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У  К О В Е Л Ь С Ь К І Й  РА Й О Н Н І Й  РА Д І

ВІДБУЛАСЬ ЧЕРГОВА СЕСІЯ 
РАЙОННОЇ РАДИ

18 лютого 2022 року під головуванням голови Ко-
вельської районної ради В’ячеслава Шворака відбу-
лася одинадцята сесія Ковельської районної ради 
восьмого скликання. Із 42 районних обранців прибули 
та зареєструвалися 34 депутати.

У ході роботи народні об-
ранці заслухали інформації: 
Юрія Новосада – керівника 
окружної прокуратури про ре-
зультати діяльності Ковельсь-
кої окружної прокуратури за 
2021 рік; Андрія Литвина – на-
чальника Ковельського район-
ного управління поліції Голов-
ного управління Національної   
поліції у Волинській області 
та Сергія Цигульова – заступ-
ника  начальника  відділу ор-
ганізації несення служби у 
місті Ковель УПП у Волинській 
області ДПП – про результати 
діяльності органів Національ-
ної поліції щодо стану закон-
ності, боротьби зі злочинністю, 
охорони  громадської безпеки 
і порядку на території Ковель-
ського району за 2021 рік; Ва-
лентини Варголяк – заступника 
директора Волинської дирекції 
«Укрпошта» – про стан пош- 
тового обслуговування насе-
лення Ковельського району; 
Світлани Карпюк – начальника 
відділу фінансів Ковельської 
РДА – про виконання районно-
го бюджету за 2021 рік.

Питанню про стан поштово-
го обслуговування населення 
Ковельського району депутати 
приділили найбільше уваги в 

порівнянні з іншими не менш 
важливими питаннями порядку 
денного.

І також депутати ухвалили 
рішення з ряду питань, а саме: 
Про внесення змін до Порядку 
використання коштів на вико-
нання  заходів Програми  со-
ціального захисту  населення  
Ковельського району на 2018 
– 2022 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 
13.12.2018 року №23/12 в ча-
стині надання  матеріальної 
допомоги мешканцям Ковель-
ського району за зверненнями 
до депутатів районної ради»;  
Про внесення змін до Про-
грами розвитку місцевого са-
моврядування в Ковельському 
районі на 2021 -2022 роки, за-
твердженої рішенням районної 
ради від 19 лютого 2021 року 
№ 4/21;  Про продовження  
терміну дії Районної програми 
підтримки органів виконавчої 
влади у Ковельському рай-
оні  на 2021 рік, затвердженої 
рішенням районної ради від 
19 лютого 2021 року № 4/19; 
Про внесення змін до рішення 
районної ради від 07  грудня 
2021 року №9/10 «Про район-
ний бюджет на 2022 рік»; Про 
внесення змін до рішення рай-

онної ради від  23.04.2021 року 
№ 5/26 «Про визначення ба-
лансоутримувачів майна спіль-
ної власності територіальних 
громад сіл, селищ району; Про 
безоплатну передачу майна 
спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ району; 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встанов-
лення  (зміни) меж населених 
пунктів с. Старовойтове, с. Рів-
не, с. Гуща Рівненської сільсь-
кої ради Ковельського району 
Волинської області; Про вне-
сення змін до списку присяж-
них Ратнівського районного 
суду, затвердженого рішенням  
Ратнівської районної ради від 
20 грудня 2019 року №36/5.

Проект рішення «Про погод-
ження надання спеціального 
дозволу на користування на-
драми з метою видобування 
піску Шкуратівського родови-
ща» депутати  відправили на 
доопрацювання з причин не-
точностей та невідповідностей 
у поданій документації.

У «Різному» депутатами 
були ухвалені ряд звернень до 
вищих органів влади, а саме: 
– до Волинської ОДА та Во-
линської обласної ради щодо 
будівництва навчального кор-
пусу Гірниківського ліцею Рат-
нівської селищної ради; – до 
Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства 
енергетики України, Націо-
нальної комісії, що здійснює 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРИЗОВ 
РЕЗЕРВІСТІВ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський на тлі рішення 
Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголо-
сив призов резервістів Збройних сил. Також найближчим часом 
будуть проведені збори резервістів територіальної оборони. 

За його словами, на сьогодні немає необхідності у загальній 
мобілізації. Зазначив, що резервісти мають підвищити готовність 
української армії до всіх можливих змін. Крім того, найближчим 
часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи те-
риторіальної оборони.

ПОСИЛИЛИ ОХОРОНУ ПІДЗЕМНИХ 
СХОВИЩ ГАЗУ

Укртрансгаз посилив охорону підземних сховищ газу (ПСГ) 
через напружену ситуацію в Україні. Компанія співпрацює з Нац- 
поліцією та Нацгвардією України по забезпеченню стабільної ро-
боти ПСГ. Там також наголосили, що не мають об'єктів на лінії 
розмежування.

УКРАЇНА МИНАЄ ПІК 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19

Україна минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри 
виявлених випадків за весь час епідемії – а це понад 40 000 
підтверджених захворювань на добу, – кількість шпиталізацій і 
померлих менша, ніж на піку попередньої "Дельта"-хвилі. Серед-
ньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припи-
нила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 
осіб на добу. Але, як зауважив міністр охорони здоров'я Віктор 
Ляшко, українська статистика "ковідних"  смертей – це смертність 
"із ковід", а не "від ковіду". До того ж смертність є відкладеним 
показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 
тижні пізніше, ніж випадки госпіталізації. Міністр також нагадав, 
що важливу роль у ситуації зараз відіграє, звісно, вакцинація про-
ти COVID-19. 

МОЖНА ВІДСТЕЖУВАТИ АРМІЮ РФ 
НА КОРДОНІ

Команда програмістів - волонтерів із Києва створила інтерак-
тивну карту, де можна відстежувати присутність і переміщення 
російської армії біля кордону України. Автори проєкту Kordon.io 
своїх імен не розкривають, лише пишуть про свою систему 
моніторингу у Twitter. Також публікують повний історичний архів 
пересувань військової техніки у всіх відомих їм локаціях. 

"Наша мета - покращити якість та оперативність інформації, 
що може допомогти збройним силам та зменшити потік дезін-
формації", - повідомили спеціалісти.

АКЦІЇ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ 
ТРИВАЮТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТОВІ

Уся світова спільнота вийшла на акції підтримки України на 
тлі загострення загрози з боку Росії. Зокрема, синьо-жовті стяги 
розгорнули 20 лютого, у Польщі, Франції, Німеччині та навіть Ар-
гентині. 

У Парижі мирна хода та маніфестація на підтримку суверені-
тету України пройшла центром міста. Учасники зазначають, що 
до маніфестантів приєдналися також представники інших на-
родів та громад, які вболівають за долю України. У Варшаві ак-
цію на підтримку України провели просто під посольством Росії. 
Учасники розгорнули українські, польські та білоруські стяги, а 
також написи "Україна переможе".

ПОМЕР ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ 
ТА ДИСИДЕНТ ІВАН ДЗЮБА

22 лютого, помер український літературознавець, літератур-
ний критик та дисидент Іван Дзюба. Відомо, що Іван Дзюба помер 
уві сні у віці 90 років.

Літературознавець народився 26 липня 1931 року. Був ака-
деміком НАН України, керував відділом загальних енциклопе-
дичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень. Від 
1992 до 1994 очолював Міністерство культури України. Також 
впродовж кількох років очолював комітет з Національної премії 
України імені Тараса Шевченка. У 1970-х через погляди зазнав 
переслідувань і був виключений зі Спілки письменників України. 
А 1973-го його засудили до п’яти років ув’язнення та п’яти років 
заслання за “антирадянську” працю. Мав звання Героя України.

ПІДПОЛКОВНИК ПОЛІЦІЇ ПРОДАВАВ 
АМФЕТАМІН

На Київщині затримали підполковника Білоцерківського від-
ділку поліції, старшого оперуповноваженого з особливих дору-
чень, за продаж амфетаміну. Слідство встановило, що чоловік 
налагодив механізм збуту психотропної речовини від грудня 2021 
року. Він продавав амфетамін наркозалежним.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці кілька 
разів купили у підполковника близько 500 г речовини. Підполков-
ника поліції затримали під час чергової спроби збуту понад 800 г 
амфетаміну.

МАСОВО ЗАКРИВАЮТЬСЯ ФОПИ
В Україні масово закриваються ФОПи: у лютому 2022-го діяль-

ність припинили понад 36 тисяч підприємців.
За даними дослідницької компанії "Опендатабот", це ре-

кордний показник від 2017 року. Також у компанії зазначили, що 
вперше за тривалий час кількість відкритих ФОПів виявилася 
меншою за число закритих. У лютому нових підприємців було 
зареєстровано понад 25 тисяч. Негативну тенденцію до закрит-
тя підприємств експерти пояснюють змінами податків, вимогою 
наявності касових апаратів, також підвищенням вартості енерго-
ресурсів.

За матеріалами Інтернет-видань – Леся ГРІНЧУК

«І ЗУПИНИЛОСЬ СЕРЦЕ МОЛОДЕ, 
ЩОБ ВІЧНО БИЛОСЬ СЕРЦЕ УКРАЇНИ»

2 0  Л Ю Т О Г О  –  Д Е Н Ь  Н Е Б Е С Н О Ї  С О Т Н І

Під такою назвою в пам'ять про полеглих за 
майбутнє України біля білборду Героям Небесної 
Сотні та пам’ятної дошки загиблим військовослуж-
бовцям провели годину-спомин у Ратному минулої 
п'ятниці. Згадали події Революції Гідності, віддали 
данину шани Героям Небесної Сотні керівники Рат-
нівської територіальна громади, працівники уста-
нов, жителі селища, представники громади Свя-
то-Іллінського собору.

Звернулася до усіх присутніх заступ-
ник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олена Антонюк. 
Вона зазначила, що український народ  
довів свою відданість свободі, свою гід-
ність, заплативши за такі цінності найвищу 
ціну – життям учасників акцій протесту. Ко-
жен із них здійснив особистий подвиг – від-
дав найцінніше – своє життя заради нової 
України.

Ведуча заходу, завідуюча бібліотекою 
для дітей Наталія Панасюк нагадала при-
сутнім про ті сумні події, які відбувалися на 

Майдані: в столиці європейської країни, в 
серці України гинули її найкращі сини, від-
давали своє життя за Батьківщину.

У жалобі схилили голови. Пам’ять Ге-
роїв, яких було вбито у мирний час, вша-
нували хвилиною мовчання. Після чого до 
пам’ятних знаків борцям за свободу і неза-
лежність України поклали квіти. 

Під час заходу звучали музичні номери 
у виконанні працівників КЗ «Центр куль-
тури та дозвілля». Іван Юхимчук виконав 

пісню "Плакала 
калина», дует у 
складі Катери-
ни Харкевич та 
Олени Ленарто-
вич  -  пісню "Жу-
равлі», народ-
ний аторський 
жіночий вокаль-
ний ансамбль 
«Медодія» - «Йшла до Бога Україна».

Панахиду за невинно загубленими ду-
шами провів настоятель Іллінського храму, 

декан Ратнівської 
округи, протоієрей 
Роман Бодак.

Закликав прим-
ножувати той здо- 
буток про який вони 
мріяли, відстоюва-
ти незалежність, 
гідність, яку воїни 
різних часів відсто-
ювали, а тепер випала честь і нам відсто-
яти. 

- Відстоїмо, нехай не буде у нас страху, 
а хай буде відвага і віра, і з тою вірою ми 

переможемо, - сказав Роман Бодак. -  Нас 
підтримує світ. Є у нас гідні, достойні за-
хисники. Ось це зразок тут їхньої хороб- 
рості. Піднімемо руки до Господа і візь-
мемо і зброю, як треба буде, і захистимо 
Батьківщину. Буде Україна, буде слава її 

і буде її воля. Героям Небесної Сотні, які 
поклали початок новому світогляду, слава, 
і слава нашій неньці-Україні!

Леся ГРІНЧУК

державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комуналь-
них послуг (НКРЕКП) – щодо 
незаконного встановлення за-
гальнобудинкових лічильників 
обліку газу; до Президента 
України, Верховної Ради Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, 
Ради національної безпеки і 
оборони України щодо збіль-
шення видатків на оборону та 
зміцнення обороноздатності 
держави; до Президента Украї-
ни Зеленського В. О. про вве-
дення санкцій щодо народних 
депутатів України, посадових 
осіб органів державної влади 
і місцевого самоврядування та 
олігархів, які втекли за кордон 
у період 30 січня - 15 лютого 
2022 року.

Окрім звернень, на сесії 
районної ради депутатськими 
фракціями було виголошено  
заяви, зокрема, фракція «Слу-
га народу» виголосила заяву 
"Про звернення до Верховної 
Ради України щодо підтримки 
дій Президента України, спря-
мованих на захист національ-
них інтересів і територіальної 
цілісності держави"; від депу-
татської фракції «Європейська 
Солідарність» – «Звернення 
до Президента України, Вер-
ховної Ради України, лідерів 
проукраїнських політичних сил 
щодо недопущення політичних 
переслідувань».

https://kovelska-rayrada.
gov.ua


