
3 стор.26 листопада 2011 року Âiëüíèì
голодомор 1932-1933рр. в райдержадміністрації

Під головуванням першого заступника 
голови райдержадміністрації Миколи Ваш-

кевича, заступника начальника управ-
ління з питань надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації Олександра Чеку-
шина, начальника відділу з питань плану-
вання дій управління з питань надзвичай-
них ситуацій облдержадміністрації Петра 

Масюка та начальника відділу з питань 
надзвичайних ситуацій райдержадміні-
страції Василя Голуба в райдержадмі-
ністрації відбулося командно-штабне 

навчання з метою підготовки особового 
складу невоєнізованих формувань ци-

вільної оборони, робітників та службов-
ців, працівників сільського господарства  

та непрацюючого населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях. 

Зростання масштабів господарської ді-
яльності і кількості великих промислових 
комплексів, концентрації на них агрегатів 
і установок великої і надзвичайно великої 
потужностей, використання у виробництві 
потенційно небезпечних речовин у великих 
кількостях, великий знос основних фондів 
на об’єктах економіки - все це збільшує ві-
рогідність виникнення надзвичайних техно-
генних ситуацій, раптове виникнення яких 
приводить до значних соціально-екологічних 
і економічних збитків, необхідності захисту 
людей від дії шкідливих для здоров’я факто-
рів ураження, проведення рятувальних, не-
відкладних медичних і евакуаційних заходів, 
а також ліквідації негативних наслідків, які 
склалися внаслідок виникнення надзвичай-
них техногенних ситуацій. 

Успішне вирішення багатопланових і 
складних завдань, які покладені на Цивільну 
оборону України, значною мірою залежати-
муть від рівня підготовки населення держави 
до дій у складних обставинах, які можуть 
скластися внаслідок виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного, природного, 
екологічного та воєнного характеру.

У ході навчання були відпрацьовані усі 
необхідні документи.

Дії керівного складу цивільного захисту ра-
йону, комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, штабу з 
ліквідації надзвичайних ситуацій, керівни-
цтвом командно-штабного навчання оцінено 
“відмінно”.

Володимир РОМАНЮК,
 начальник відділу з питань 

внутрішньої політики РДА. 

Командно-штабне 
навчання у 

райдержадміністрації

Щопонеділка з 8.00 до 9.00 год про-
водить «пряму телефонну лінію» голова 
районної ради Михайло Володимирович 
МАРЧУК за тел.: 2-13-43.

до уваги громадян

Для нашого району, зре-
штою як і по всій Україні, 
проблеми охорони здоров'я 
є найбільш значними. Фінан-
со во-економічний стан не 
дає можливості в повному 
обсязі забезпечити цю галузь 
коштами на придбання ліків, 
медапаратури, утримання 
лікарських закладів.

 А тому традиційно, впродовж 
багатьох років, з метою здешев-
лення витрат на харчування 

хворих, які перебувають на ліку-
ванні у лікарнях нашого району, 
Волинській обласній клінічній 
лікарні, Волинській обласній 
психіатричній лікарні №2, ми 
проводимо заготівлю картоплі від 
населення через органи місце-
вого самоврядування, зокрема, 
сільські та селищні ради.

В кінці серпня було доведено 
обсяги заготівлі картоплі на кожну 
сільську, селищну ради. Заготів-
ля картоплі здійснювалась для 

потреб Ківерцівської центральної 
районної лікарні (33,7 т), Олиць-
кої міської (2,5т) та Цуманської 
районної лікарень (3,82т), Холо-
невичівської дільничної лікарні 
(2,2т), стаціонарного відділення 
для постійного проживання оди-
ноких непрацездатних громадян 
в с.Тростянець (2,5т), Волинської 
обласної лікарні (10,7т) та для 
Волинської обласної психіатрич-
ної лікарні №2 (18,9т).

Завдяки розумінню сільських 

жителів району всього було  за-
готовлено 74,32 тонн картоплі 
(детальніший розподіл по сіль-
ських та селищних радах - див. 
табл. на 8 стор.). 

Висловлюємо щиру вдячність 
за надану благодійну допомо-
гу всім, хто долучився до цієї 
роботи. 

Тамара КОхНОВіЧ, 
начальник відділу з питань 

організаційного забезпечення 
діяльності районної ради.

У скорботний день 26 листопада 2011 року, 
ми згадуємо мільйони наших земляків, яких 

було приречено на голодну смерть лише за те, 
що вони були українцями.

Апофеозом зла, який на довгі роки й десятиліття 
підірвав генетичні, інтелектуальні, творчі сили нації 
і поставив її на межу необоротного цивілізаційного 
зламу, ми називаємо Великий Голод 1932—1933 
років. Правда про нього пробила собі дорогу крізь 
товщу часу, лукавого замовчування і підступ-
них міфів, щоб відтепер і назавжди залишитися 
пам’ятником безвинно загубленим і нагадуванням 
та пересторогою для живих.

Експертизою встановлено, що внаслідок Голо-
домору Україна втратила майже 4 млн. померлими 
та більше 6 млн. ненародженими. Безжальна рука 
голоду торкнулася практично кожного села, кожної 
родини. Надто високу ціну заплатив наш народ за 
прагнення бути господарем на власній землі. Ще й 

до сьогодні спогад про страшний голод в Україні – 
це незагоєна рана, невичерпний біль, непрощений 
злочин. Десятки країн світу офіційно визнали Голо-
домор в Україні геноцидом та засудили його.

Дорогі ківерчани, щиро просимо Вас прийти в 
День пам'яті жерв Голодоморів  на поминальні 
Богослужіння у наших храмах і відвідати громад-
ські заходи. 26 листопада о 16 годині розпочнеться 
Всеукраїнська акція «Запали свічку». Впевнені, 
що цей святий вогник – символ нашої пам’яті  не 
омине жодної Вашої домівки.

Просимо Господа у своєму Царстві піклуватися 
про душі мільйонів невинно убієнних українців. Не-
хай спомин про них згуртує нас, додасть любові до 
ближнього і до рідної країни.

Голова райдержадміністрації   
                                            Леонтій КРИЧКЕВИЧ.                                             
Голова районної ради          Михайло МАРЧУК.                                              

Звернення голови обласної державної адміністрації 
бориса КлімчуКа до дня пам’яті жертв голодоморів в уКраїні

Шановні волиняни!
У своїй багатовіковій історії Україна пережила чимало драм і трагедій. 

Однією з найбільших  був Голодомор 1932-1933 років.
Відзначаючи День пам’яті жертв голодоморів, ми не лише скорбимо за загиблими, а й 

постаємо нацією цивілізованою і гуманною. Український народ пережив це страхіття. Пере-
жив і вижив, здобув державну Незалежність і впевнено утверджує себе у світовій спільноті.  

Дякуючи Богу, мешканців Волині Голодомор 1932-1933 років не торкнувся безпосеред-
ньо. Але ми схиляємо голови у жалобній скорботі за нашими співвітчизниками – українця-
ми, які безвинно та передчасно пішли у Вічність, висловлюємо розуміння і співчуття людям 
і родинам, які були свідками тих страшних подій. 

Час все більше віддаляє нас від них, але пам'ять людська жива. Цю трагічну подію в 
історії нашого народу потрібно ретельно дослідити і донести до суспільства правдиву 
інформацію про неї. Ми повинні зробити все, щоб подібні злочини ніде і ніколи не повторю-
валися. 

Трагедія голодомору є уроком для усіх нас. Ми зобов'язані постійно усвідомлювати, що у 
державному будівництві на першому плані завжди має бути Людина, її життя і здоров'я.

Вічний покій жертвам голодоморів! 
Пам’ятаймо завжди уроки нашої спільної історії!
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Волинь 1943

середньомісячна Заробітна плата штатних працівниКів 
За січень-вересень 2011 роКу (грн) 

За рівнем заробітків Ківерцівський район ранжується сьомим (1740 
грн) у переліку найвищих серед районів і міст області.  Разом з тим, на                 
1 жовтня в районі залишились невиплаченими 185,8 тис. грн, або 1,3% се-
редньомісячного фонду оплати праці (в області  –  8,9 млн. грн, або 2,2%).

Головне управління сттатистики.

Про те, що цьогоріч щедрий урожай капусти, свідчать не тільки низькі 
ціни на неї в магазинах і на базарах, а й те, що за 9 місяців «у капусті» 

волиняни “знайшли” 10914 дітей. Серед новонароджених 80 пар двійнят 
(79 хлопчиків і 81 дівчинка) і одна трійня (3 хлопчики).

Серед мам, які народили двоє дітей, 16 лучанок, 9 жительок Камінь-
Каширського району, 7 - Ківерцівського, 6 - Маневицького, по 5 - з міст 
Володимира-Волинського та Нововолинська, по 4 - Луцького та Ратнівсько-
го, по 3 - Горохівського, Іваничівського, Рожищенського, Старовижівського і 
Турійського районів, по 2 - Шацького району і м.Ковель. В інших районах було 
зареєстровано по 1 парі двійнят.

Поповнення двома дітьми відразу відбулося у 27 сім’ях, де чекали на 
первістка, у 37 родинах, в яких вже було по одній дитині, в 4-х - двоє, у 8-ми - 
троє, у 3-х - четверо, в 1 сім’ї мали п’ятеро дітей.

Більше половини (55%) двійнят з’явилось на світ у матерів віком від 20 до 
29 років, 42,5% немовлят - у жінок, яким 30 і більше років. Наймолодшою з 
них була 18-річна жителька Рожищенського району, а найстаршою - 42-річна 
мешканка Ковеля.

Варто зазначити, що більшість малюків, які з’явились на світ, ростуть і ви-
ховуються у повноцінних сім’ях, проте 4 пари двійнят народилося в одиноких 
матерів або у батьків, шлюб яких не зареєстровано.

Трійнята народилися у луцькій родині, де вже було двоє діток.
Головне управління статистики у Волинській області.

народився не один
За 9 місяців цього роКу у КіверцівсьКому районі 

народилось 7 двійнят, більше лише у Камінь-КаширсьКому 
районі 

статистиКа

КіВЕРціВСьКА МіСьКА РАДА  
оголошує КонКурс 

НА  ПРАВО ОРЕНДИ  ВОДНОГО 
Об’єКТУ ОЗЕРА «МОЛОДіжНЕ».

Інформація про водний об’єкт:
а) об’єкт розміщений в місті Ківерці 

на віддалі  2,0 км від центру міста, біля 
виїзду на трасу Луцьк - Маневичі площею 
1,89 га;

б) глибина - 3 м;
в) ширина - 100 м;
 г) довжина - 189 м;
 д) стартовий розмір орендної плати - 

400 грн в рік;
 е)  місце проведення конкурсу - місто 

Ківерці, вулиця Шевченка,14
Міський голова  Володимир жГУТОВ.

пам'ятати, щоб не повторити

нагадування і пересторога для живих

реальна справашановні жителі району!

Ківерцівська міська рада Волинської області 
шостого скликання

                                     ПРОЕКТ  РіШЕННЯ
ПРО ПОДАТОК НА НЕРУхОМЕ МАйНО, 

ВіДМіННЕ ВіД ЗЕМЕЛьНОї ДіЛЯНКИ
Відповідно до  ст. 143 Конституції України, пункту 23 частини 

1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Укра-
їні»,  статтей 10, 265.5 Податкового кодексу України, пункту 24  
частини  1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:        

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової 
нерухомості, в таких розмірах:     

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

регуляторна політиКа - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів - 2,7 
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року.

2. Затвердити Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки. 

3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Секретарю міської ради Михайленко Л.П. довести  дане рішення до 

відома населення через засоби масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутат-

ську комісію з питань  планування, бюджету, фінансів та економічного 
розвитку (Філіпчук Н.Ф.) та заступника міського голови з фінансово-
економічних питань Мартинюк О.Я., організацію виконання рішення 
доручити  Ківерцівській МДПІ.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі від юридич-
них та фізичних осіб-підприємців, їх об’єднань, мешканців міста впродовж  
місяця від дня оприлюднення на адресу: 45200,  м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, 
Ківерцівська міська рада, тел.: 2-15-83, е-mail: rada@kivrada.gov.ua.

Міський голова Володимир жГУТОВ.  


