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шановні волиняни!
дорогі ветерани!

прийміть мої найсердечніші вітання з 
67-ю річницею визволення україни від 

фашистських загарбників.
Від цієї пам’ятної дати нас відділяють 

майже сім десятиліть. Змінилися поколін-
ня, але крізь призму часу все чіткіше бачи-
мо велич звитяги як воїнів-фронтовиків, 
які виборювали Перемогу в жорстоких 
боях, так і тих, хто самовіддано трудився 
в тилу, громив фашистських загарбників 
у складі партизанських з’єднань, у підпіллі. 

У всенародного ратного подвигу нема 
забутих героїв. Час не зітре з нашої 
пам’яті імена тих, хто відстояв свободу 
нашої Вітчизни, подарував нам можли-
вість бути повноправними господарями 
на рідній землі.

Низько вклонімося перед світлою 
пам’яттю героїв та жертв тієї великої 
і страшної війни. Вони пішли на смерть 
заради життя, миру і безпеки нинішніх 
поколінь. Звертаюся до молоді: шануйте 
свою історію, бережіть у своїх серцях ту 
велику любов до рідної землі, яку плекали 
наші батьки, діди та прадіди, будьте за-
вжди вдячні їм за незламний дух і патріо-
тизм. 

Вітаючи Вас, дорогі  наші ветерани, з 
цим величним святом, бажаю Вам міцного 
здоров`я та довголіття, мирного і світло-
го неба над головою. Добра й благополуччя 
Вашим родинам і кожній волинській оселі.

Вічна слава героям!
голова облдержадміністрації

 Борис КлІмчуК.

27 жовтня  відбулося засідання Коле-
гії районної державної адміністрації і 

Координаційної ради з питань місцево-
го самоврядування при голові РР.

Про хід виконання Програми економіч-
ного і соціального розвитку району за 9 
місяців 2011 року на Колегії РДА доповідав 
Микола Вашкевич, перший заступник голо-
ви РДА. 

Про підсумки виконання бюджету району 
за 9 місяців 2011 року – у доповіді Лесі 
Керди, начальника фінансового управлін-
ня РДА.

Заступник голови РДА Євген Зубен-
ко інформував учасників засідання про 
організацію та хід осінньо-польових робіт 
агроформуваннями району.

Про виконання делегованих повнова-
жень державної виконавчої влади виконко-
мом Хорлупівської сільської ради відповід-
но до ЗУ “Про місцеве самоврядування в 

Україні” – в інформації сільського голови 
Леоніда Снігарука.

На Координаційній раді розглянуто 
такі питання: про хід виконання рішення 
Координаційної ради про стан укладення 
договорів щодо співпраці між сільськими, 
селищними радами та переробними під-
приємствами сільськогосподарської про-
дукції (Володимир Лисюк, головний дер-

жінспектор якості та формування ресурсів 
сільськогосподарської продукції ОДА); про 
підсумки проведеної роботи сільськими і 
селищними радами по заготівлі картоплі 
медичним закладам (Тамара Кохновіч, 
начальник відділу РР);  щодо підсумків 
роботи органів місцевого самоврядування 
за 9 місяців п.р. (Тамара Кохновіч, началь-
ник відділу РР). 

(Закінчення на 2 стор.).
людмила ОлІЩуК.

в районній раді і райдержадміністрації

передплата – 2012

до уваги громадян

Під звуки духового оркестру 
пройшло покладання квітів і 
корзин з квітами від керівників 
міста і району та представників 
підприємств, установ, органі-
зацій. 

Урочисто-траурний мітинг 
відкрив міський голова Володи-
мир Жгутов:  

- Гуде подзвін! Не дає спокою 
людській пам’яті, бо хіба мож-
на забути найдорожчу тобі 
людину – батька чи брата, 
хіба не промайне спогад про 
друга чи далекого родича, всіх, 
хто не повернувся з війни?!

67 років минуло з тих часів. 

Немало ж! Але думка сягне 
далі, прагне заокруглювати 
ювілей, відрахувати 70, а по-
тім і 100…, безкінечно… Ота-
ку магічну силу мають слово 
«МИР»! Отакі безмежні крила 
має наша уява, наша мрія, 
наша воля до миру: їй не дасть 
заснути пам’ять, завжди жива 
і немеркнуча.

У роки війни багато наших 
співвітчизників загинули, за-
хищаючи рідну Батьківщину. 
Тож ми схиляємо голови перед 

світлою пам’ятю тих, хто віддав 
своє життя за свободу нашої 
держави.

Друга Світова війна – най-
страшніша з усіх війн, які 
довелося пережити українцям 
і всьому людству. Звіряча іде-
ологія нацизму, який розв’язав 
люту бійню, мала на меті зни-
щення усіх так званих «расово 
неповноцінних». Тисячі патріо-
тів України нацисти задушили 
газом, розстріляли, замучили 
в катівнях. Імена багатьох так 
і лишилися невідомими, а їх 
подвиги – безіменними. Про-

явивши нечуваний героїзм та 
єднання у жорстоких боях, у 
гіркоті нищівних поразок і славі 
звитяг, українці здобули мир 
та омріяну єдність у межах 
однієї держави, яка ще мала 
пройти свій тернистий шлях 
до Незалежності. Наш святий 
обов’язок – оберігати спокій 
і злагоду у суспільстві задля 
майбутнього українського на-
роду, задля світлої пам’яті тих, 
хто ціною свого життя йшов до 
Великої Перемоги.

(Закінчення на 2 стор.).
людмила ОлІЩуК. 

28 жовтня – день визволення уКраїни 
від фашистсьКих загарбниКів

28 жовтня на меморіалі 
Слави у Ківерцях відбулися 

урочистості з  відзначення 
у місті 67-ої річниці визво-
лення україни від фашист-
ських загарбників. 67 років 
минуло відтоді, як україну 

було визволено від фашист-
ських загарбників. 67 років 
над україною утримується 

спокій. 67 років в нашому 
краї панує мир і звитяжна 

праця. та мужність, відвагу, 
терпіння, волю, які виявили 
воїни у Великій Вітчизняній 

війні, ті величезні жертви, 
незабутні втрати, що при-
чинила нам війна, забути 

неможливо.

визволення уКраїни

Вишнівська громада сьогодні, 29 жов-
тня,  має велике свято, адже  відбувається 
відкриття і освячення храму Великомуче-
ника Дмитра Солунського. 

детальніше – незабаром.

держава виділить 
Кошти на реКонструКцію 

дитячих садочКів 
  На черговій оперативній нараді 

голова ОдА Борис Клімчук повідомив 
про намір держави дофінансувати ре-

конструкцію дитячих садочків в облас-
ті. для цього до кінця року необхідно 
підготувати відповідну документацію 

та провести тендерні процедури.
   В області за принципом дофінан-

сування реконструкції підлягають вісім 
навчально-виховних закладів: у селах 
Бузаки (Камінь-Каширський район), Силь-
не та Жидичин (Ківерцівський), Кримне 
(Старовижівський), Заставне (Іваничів-
ський), смт Турійськ, Крухиничі (Локачин-
ський) та Залісці (Рожищенський район).

Щопонеділка з 8.00 до 9.00 год про-
водить «пряму телефонну лінію» 

голова районної ради 
михайло Володимирович мАРчуК 

за тел.: 2-13-43.

у районному Центрі зайнятості відбулася презентація-звіт 
«Регіональні програми підтримки агропромислового комп-

лексу та продуктивна зайнятість», приурочена пошуку шляхів 
вирішення проблем зайнятості сільського населення. 

Учасниками масштабного заходу стали – заступник голови ОДА 
Віталій Карпюк, директор обласного Центру зайнятості Раїса Куч-
мук, заступник начальника Головного управління агропромислового 
розвитку ОДА Людмила Петриканин, заступник начальника Головно-
го уравління АПР ОДА Ксенофонт Мартинюк, голова районної ради 
Михайло Марчук, голова райдержадміністрації Леонтій Кричкевич, 
заступник голови РДА Євген Зубенко, директор ДП «Волинське об-
ласне виробниче сільськогосподарське підприємство по племінній 
справі у тваринництві» Василь Шух, директор ТзДВ «Волиньплемре-
сурси» Ростислав Тарасюк, керівник Волинської філії ДП «Агентство з 
ідентифікації і реєстрації тварин» Віталій Сокол, начальник Головно-
го управління ветеринарної медицини Богдан Лозинський, директор 
Волинського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів АПК Ростислав Войтюк, директор 
Волинського інституту агропромислового виробництва УААН Віталій 
Пахольчук, директори базових Центрів зайнятості області. 

(Закінчення на 4 стор.).
марія ХІтЬКО. 

адреси досвіду

вирішують Колегіально

офіційно

анонс

пам'ять

перша шКола Ківерець 
відсвятКувала  80-річчя

у районному Будинку культури ім. 
м.п.Ковальова відбулися урочистості з 

нагоди 80-річчя ЗОш І-ІІІ ст. №1.
Детальніше – на 10 стор.

Фото Інни лЕВАСЮК.

дійти до Кожного селянина

Фото марії КОРОлЮК.

На фото автора: коровай, спечений майстриня-
ми  ТзОВ “Волиньагропродукт“, вручає заступнику 
голови ОДА Віталію КАрпюКу заступник директо-

ра підприємства Валентина ВОлОх.  


