури спілпозакласний захід з музичного мискування», відкриття Тижня початко- уроків: у 2-му класі з читання «Пей- тецтва у 1 класі музичний експрес
вої школи, «День дитячої книги», заж у художньому творі. Ознайом- «Танці народів світу» (Федорів В. В.),
«Аукціон ідей. Спільна робота вихо- лення з життям і творчістю Тараса виховна година «Здоров’я — найШевченка» (вчитель Красняк О. І.),
в 3 класі з математики «Письмове більше багатство людини» (Красдодавання і віднімання трицифро- няк О. І.). Це далеко не всі заходи,
вих чисел з переходом через роз- які дають можливість реалізувати
ряд» (вчитель Чуйко В. Я.), в 2-му позакласну роботу з молодшими
класі з інформатики «Клавіатура. Ці- школярами і використані вчителями
каві випробування» (вчитель Руба- в ході проведення Тижня. До провешевська О. І.), в 1 класі урок- дення заходів були залучені не тільекскурсія «Дерева, кущі, трав’янисті ки учні початкових класів, але й їхні
батьки.
Кожен зміг відчути себе благодійником, долучившись до акцій
«Солодкий подарунок для воїнів
вателів та вчителів у підготовці
АТО» та «Подаруй бібліотеці книгу».
5-річних дітей до навчання у школі»,
За рахунок проведеної акції шкільна
«День математики», майстер-клас
бібліотека збагатилася 34 видання«Розвиток математичної компетентми, найактивнішими виявилися учні
ності школярів у рамках проекту
2 класу (вч. Красняк О. І.), які пере«Росток», «День мислення серед
дали до бібліотеки 16 книг.
природи», відкрите засідання творВсі заходи спрямовані на корекчої групи «Формуємо предметну рослини, їх будова» (вчитель Карась
цію пізнавальних інтересів учнів,
природознавчу
компетентність», О. Б.), в 3 класі з трудового навчан«День спорту, творчості та фанта- ня «Виготовлення ялинкових при- рухливої активності, розвиток мовлення та збагачення словника, роззії», Фестиваль педагогічних ідей крас» (вчитель Стефанишин О. А.).
Також в рамках Тижня проведе- виток сенсорних і творчих здібнос«Педагогічна майстерність вчителя
як засіб підвищення якості освіти но такі виховні заходи: виставка ху- тей дітей, виховання доброти, подожньої літератури у бібліотеці чуття краси та гармонії.
молодших школярів».
«В
гостях у казки» (Федоришин І. В.),
Рубашевська О.І.,
У рамках проведення акції «Сто
днів у школі» для учнів 1 класу було виступ драматичного гуртка «Бал
заступник директора з навчальнов королівстві ввічливості» (керівник
проведено ряд заходів, а саме:
виховної роботи

ШКІЛЬНИЙ ТУРНІР З ШАШОК «ДИВО-ШАШКИ»

У

січні відбувся шкільний турнір
з шашок.Виявили бажання брати участь 20 гравців 6 -11 класів.Кожен,хто забезпечив собі перемогу у двох партіях, проходив в наступний етап.
Отже, 3-є місце отримав Ганчак
Микола учень 8 –го класу, 2-ге місце

посів Лущак Олег учень 9-го класу,а
перше місце зайняв учень 9-го класу
Ліпчаківський Михайло.
В.І.Семанюк,
вчитель фізичного виховання
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ТИЖДЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

иждень іноземної мови — це той
час, коли і вчитель, і учні можуть
творити і демонструвати усій
школи не лише свої знання, а й своєрідний азарт, прагнення бути у курсі
останніх новинок та змін при вивченні мови. У рамках тижня
проводиться багато: інсценізації, конкурси, «Що?
Де? Коли?», презентації, поглиблена робота
над учнівським портфоліо, проекти, відеоматеріали, інтерв’ю, конкурси читців.
З метою розширення і поглиблення лінгвістичних знань, розвитку комунікативної компетентності учнів, формування позитивної мотивації щодо вивчення
іноземної мови та популяризації
англійської
мови у школі з 16 по 20 лютого проводився тиждень англійської мови.
До участі у заходах були залучені
всі учні школи.
У перший день тижня, 16 лютого,
класи презентували стінгазети та від-

бувся конкурс на краще привітання
до Дня закоханих.
У вівторок, 17 лютого, для учнів 4
класу під керівництвом вчителя Люклян С.М. відбулася віртуальна подорож європейськими країнами. Захопленню і емоціям не було меж,

оскільки діти впізнавали відомі місця,
де вони з родинами відпочивали.
Між учнями 9 — 11 класів проводилася вікторина під назвою «Я —
всезнайка», учитель Івасишин С.Я.,
у якій перемогла учениця 11 — го
класу Микитин Ярина.

Азартною і цікавою була гра під
назвою «AmazingRace», учитель Івасишин С.Я. Учні 10 — 11 класів продемонстрували знання країнознавчого та культурознавчого матеріалу, виявили свою дотепність та кмітливість,
а перемогу здобули учні 10 — го класу.
На завершення тижня до нашої школи завітала казка «12 місяців».
Інсценізували її учні 4
класу під керівництвом
вчителя англійської мови
Прімак Н.Б. Казка принесла з собою безліч позитивних емоцій та вражень. Діти проявили
себе гарними акторами,
підібрали цікаві костюми,
продемонстрували вільне володіння іноземною
мовою.
Проведення предметного тижня не тільки поглибило знання з англійської мови, а й стало
джерелом позитивних емоцій, мобілізації творчих зусиль і, як наслідок,
підвищило мотивацію до вивчення
мови та культури іншої країни.
Н.Б.Прімак, вчитель англійської мови

ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
здобутками завдячують фізиці, адже
всі вони використовують різні фізичні явища, фізичні методи дослідження.
З 9 по 13 лютого 2015 року у нашій школі проходив Тиждень фізики
та астрономії.З метою прищеплення
зацікавлення до фізики, відкриття
краси та складності цієї науки, поглиблення знань учнів вчитель фізики
Чопик Н.М. провела такі заходи:
оформила тематичну виставку, присвячену 170-ти літтю від дня нароізика — наука про природу, дження визначного українського вченого, електротехніка, перекладача,
інструмент,завдяки якому людгромадського діяча Івана Пулюя, поство пізнає навколишній світ. закласний захід у 11 класі «Шкала
Всі природничі і технічні науки своїми електромагнітних хвиль. Застосуван-

Ф

ня електромагнітних хвиль», гру
«Знавці фізики»(10-11 кл.), флешмоб
«Шлях до успіху» (10 кл.), конкурс
плакатів «Фізика навколо нас» (5-11
кл.). Найбільш креативним та змістовним був захід для учнів 5 класу
«Корисний сніданок з фізикою та
наше здоров’я», який провели
учениці-консультанти 10 класу: Атаманчук Зоряна, Микула Юлія, Гречаник Вікторія та Черевата Лілія.Вони
ознайомили учнів з фізичними явищами, які виникають під час приготування звичайного сніданку, розповіли, як фізика допомагає зміцнити
здоров’я.
Чопик Н.М., вчитель фізики

ШКІЛЬНИЙ ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

У

лютом у відбулися змаган- чанюк Дмитро, учень 9 кл.,
ня з настільного тенісусеред який зайняв 1-е місце, покаучнів 7-11 класів.У змаганнях завши кращу гру.Переможбрали участь 20 учнів школи. Тре- ці були нагородженні грамотє місце здобув учень 11-го класу
тами школи.
Пельц Павло. А у фінальній грі зуВ.І.Семанюк,
стрілись Довган Степан, учень 10 кл.,
вчитель фізичного
трьохразовий чемпіон минулорічних
змагань,який зайняв 2-ге місце і Кловиховання
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РІЧНИЦЯ ПОДІЙ НА МАЙДАНІ

Р

еволюція гідності не закінчилась… Почалась війна, вона
триває…
У Народному домі 25 січня відбувся вечір пам’яті «Буремний Майдан». В актовій залі розмістилась
фото-виставка учасника Майдану
Тараса Рудика, який є головою
«Просвіти» Тисменицького району.
Він і цього вечора у нас фотографував учасників вечора і те, що відбувалось на сцені. А в цей час минулого року Тарас впродовж двох місяців зафотографовував історичні
миті Майдану. Кожну світлину фотовиставки доповнювали вірші, народжені на Майдані і про Майдан відомих та зовсім незнаних поетів.
«Над Майданом витала любов народу до нескорених і вільних людей,
які для України відстоювали НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Ця любов робила чудо
з слабкими і недовірливими — вони
стали сильними і повірили в перемогу» — так сказав Тарас Рудик
у своєму виступі. І коли він закінчив
виступ, присутні довго аплодували
йому, а чоловіки вдячно тиснули
руку.
«Віра у Бога допомагає нам долати труднощі, вона згуртовує нас,
виховує патріотами. Наші серця
чуйні до проблем ближніх», — так
зазначив у своєму виступі о.Юрій.
А ще о.Юрій побажав парафіянам
більше цікавитись культурним життям громади і відвідувати заходи,які
відбуваються у Народному домі.
Тривожили душу вірші, які читали учасники літературного гуртка
Народного дому. Слухаючи ці поезії,
присутні повертались на Майдан,
знову проводжали Небесну сотню,

сумували за
вояками, які
загинули у «війні, якої не
було»… Пісні
про
Україну,
про мужніх її
захисників
бентежили
душу і утверд ж у в а л и
віру — МИ ПЕРЕМОЖЕМО.
По-особливому прозвучала нова
пісня Володимира Бардецького
«Молитва за своїх і чужих…». Слова написала Неля Романовська
а виконували пісню дует «П’ятий
океан» і Оксана Сливка. На цю пісню уже створений відеокліп, його
демонстрували по телебаченню,
а на фейсбуці він має (на 01.03)
7760 переглядів.
ЗА ЖИВИХ І ЧУЖИХ…
Мамо, пробач, і мене не чекай.
З цього часу сама наш лан засівай.
Полетіла у синє небо, як журавлі,
Відірвалась Небесна Сотня
від землі.
Зацвіли білі проліски вже за селом.
Заквітчали могилу
і прострелений шолом.
Ти без досвіду був.
І боровся, як знав.
Барикаду душі від зла захищав.
Будуть трави у полі. І то не роса,
То моєї землі материнська сльоза.
То не грім, і не блискавка,
навіть не гнів,
То молитва твоя за живих і чужих
синів.

МОЛИТВА
Я молитву твою у дорогу візьму.
Ти обняла мене, провела на війну.
Сині хмари стогнали то мрякою,
то дощем.
І в очах твоїх, мамо, я бачив
смуток і щем.
Ми свідомо вмирали. Погасли вогні.
Тільки серце стискається
за матерів.
І за наших дружин, і за сестер.
Хто захистить і любитиме їх
тепер?
Мамо, пробач, і мене не чекай.
Колискову моєму синові заспівай.
Заспівай про мою Україну пісні,
Як колись ти надвечір співала мені.
Галина Мартиненко

НОВИНИ НАРОДНОГО ДОМУ
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«ДІТИ У ВІНОК ПОЕТОВІ»

ля кожного
у к р а ї н ц я Та р а с Ш е вч е н ко — це пророк, провідник, захисник і мученик за свої переконання. Щороку у день
його народження ми
вшановуємо нашого
Кобзаря.
У
Народному
домі 9 березня було
багато дітей. На сцені щирі дитячі голоси
вплітали свої вірші
і пісні і вінок Шевченкові. Наші талановиті діти і підлітки читали поезію Кобзаря,
співали пісні на його
вірші, які давно стали народними. Глядачі у залі захоплено
сприймали виступи
юних аматорів, які
заслужено приймали
аплодисменти. Читці
літературної
студії
Народного дому підготували різноманітну по жанру програму. Поема
«Чернець», у виконанні Вікторії Гречаник, Мар’яни Бойчук,Тараса Ляцковського та Павла Пельца нагадала про історичні події козаччини. Лірику та художній талант Шевченка
ми почули у поезії «Ой, діброво,
темний гаю», яку захоплено читала
Тамара Іванюлик. Слухаючи вірш
«Хіба самому написать», який читав
Тарас Бойчук, глядачі обурювались
разом з Шевченком. А Роман Гара-

симик дуже точно відобразив настрої поета у вірші «Доля». Читці
виконували і поезію сучасних авторів, зовсім невідомих, але ці вірші
написні серцем і душею про революцію Гідності і про війну.
Концерт розпочався піснею «Я
живу у Карпатах» у виконанні Юлі
Гробельної, і ця життєрадісна пі-

сенька розкрила світ наших дітей.
Віночок варіацій на українську народну пісню «Цвіте терен» на
бандурі виконала Христина Сорока.
Слухачі у залі гаряче аплодували
виконавцям вокальної студії «Солоспів», де навчає співу Оля Яловенко — артистка обласної філармонії. Приємно було слухати ніжний
голосочок Насті
Михайлів у пісні
М.Свидюка
«Моя Україна»
та
складному
вокальному творі
Д.Каччіні
«AveMaria». Цікаво прозвучала
сучасна
інтерпретація відомої
пісні «Утоптала
стежечку» у виконанні Віталії

Шеленко.
Оплески супроводжували виконання
пісні
«Тобі,
Україно», яку
щиро співали
Аня Луцька
та
Андрій
Криховецький. Це була
фінальна пісня, і тому на сцену вийшли усі виконавці і підтримували співаків.
Наша любов до поета Тараса
Григоровича Шевченка передається
до дітей. Його пророчі слова за 201
рік протягом кількох поколінь збуваються. Сила духу і патріотизму —
це наш Шевченко.
Галина Мартиненко
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«БОРІТЕСЯ, ПОБОРЕТЕ!
ВАМ БОГ ПОМАГАЄ»
ТАРАСОВІ

Твій геній потрясає світ
І слово Твоє, наче криця —
Таке значуще, більше сотні літ
Підносить дух, взиває
не кориться.

У

поезії у наших
гуртківців значно виросла,
вони читають
усвідомлено
і вчаться розуміти автора
та створювати
художній образ або кар-

міському конкурсі читців з нагоди
201 річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка брали участь троє
учасників літературного гуртка Народного дому, а всього було 35 учасників
конкурсу. Читці виконували три твори.
Два твори були обов’язковими — це
поезія Т.Г.Шевченка та вірш про Май- тину словом.
дан або війну. Третій твір — довільна
Вітаємо Вікторію Гречаник! Вона
тематика. Наші гуртківці — це Тама- стала дипломантом третього ступера Іванюлик, Вікторія Гречаник та Та- ня. Вікторія читала Тараса Шевченрас Бойчук достойно представляли ко «Не молилась моя мати», ЛюдНародний дім. Їхнє читання завоюва- мили Лєгостаєвої «Дві душі» та Нало серця глядачів, їм захоплено апло- талі Романюк «Спішу до мами». Мудували та кричали «браво». Журі очо- зика, яка супроводжувала виступ,
лювала артистка Івано-Франківського допомагала слухачеві глибше зрообласного академічного театру ім. Іва- зуміти слово.
Поезії, які читають учасники ліна Франка Галина Баранкевич.
тературного
гуртка, ви можете чути
Наш гурток працює другий рік
на
концертах,
тематичних вечорах
і вдруге бере участь у конкурсі, приу Народному домі.
свяченому Т.Г.Шевченку та українГалина Мартиненко
ській поезії. Майстерність читання

А вчить нас бути гідними
дітьми
Землі своєї — рідної Вкраїни,
Благає бути гордими людьми
Ні перед ким не падать
на коліна.
Щоб не вмирали гени козаків
У кожнім поколінні українців,
Хай процвітає мудрість
праотців,
Дівоча врода й сила наших
хлопців.
Тарасе милий!
З висоти небес
Молись за нашу Україну,
Щоб нарід наш з біди воскрес,
Підніс державу із руїни.
Щоб слово Твоє невмируще
В серцях народу проросло.
І щоб повік, як правда суще
Для нас, як закликом було.
Люба Юрків.

НАШІ УГОРНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ

Маланка — лисиця до хати проситься
Пустіть до хати, будем плєсати.
Нині Маланя, завтра Василя,
Пустіть до хати, будем плєсати…
Віримо, що усі побажання збудуться, а Ісус благословить на добрі справи.

Б

ажати злагоди, здоров’я, достатку, усяких гараздів
напередодні Нового року — традиція усіх народів
світу. З прадавніх часів українці віншували один одного перед Василем, на Меланії. Ця традиція зберігається і донині у нашому селі. Її дотримується наш хор «Прикарпаття». З колядками та віншуваннями хористи вітають
з Новим роком Василів, а також друзів та колег. Щирі вітання, гарна коляда лунали Угорниками 13 січня і цього року.

МЕДИЦИНА
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ДАЄ ЗМОГУ ПОПЕРЕДИТИ РОЗВИТОК ХВОРОБИ

П

ТА ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

ро те, що кожній людині по- йшло в хронічний перебіг», — роз- дивідуальних та групових ліку
вально-профілактичних та реабілітрібно раз на рік пройти про- повідає Наталія Ветоха.
За
її
словами,
важливо
знати
таційних
заходів працівникам, що
філактичний медогляд, говоі
про
порядок
проведення
медичних
віднесені
за результатами медичнорять часто. Проте, як це не прикро,
оглядів
працівників
окремих
категого огляду до групи ризику; провене кожна людина звертається до лірій. Закон України «Про охорону дення відповідних оздоровчих захокувальної установи своєчасно, поки
праці» визначає процедуру прове- дів», — каже головний лікар міської
хвороба ще не довела до важкого
дення попереднього (під час при- поліклініки №3.
стану, інколи навіть з фатальними йняття на роботу) та періодичних
У діагностиці пацієнтів нам дуже
наслідками. Окрім цього, трапляєть- (протягом трудової діяльності) медопомагає цифровий флюорограф,
ся чимало випадків, коли пацієнт не доглядів робітників, зайнятих на
який дає можливість виявити не
прислуховується до рекомендацій лі- важких роботах та роботах із шкідлише туберкульоз, але й інші патокаря та не виконує їх, тому стає зна- ливими чи небезпечними умовами логії, ЕКГ, ЕХО-кардіоскопія, фіброчно важче попередити захворювання праці або таких, де є потреба у про- гастроскопія, спірограф. Ми маємо
фесійному
виборі,
щорічному
та зберегти здоров’я людини.
можливість проводити якісне Rtgобов’язковому
медичному
огляді
Головний лікар івано-франків
обстеження, лабораторні аналізи
ської міської поліклініки №3 Наталія осіб віком до 21 року.
для діагностування ранніх стадій
Періодичні медичні огляди проВетоха наголошує: відділення проонкозахворювань, захворювань лефілактики є невід’ємною структу- водять з метою своєчасного вияв- гень, ендокринної системи, гематолення ранніх ознак гострих і хронічрою медичного закладу, спільно
них
професійних
захворювань логічних та інших патологій».
з усіма відділами поліклініки, які
Про своє здоров’я треба дбати,
(отруєнь), загальних та виробничоздійснюють профілактичні огляди
Тому
запрошуємо усіх, особливо
зумовлених захворювань; забезпенаселення міста.
людей,
які працюють в шкідливих
чення динамічного спостереження
«Профілактичні медичні огля- за станом здоров’я працівників чи небезпечних умовах праці для
ди — це максимальне обстеження в умовах дії шкідливих та небезпеч- проходження медичного огляду.
пацієнтів і допомога з боку лікарів них факторів і трудового процесу;
в дообстеженні. У разі вперше вияв- вирішення питання щодо можливосОтримати необхідну
леної патології або загострення ті працівника продовжувати роботу
консультацію щодо
хронічних проблем, це і надання не- в умовах дії конкретних шкідливих
проходження профілактичного
обхідної меддопомоги і недопущен- та небезпечних виробничих фактомедогляду можна у свого
ня того, щоб захворювання пере- рів і трудового процесу; розробки інсімейного лікаря.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ПОРУЧ З ДОМОМ
Після реконструкції відновив
діяльність стоматологічний кабінет за адресою вул.Повстанців, 6
(ліцензія МОЗ №602991 від 11.02.2011р.)
Запрошуємо мешканців отримати безпечну та кваліфіковану
медичну допомогу, а саме :
— при гострому зубному болю;
— акцентуємо увагу батьків наших найменших пацієнтів. Тепер
дитячий прийом є пріоритетним.
Пропонуємо системи виправлення
прикусу (брекети, пластини, тощо).
— реставрацію зубів, виготовлення зубних вкладок, вінірів (накладок);
— ендодонтичне лікування (зуб
ні канали), в т.ч. лікування склад

них кореневих каналів з викорис
танням мікроскопа;
— вибілювання, професійна гігієна;
— протезування
(металеві
зуби, металокераміка, цирконієві
коронки, протези еластичні, акрилові);
— консультації хірурга-імплан
толога, рентгендіагностика.
А також :
— диспансерний облік, в першу чергу, мешканців с.Угорники
з метою профілактики стоматологічних
патологічних
процесів,
а саме карієсу зубів, ускладненого
карієсу (пульпіти, періодонтити),
пародонтозу та ін.;

— санітарно-просвітницька діяльність (статті в друкованих виданнях, листівки, лекції), консультації по гігієні порожнини рота.
Найважливіше — це інфекційний контроль, одноразові матеріали та докладна стерилізація інструментів. Лікарі, які мають великий досвід та відповідні спеціалізації, вищу і першу категорію
вирішать зубні проблеми вашої
родини.
Запрошуємо з 10.00 до 18.00
годин щоденно.
Або за номером телефону
0505007444, 0505729874.
на правах реклами
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НІ ПІДПАЛАМ

есняний та осінній час — це час
тотальних підпалів та спалювання залишків рослинності. Це також час, коли наші села та містечка
перетворюються на «газові камери»,
зроблені нашими ж руками чи нашою
байдужістю. — Такими словами розпочинається заклик Екобюро Української Греко-Католицької Церкви щодо
ініціативи, спрямованої на вирішення
проблеми підпалів.
Екологічне Бюро УГКЦ створило
спільноту у соцмережі Фейсбук під
назвою «Ні підпалам». У ній, а також на сайті Екобюро, регулярно
з’являються роз’яснювальні матеріали на тему, чому так шкідливо і для
природи, і для людини спалювати
траву, листя, і що натомість потрібно робити з рослинними залишками,
щоб не завдати шкоди довкіллю.
«Бюро УГКЦ з питань екології закликає усіх вірних усіх конфесій та
всіх свідомих громадян відмовитись про її довкілля!» — закликають
від цієї шкідливої звички та врозу- ідейники ініціативи.
Виявляється, підпалювання трамити тих, хто це робить! Свідомі
християни та свідомі громадяни, ви руйнує ґрунтовий шар, спалює
об’єднаймось і скажімо категоричне мікроорганізми, комах і навіть дріб«Ні підпалам»! Той, хто любить сво- них тварин, а спалення листя виго ближнього і себе, той не може вільняє в повітря канцерогенні респалювати рослинність! Хто любить човини, накопичені за цілий рік, і ми
свою Батьківщину, — той дбатиме цим дихаємо. Детальніше про всі

наслідки такого необдуманого поводження можна почитати на сайті
Екобюро та у спільноті «Ні підпалам», які постійно оновлюються.
На сторінці «Ні підпалам» також
створено опитування «Чи Ви готові
зробити зауваження тим, хто спалює рослинність?», до якого може
долучитися кожен.

УВАГА: БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО!

«Увага, борщівник Сосновського!» — такого змісту табличкиінформатори та повідомлення у виді
листівок, брошур, звернень через ЗМІ повідомлення на радіо повинні
привертати особливу увагу пересічних громадян.
Адже незнання біологічних особливостей борщівника Сосновського та
шкоди, якої він може завдати здоров’ю людини, призводить
до значного (неконтрольованого!!!)
поширення цієї культури.
Борщівник вирощували на корм
(силос) для тварин у 50-их роках минулого сторіччя, який з багатьох причин втратив свою кормову і господарську цінності. Через наявність у ньому
фурокумаринів (у тому числі бергаптен, ізобергаптен, ізопімпінелін, ксантотоксин псорален та інші), які викликають під час контакту зі шкірою людини важкі дерматити, схожі на опіки,
борщівник перестали культивувати
вже понад 30 років. Він наносить непоправної шкоди не тільки здоров’ю
людини а й навколишньому середовищу і все більше з’являється на сільськогосподарських угіддях, необроблюваних землях, пустирях, сміттє
звалищах, присадибних ділянках, у
населених пунктах, поблизу дошкіль-

них, навчальних закладах, каналах,
заплавах річок і струмків. Водночас
помітно зростають площі, зайняті
борщівником, на землях різних категорій.
Захоплюючи нову
площу, він пригнічує
іншу рослинність, порушує нормальне природне функціонування
місцевих екологічних
систем і створює навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи тої чи іншої місцевості. Великі і широкі листки борщівника розпускаються навесні раніше за інші рослини (трави), затінюючи поверхню грунту, на якій після його
заселення рослини інших видів більше не ростуть.

повсюдження та шкоду, яку він завдає
людині за безпосереднього контакту,
його неодмінно знищувати, так як стає
все більш небезпечним для людини.
Шановні землевласники і землекористувачі звертаємо вашу увагу про
недопущення розповсюдження борщівника на земельних ділянках. Знищувати рослини необхідно до утворення і дозрівання насіння. Краще його
скосити в середині вегетації, тримаючись як найдалі від рослини в захисному одязі та в гумових рукавицях.
Уважно обстежуйте свої земельні ділянки та прилеглі території. У разі виявлення борщівника обов’язково знищуйте та не допускайте його розмноження. Систематично треба косити та
зрізувати товсті корені на глибині 8-12
см, що забезпечить знищення рослини.

ПОШИРЕННЯ БОРЩІВНИКА
Насіння борщівника розноситься
вітром.
Одна монокарпічна рослина здатна щороку давати від 15-20 тис., а в
окремі роки і до 100 тис. життєздатного насіння . У грунтi насіння борщівника можуть зберігати життєздатність
3-5, іноді 10-15 років.
На жаль, борщівник Сосновського не
є карантинною рослиною (часто люди
путають борщівник з лопухом), це кормова культура, але враховуючи темпи роз-

НІ В ЯКОМУ РАЗІ ДОПУСКАЙТЕ
КОНТАКТУ РОСЛИНИ З
ВІДКРИТИМИ ДІЛЯНКАМИ ТІЛА.
Знищити Борщівник Сосновського
можна і за допомогою хімічних засобів боротьби з бур’янами
Склад таких бакосумішей, що
ефективно знищують рослину розроблено в Прикарпатcькій дослідній
станції. Контактний телефон 52-25-98
(старший науковий співробітник Шолонкевич Іванна Миронівна).
Виконком.
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Привітання
27 березня
святкувала свій день народження
п. Любов Атаманчук, сільський голова

Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам віншуємо многая літа!

Від імені громади села та всіх парафіян
парафії Св. Юрія вітаємо Вас та зичимо
родинного тепла, любові, миру,
звершення всіх надій і сподівань
та Божого благословення
на многая і благая літа!

За ніжне серце, за щиру турботу
За вічне бажання добра нам усім
Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає
На многії і благії літа!

Від усієї великої, люблячої родини
вітання з 85-ти літнім ювілеєм для
Варвари Костюк

Союз Українок села шле найщиріші
вітання своїм посестрам, котрі
звяткують ювілейні дати від дня
народження.
Зичимо Вам, шановні

Люба бабусю і матінко мила,
Вже срібні нитки заплелися у скроні, вже
діти дорослі і внуки ростуть,
а серце таке молоде ще і досі, і руки
спочинку ніяк не знайдуть.
Хай квіти зів’януть з морозу,
а Ви щоб цвіли і цвіли,
з очей щоб не капали сльози,
щоб завжди щасливі були.
Якби в словах була пророча сила,
а в серці полум’я цвіло,
То ми б для Вас усе зробили,
щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти даруємо
Вам у ювілей.
Достатком хай оселя буде повна,
нехай скликає внуків та дітей,
А Ви, усміхнені й щасливі,
до сотні літ стрічали щоб гостей.
Старші, молодші, усі покоління
Просять у Бога здоров’я уклінно.
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні до віку за щирість і ласку,

п. Варваро Костюк,
п. Маріє Тарновецька,
п. Даріє Довган та
п.Оксано Бардецька,

всіх Божих ласк і благодатей, здоров’я,
щастя, любові, родинного затишку
і благополуччя, а головно у цей непростий
для усіх час — мирного неба неба над
головою і рідної землі під ногами.
Від нас прийміть у подарунок
Троянди у рясній росі,
Палкого сонця поцілунок,
Весну у всій своїй красі.
Хай Вас завжди у теплім домі
Чекають люблячі серця,
Нехай Господь зсила здоров’я
На многі і благі літа.
З повагою Люба Юрків
голова СУ села.
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