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Вступ 
Березне. Цей мальовничий куточок живе й розвивається швидкими темпами. Інтенсивно 

відбувається розбудова селища, примножуються культурні пам'ятки. Це край чесного, 
талановитого народу, що живе серед густих лісів, широких ланів та дзеркально-чистих річок. 

Березнівський район розташований у східній частині Рівненської області. Площа становить 
1,7 тис.км2 (8,5% площі Рівненської області). 
Відстань від м.Березне до обласного центру – 66 км, до залізничної станції Моквин – 20 км. На 
півночі район межує із Сарненським і Рокитнівським районами Рівненської області, на сході – з 
Житомирською областю, на півдні – з Корецьким та Гощанським районами Рівненської області, 
на заході – з Костопільським районом Рівненської області. 

Кількість населення – 64,3 тис. чол., з них міського – 15,0 тис. чол, сільського – 49,3 тис. 
чол.  

На території району розміщено 55 населених пунктів, з них: міст – 1, селищ міського типу 
– 1, сільських населених пунктів – 53. Функціонує 25 місцевих рад, з них: 1 міська, 1 селищна, 23 
сільських. Депутатський корпус районної ради нараховує 34 депутати.  

В східній частині району, в межах Українського кристалічного щита, містяться численні 
родовища різнокольорових гранітів, сієнітів, габро. Ці кристалічні породи - цінний будівельний, 
декоративний і облицювальний матеріал. Запаси кам'яних матеріалів на території району 
практично не обмежені. Базою для розвитку фарфоро – фаянсової промисловості та виробництва 
вогнетривкої цегли є родовища каоліну. Найпоширенішими корисними копалинами є піски, які 
займають 70 %території району. Паливні корисні копалини представлені покладами торфу. 

В районі проводяться певні заходи по стабілізації промислового виробництва. 
За підсумками січня-травня 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) зріс на 54,2% і склав 253,9 млн.грн. (січень-травень 2017 року - 164,7 млн.грн.).  
В агропромисловому комплексі району виробництво валової продукції сільського 

господарства по сільськогосподарських підприємствах за січень-червень 2018 року склало 35,9 
млн. грн., що на 10,3 млн. грн. більше відповідного періоду 2017 року. 

Зростання виробництва становить 140,0 %. По темпах зростання валової продукції район 
посідає 2 місце в області.  

У районі функціонує 40 закладів загальної середньої освіти, з них: 
 Ліцеї - 1 
 Гімназії - 1 
 Опорні заклади – 4 з 11 філій закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів у їх 

складі 
 НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей з професійним навчанням» - 1 
 НВК „Гімназія – загальноосвітня школа І ступенів” - 1 
 НВК „Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” -1 
 НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ” - 3 
 ЗОШ І-ІІІ ступенів - 13 
 ЗОШ І-ІІ ступенів - 3 
 НВК “ЗОШ І ступеня - ДНЗ” - 1 
Закладів загальної середньої освіти з профільним навчанням (філологічний, природничо-

математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний) – 54 
(985 учнів). 

На базі закладів загальної середньої освіти функціонує гуртків - 119. 
Загальноосвітні навчальні заклади забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами 

– 37. 
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Загальноосвітні навчальні заклади у яких створені веб-сайти - 40. 
Всі загальноосвітні  навчальні заклади району підключені до мережі Інтернет. 
В районі діють: народний музей історії села Бистричі – у Бистрицькому  НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів - ДНЗ»; зразкові історико-краєзнавчі музеї – у Березнівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – 
ліцей з професійним навчанням»; Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Голубнівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

У місті Березне функціонують Надслучанський інститут Національного університету 
водного господарства та природокористування, Березнівський лісотехнічний 
коледж Національного університету водного господарства та 
природокористування, Західноукраїнський коледж “ПОЛІССЯ”, Державний професійно-
технічний навчальний заклад “Березнівське вище професійне училище” та Державний 
професійно-технічний навчальний заклад „Соснівський професійний ліцей” в смт. Соснове. 

Медичне обслуговування населення здійснюється центральною районною лікарнею на 270 
ліжкомісць, Соснівською районною лікарнею на 35 ліжкомісць, 8 амбулаторіями, 34 
фельдшерсько-акушерськими пунктами та 3 фельдшерськими здоровпунктами. В селі Зірне 
функціонує протитуберкульозна лікарня, яка фінансується з обласного бюджету. Медичну 
допомогу населенню надає 113 лікарів (81,7% від потреби) та 355 середніх медпрацівники (100% 
від потреби). Центральна районна лікарня має вищу акредитаційну категорію, є базою передового 
досвіду. 

На території району діє 40 клубних закладів (в сільській місцевості - 39), 47 бібліотек (38 - 
в сільській місцевості). В м.Березне функціонує краєзнавчий музей, кінотеатр, дитяча музична 
школа, будинок культури, центральна районна бібліотека та центральна районна дитяча 
бібліотека. 9 самодіяльних колективів носять почесне звання "народний аматорський". Це - 
народний аматорський хор "Богуш", ансамбль народних інструментів, камерний хор, духовий 
оркестр, драматичний театр, ансамбль танцю "Берізка", оркестр народної музики, ансамбль 
скрипалів і вокально-інструментальний ансамбль районного будинку культури та фольклорні 
колективи сіл Білка, Малушка, Князівка, Зірне. 2 дитячих колективи дитячої музичної школи 
носять звання "зразковий". 

 До послуг населення району: 23 спортивні зали, 125 спортивних майданчиків, 32 
футбольних поля, 57 майданчиків з тренажерним обладнанням, 16 стрілецьких тирів (криті). У 
районному центрі працюють спортивно-оздоровчий комплекс, плавальний басейн, водно-
спортивна база, 2 дитячо-юнацькі cпортивні школи, вихованці яких, з окремих видів спорту 
(веслування на байдарках і каное, важка атлетика, греко-римська боротьба, плавання і стрільба з 
лука), входять у збірні команди області. 

На території району існує 7 заказників. Із них лише один має статус загальнодержавного 
значення – загальнозоологічний "Урочище Брище – 1", решта – місцевого значення. Мережу 
місцевих заказників створюють загальнозоологічний "Урочище Брище – 2", ландшафтний – 
"Соколині гори", гідрологічний – "Полянські стави", лісові – "Більчаківський", "Остроганський". 
Чотири заказники – "Соколині гори", "Більчаківський", "Остроганський " та геологічний 
"Марининсько – Устянські граніти" входять до складу Надслучанського регіонального 
ландшафтного парку. 

Березнівщина - це край з унікальними можливостями для розвитку і поширення туризму, 
адже тут гармонійно поєднується багата культурно-історична спадщина, мальовнича та 
неповторна природа, щира гостинність мешканців краю і родюча земля. 

Багато сіл Березнівщини мають цікаву історико-архітектурну спадщину, культуру, 
самобутній побут, самою природою даровані мальовничі ландшафти, наділені багатими 
лікувально-рекреаційними ресурсами. 
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Туристична галузь є важливим чинником стабільного і динамічного розвитку району, 
збільшення надходжень до місцевого бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у 
багатьох галузях економіки зокрема транспорт, будівництво, торгівля, зв’язок, сільське 
господарство, виробництво товарів широкого вжитку тощо. Туризм сприяє підвищенню 
зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню 
українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини 
краю, збереження екологічної рівноваги. 

У нашому районі є всі підстави для розвитку туристичної галузі. Цьому сприяє і створення 
в березні 2000 року Надслучанського регіонального ландшафтного парку, заповідна зона якого 
поєднує в собі 14 природоохоронних об’єктів (6 заказників, 7 пам’яток природи та 1 заповідне 
урочище). Чого тільки варті мальовничі куточки ландшафтного заказника місцевого значення 
«Соколині гори», Березнівський дендрологічний парк загальнодержавного значення, Зірненський 
парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, гідрологічний заказник місцевого 
значення «Полянські стави», загальнозоологічний заказник «Урочище Брище», руїни 
Губківського замку, старовинні православні храми, цікаві геологічні та археологічні знахідки, 
збережені традиції бортництва і це далеко неповний перелік цікавих місць для туризму. Особливо 
привабливим для туристів є швидкоплинний Случ із своїми високими та стрімкими берегами із 
гранітних порід, де скелі місцями досягають висоти 25 метрів. 

Пріоритетними для нашого району є сільський, зелений, екстремальний та спортивний 
туризм. А перспективними населеними пунктами можна вважати Маринин, Губків, Соснове, 
Князівку, Поляни та інші села, де є цікаві місця і люди здатні розпочати дану справу. 

Відділом культури і туризму райдержадміністрації розроблено 11 туристичних маршрутів: 
7 – по району, 4 – на  території регіонального ландшафтного парку «Надслучанський» та 9 
екологічних стежок. Визначено власників приватних садиб в селах Губків, Більчаки, Маринин, 
Прислуч, Хотин, які готові приймати туристів. 

Видано туристичний путівник «Туристично-оздоровчі маршрути Березнівщини», де 
детально описано 4 туристичних маршрути по району, путівник «Мандрівки по Надслучанській 
Швейцарії», де детально описано 3 маршрути на території Надслучанського регіонального 
ландшафтного парку, книгу «Заповідна краса Березнівщини. Природно-заповідний фонд 
Березнівського району Рівненської області», надруковано карту-схему Березнівського району, де 
нанесено туристичні маршрути, археологічні та історичні пам’ятки. Крім того, в соціальній 
мережі Facebook cтворено сторінку «Березнівщина туристична», на якій розміщена інформація 
про туристичний потенціал району. Також відомості щодо туристичних об’єктів та елементів 
інфраструктури Березнівщини включені до туристичного Інтернет-ресурсу «Велика туристична 
Волинь» та путівника «Рівненщина туристична». 

В районі знято ряд відеофільмів, які рекламують туристичний потенціал регіону: «5 канал» 
– серія передач «Унікальна Україна», канал «Тоніс» –  «Древній Губків», канал 1+1 – «Мій 
путівник», «Надслучанська Швейцарія. Моя країна 360˚», Рівненська державна телерадіокомпанія 
– «Рідний край», відеофільм про проведення свята традиційної поліської кухні «День гарячого 
казана» та цикл телепередач «Азбука смаку» за участю господинь та господарів із сіл Маринин, 
Білка, Тишиця, Лінчин, Городище, селища Соснове та міста Березне, які розкривають секрети 
приготування традиційних страв поліської кухні. 

За умовами проекту «Відкрий Рівненщину» інформація про 7  туристично привабливих 
об’єктів нашого району розміщена на Інтернет-сторінці газети «ОГО». 

Тож щиро запрошуємо відвідати наш край, де Ви завжди зможете знайти широкі 
можливості для туризму, змістовного відпочинку, зустрітися з цікавими людьми. 
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5. Люшин В. Рухаємось у правильному напрямку /розмовляла Н. Ярмолюк / В. Люшин // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 23/30 берез./. - С. 2. 
Інтерв'ю з головою Березнівської районної державної адміністрації про плани щодо закладів 
соціально-культурної сфери, реконструкції очисних споруд та ремонту доріг в районі 
 
6. Пилипчук Р. Березне повинне бути затишним, європейським і неповторним", - стверджує 
міський голова Руслан Пилипчук /розмову вів П. Рачок / Р. Пилипчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 26/13 квіт./. - С. 2. 
Розмова з міським головою міста Березне Русланом Пилипчуком про те, що робитиме міська рада та 
відповідні комунальні служби по благоустрою райцентру 
 
7. Пилипчук Р. Вкриваються асфальтом вулиці і тротуари/ розмову вів П. Рачок / Р. Пилипчук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 6. 
Розповідь міського голови Березного Руслана Пилипчука про те, що зроблено для поліпшення 
благоустрою міста, зокрема ремонту вулиць і тротуарів  
 
8. Пилипчук Р. Місто впевнено крокує в майбутнє/ розмовляв П. Рачок / Р. Пилипчук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 2. 
Інтерв'ю з міським головою Русланом Пилипчуком про втілення в життя Програми соціально-
економічного і культурного розвитку Березного на 2018 рік 
 
9. Рачок П. Щоб всім жилося затишно і щасливо / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 4. 
Про розвиток, благоустрій, а також деякі проблеми, над вирішенням яких наполегливо працює 
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сільська влада та громада села Балашівка Березнівського району 
 
10.    Стахнюк Я. Молодь про покращення життя району / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 5/23 січ./. - С. 1. 
У приміщенні Березнівської районної державної адміністраціївідбулася зустріч влади району та 
представників учнівського і студентського самоврядування, на якій молодь мала можливість 
висловити власні ідеї покращення життя району 
 
11.    Ярмолюк Н. Квіти пам'яті і слави  / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 6. 
Напередодні Дня Незалежності України керівники Березнівського району вшанували пам'ять 
загиблих воїнів АТО, поклавши квіти на місця їх поховань 

 
Населення 

 
12. Антонюк М. Біля голлівудських стежок / М. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 6. 
Про долю матері-одиначки Ганни Турчик та її трьох дітей, родом із села Поляни Березнівського 
району 
 
13. Антонюк М. Щасливе життя довжиною у 90 років / М. Антонюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 45/26 черв./. - С. 5. 
Історія життя жителя села Поляни Березнівського району Ковалевича Василя Пилиповича 
 
14.    Ваврик М. Учениця Ектора Браво / М. Ваврик // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 4/19 січ./. - С. 3. 
Розповідь жительки селища Соснове Лесі Григорівни Яницької про своїх дітей - сина Івана та 
доньку Женю, яким випало щастя реалізувати свої мрії на рідній землі, в Україні 
 
15.    Желінський П. Доля веде до 100-річчя / П. Желінський // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 11. 
Про довгожительку Саванчук А. із села Орлівка Березнівського району, яку днями родина привітала 
із 95-річчям 
 
16.   Калюжна Д. Висота любові Надійки Стахнюк / Д. Калюжна // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 12/16 лют./. - С. 3. 
Про симпатичну, привітну та усміхнену дівчину-інваліда із символічним ім'ям Надія Стахнюк із 
села Поліське Березнівського району 
 
17.    Мельничук Л. В багатій державі заможні люди/ розмовляла Н. Ярмолюк / Л. Мельничук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 8. 
Розповідь автора про своїх дітей, подружжя Тетяни та Дмитра Сороки, які нині проживають і 
працюють в місті Лос-Анжелес, що у Сполучених Штатах Америки 
 
18.    Рачок П. Гартована важкими випробуваннями / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 8/2 лют./. - С. 3. 
Про нелегку долю 92-річної Любові Охрімівни Залужної із хутора Підгало Березнівського району  
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19.    Рачок П. З Полян в Америку дорога привела / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 3. 
Про долю 88-річного ветерана праці із села Поляни Березнівського району Оніщука Петра 
Корнійовича, якому разом з дружиною довелося виїхати на певний час в Америку, де проживають 
його шестеро дітей  
 
20.    Рачок П. Міцне гілля сягає у майбутнє / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-     
політична газета. - 2018. - N 16/2 берез./. - С. 3. 
Про велику працьовиту родину Тихончуків,  першоджерела якої із давнього хліборобського роду 
села Вітковичі Березнівського району 
 
21.    Рачок П. Свекруха-мама і невістка-дочка живуть у злагоді й любові / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 27/17 квіт./. - С. 3. 
Історія родини Нагорних із села Кам'янка, де свекруха 78-річна Надія Андріівна та невістка Наталія 
Леонтіївна вже двадцять два роки живуть у щирій приязні, любові і злагоді 
 
22.    Рачок П. У гармонії любові, віри, праці і краси / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 6. 
Про гарних господарів та працелюбів із Поліського Березнівського району Йосипа Володимировича 
та Лідію Василівну Трофимчуків 
 
23.    Рачок П. У гарній хаті - щастям багаті / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 15/27 лют./. - С. 2. 
Про життя-буття багатодітної родини Рибачуків із села Прислучі Березнівського району 
 
24.    Рачок П. У праці й злагоді - їх щастя і достаток / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 58/27 верес./. - С. 4. 
Про працьовиту і дружню сім'ю Василя Петровича та Ірини Василівни Сидорчуків із Тишиці 
Березнівського району  
 
25. Рачок П. Як Бог розпорядився, так мусимо жити..." / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 6. 
Про життя та щоденні клопоти терплячої і трудолюбивої 82-річної Надії Іванівни Шульжук з 
Поліського Березнівського району  
 
26. Рачок П. Терпляче пройшла крізь життєві випробування 97-річна Ольга Бережна / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. - С. 11. 
Про непросту і нелегку долю 97-річної колишньої партизанки, невтомної трудівниці Ольги 
Леонтіївни Бережної з міста Березне 
 
27.    Стахнюк Я. В житті переплелись і щастя, і печаль / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 3. 
Про життєрадісну, щиру і добру жінку Семенович Марію Титівну із села Зірне Березнівського 
району 
 
28.    Тарасюк В. За три роки до сторіччя / В. Тарасюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 56/13 верес./. - С. 4. 
Про життя неординарного мешканця села Калинівка на Демидівщині Володимира Дем'яновича 
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Людвічука, який нещодавно відзначив 97-й день народження  
 
29. Цимбалюк Є. На "Жди мене" Алла Лящук із Рівного не дочекалася принцеси з Таїланду / Є. 
Цимбалюк // Вільне слово : Громадсько-політична газета. - 2018. - №4/25 січ./. - С. 6. 
Про Катерину Десницьку, дружину спадкоємця короля Сіаму (після перейменування - Таїланду), 
хресну маму жительки села Новостав Рівненського району Олександри Корсюк та її племінниці 
Алли Лящук із Рівного 
 
30. Ярмолюк Н. Диво, ім'я якому - любов / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 8-9. 
Про нелегкі будні сім’ї Мельників із села Поліське Березнівського району 
 
31. Ярмолюк Н. Мужність і світло душі / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 4. 
Про сильного духом і надзвичайно світлого душею Олександра Мельника з Поліського, який через 
тяжку хворобу прикутий до інвалідного візка 

 
Генеологія 

 
 
32. Авакумов М. Гортаючи сторінки щоденника / М. Авакумов // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 41/12 черв./. - С. 2. 
Історія життя Костянтина Семеновича Мамчица, брата Авакумової Ганни Семенівни 
 
33. Авакумов М. Нащадки продовжують рід / М. Авакумов // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 2. 
Розповідь березнівчанина Миколи Авакумова про свою родину - дітей, онуків та правнуків, які 
продовжать чесний і працьовитий родовід 
 
34. Рачок П. Глибоке і міцне коріння родоводу / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 27/17 квіт./. - С. 6. 
Серія ретрознімків, які належать жительці Березного Аліні Олегівні Шнайдер та коротко про 
представників родового дерева 
 
35. Рачок П. Дитинства полиновий присмак / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 58/27 верес./. - С. 11. 
Розповідь городищанина Костянтина Вікторовича Партака про своє життя та своїх рідних 
 
36.    Свята і будні великої родини Чернишів // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 4. 
Фотознімки різних років, на яких зображені члени великої, працьовитої родини Чернишів з 
Березного 
 
37.    Хіміна В. Роде наш красний ... лемпейовський / В. Хіміна // Вільне слово : Громадсько-
політична газета. - 2017. - №52/21 груд./. - С. 12. 
Про родину Хіміних, по- вуличному лемпеї, із с. Білки Берзнівського району 
 
38.    Ярмолюк Н. Мрія кличе до дії / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 6, 12. 
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Про родовід Зиновія Дмитровича Ковальчука із Яринівки Березнівського району та його унікальний 
сад-газон, який він створив на власному обійсті, втіливши давню мрію у життя  
 

 
Видатні діячі 

 
39. Куц А. Журналіст, публіцист, аналітик / А. Куц // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 5. 
Аналіз творчості та інтелекту журналіста і публіциста, державника і патріота Тараса Бульби-
Боровця 
 
40. Куц А. Людвипільська операція / А. Куц // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 3. 
До 75-річчя з дня великої військової операції біля Людвиполя (тепер Соснове), що її провели загони 
Бульби-Боровця проти німців 
 
41.    Куц А. З Україною в серці назавжди / А. Куц // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 6. 
До 100-річчя української революції про Симона Петлюру - головного отамана військ Української 
Народної Республіки та невтомного воїна за її свободу  
 
42.    Мельник М. Духовна сила отамана / М. Мельник // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 35/18 трав./. - С. 2. 
Сторінка з життя видатного українського військового і політичного діяча головнокомандувача УПА 
"Поліська Січ" Тараса Бульби-Боровця. Життєвим уроком для дев'ятикласників Поліської ЗОШ 
стала історична година пам'яті "Тарас Бульба-Боровець: важка ноша порозуміння" 
 

Візити 
 
43. Рачок П. Добром зігріте серце / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 41/12 черв./. - С. 3. 
Почесна громадянка Березного відома благодійниця Маріанне Ріхтер разом зі своїм земляком 
директором літнього табору відпочинку для дітей та підлітків Губертом Гьотцем традиційно 
приїхала на святкування Дня міста 

 
Благодійна діяльність 

 
44.  Воронко Т. Творити добро так просто / Т. Воронко // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 6/26 січ./. - С. 1. 
Про небайдужих до чужих проблем людей, які скрасили різдвяні свята  дітям-сиротам, дітям з 
особливими потребами та самотнім людям Березнівщини 
 
45.  Калінчук Д. Сильні духом / Д. Калінчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 31/4 трав./. - С. 2. 
Учні Вітковицького НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" під орудою педагога-організатора Потійчук 
М. А. підготували та провели благодійний концерт на підтримку воїнів АТО 
 
46.  Климейко В. Долонька любові, добра та поваги / В. Климейко // Надслучанський вісник : 
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громадсько-політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 6. 
До міжнародного дня благодійності учні Голубнівської ЗОШ організували акцію "Долонька 
любові, добра та поваги", на зібрані кошти придбали невеличкі подарунки для діток з обмеженими 
можливостями та подарували їх маленьким односельчанам 
 
47.  Момотюк Н. Всі ми хочемо жити в мирі/ розмовляла Н. Ярмолюк / Н. Момотюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 34/15 трав./. - С. 3. 
Враження від поїздки отця Назарія Момотюка, який вкотре побував в зоні бойових дій на 
Донеччині з великодніми гостинцями для захисників Батьківщини 
 
48.  Рачок П. Господь і люди не залишили в біді багатодітну сім'ю / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 3. 
Про погорільців з  багатодітної родини Марчук із села Поліське Березнівського району, які з 
допомогою односельців, рідних та милосердних людей звели новий будинок, куди й переселилися 
всією сім'єю 
 
49.  Рачок П. Німеччина - країна справжньої демократії, працьовитих і добрих людей / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 52/16 серп./. - С. 8. 
Враження учнів та студентів Березнівщини від поїздки в Німеччину, яку вкотре організувала 
відома німецька благодійниця Маріанне Ріхтер 

 
Історія краю 

 
50.   Боровець Б. Подвійний агент Людмила Фоя / Б. Боровець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 8. - Продовж. Початок : № 
46,47,48,50, 2018. 
З доступних архівних джерел про подвійного агента НКВС і ОУН Людмилу Адамівну Фою 
 
51.   Бульба-Боровець Т. За єдиний революційний фронт / Т. Бульба-Боровець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 9. 
 
52.  Желінський П. Наш хутір був колонією №3 / П. Желінський // Надслучанський 
вісник: громадсько-політична газета. - 2018. - N 13/20 лют./. - С. 4-5. 
Історія життя родини Желінських, які до війни проживали на колишній колонії серед німців в селі 
Коловерть Корецького району (що межує з Березнівським районом)  
 
53. Куц А. Розповідь повстанки / А.  Куц // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 8. 
Спогади медсестри-повстанки Дехтяр Софії Захарівни, родина якої проживала в Липниках 
Березнівського району,  
 
54. Куц А. Українська революція (1917-1921) та Тарас Бульба-Боровець / А. Куц // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 6. 
Історія української революції в далекі 1917-1921 роки, коли Російська імперія намагалась 
придушити рух українців до незалежності  
 
55.  Марчук І. Репресовані учасники "Поліської Січі" з села Бистричі / І. Марчук, Н. 
Марчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - 
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С. 8-9. 
Спогади отамана Тараса Бульби-Боровця про долі репресованих учасників "Поліської Січі" з 
кримінальних справ, знайдених у Державному архіві Рівненської області та архіву управління 
СБУ (м. Рівне)  
 
56.  Мельничук Т. За ким плаче Немілля / Т. Мельничук, Г. Іванчук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 32/8 трав./. - С. 2. 
Роздуми про те, хто міг знищити село Немілля Березнівського району, яке знаходилось в лісі між 
селами Бистричі та Колодязне, спогади очевидців, та прагнення прощення і примирення   
 
57. Осейчук О. Ще раз про історію Української Церкви / О. Осейчук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 5. 
Про першоапостола Андрія як основоположника Церкви Української 
 
58.  Осейчук О. Ще раз про історію Української Церкви / О. Осейчук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 3. - Закінч. Початок : 
№47,2018. 
Про становлення канонічної незалежності Української Православної Церкви 
 
59.   Стецький Є. З бору і степу : [уривок] /  з польської переклав В. Шабаровський // 
Надслучанський вісник: громадсько-політична газета. - 2018. - N 52/16 серп./. - С. 6. 
Про князів та їхні маєтки на території Березнівського району в період 1451-1790 р.р. 
 
60.   Трохлюк П. Трагедія Березнівських євреїв / П. Трохлюк, Н. Трохлюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 8, 9. 
Особливості життя єврейської громади в ХХ столітті, яка була невід'ємною частиною культури 
міста Березне 
 
61.  Юзич Ю. Хто і коли сформулював гасло "Слава Україні!" / Ю. Юзич // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 8, 9, 11. 
Приклади історичних подій, під час яких лунало гасло "Слава Україні!" та думки з приводу того 
хто і коли сформулював його 
 
62.  Юсковець В. Не дай, Боже, нікому... /спогади записала П. Трохлюк / В. Юсковець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 4,5. 
Спогади березнівчанина В'ячеслава Юсковця про важкі поневіряння в холоді і голоді, що випали 
на його долю в дитячі та юнацькі роки  

 
Нумізматика 

 
63.   Рачок П. Березнівські колекціонери відкривають світ / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 6 
Про цікаве хобі колекціонування монет, банкнот, жетонів бистричанина Валентина 
Миколайовича Рудича та його розповідь про діяльність клубу колекціонерів Березнівщини 
"Юнона" 
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Представницька влада. Виконавча влада 
 

64.   Желінський П. Добрий світ на землі / П. Желінський // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 6. 
Березнівчани провели в останню путь Почесного громадянина міста, довгочасного керівника 
району в минулому Віктора Степановича Вознюка 
 
65. Дроженець Б. Перше пленарне засідання було продуктивним / Б. Дроженець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 63/1 листоп./. - С. 3. 
Відбулося перше пленарне засідання двадцятої сесії під керівництвом голови Березнівської 
районної ради Віктора Федаса 
 
66.  Люшин В. Ми обрали правильний шлях  / В. Люшин // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 43/19 черв./. - С. 1. 
Про завдання, які ставить перед собою керівництво Березнівського району на найближчу 
перспективу та про спрямування коштів районного бюджету розповідає голова районної 
державної адміністрації Віталій Люшин 
 
67.  Публічний звіт голови районної державної адміністрації Віталія Люшина щодо 
стану виконання делегованих повноважень у 2017 році та виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Березнівського району за 2017 рік // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 17/6 берез./. - С. 3-5. 
 
68.  Пилипчук Р. Про бюджет Березнівської міської ради на 2018 рік : рішення 
Березнівської міської ради сьомого скликання (двадцять восьмої сесії) від 21 груд. 2017 
року №330 / Р. Пилипчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - 
N 1/5 січ./ 
 
69.  Пилипчук Р. Про внесення змін до рішення міської ради №384 від 28.03.2018 року 
"Про встановлення податку на майно в частині плати за землю": рішення Березнівської 
міської ради від 27 червня 2018 року №418 / Р. Пилипчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 13. 
 
70.  Пилипчук Р. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: рішення 
Березнівської міської ради від 27 червня 2018 року №416  / Р. Пилипчук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 13 
 
71.  Пилипчук Р. Про тарифи на виробництво та постачання теплової енергії ПП "Тепло-
Енергія" : рішення Березнівської міської ради №91 від 03 серпня 2018 року / Р. Пилипчук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 13. 
 
72.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік : рішення Березнівської міської 
ради від 28 березня 2018 року №382 // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 7. 
 
73.  Про встановлення податку на майно в частині плати за землю : рішення 
Березнівської міської ради від 28 березня  №384  // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 7. 
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74. Рачок П. Живе турботами про рідне місто / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 2. 
Про оптиміста і життєлюба, депутата Березнівської міської ради Ігора Степановича Драчука 
 
75. Рачок  П. Було про що звітувати /  П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 4, 5. 
Відбулося засідання 36-ої сесії 7 скликання Березнівської міської ради, на розгляд якого 
виносилося питання "Звіт міського голови про свою роботу та роботу виконавчого комітету 
міської ради по виконанню повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" за 2018 рік" 
 
76. Рачок П. Говорили про досягнення і проблеми / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 33/11 трав./. - С. 2. 
Відбулося планове чергове засідання колегії Березнівської райдержадміністрації, яке відкрив і вів 
голова РДА В. Г. Люшин та по закінченні було прийнято відповідні рішення  
 
77. Рачок П. Обговорили питання важливого державного і господарського значення  / П. 
Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 18/13 берез./. - С. 
2. 
На нараді з сільськими, селищними, міським головами та місцевими фермерами, яка нещодавно 
відбулася в Березнівській районній державній адміністрації, розглядали важливі і різнопланові 
питааня 
 
78. Рачок П. Оцінювали зроблене і визначали завдання на майбутнє / П. Рачок // 
Надслучанський вісник: громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 2. 
Відбувся виїзний день голови Березнівської районної державної адміністрації Віталія Люшина у 
Вітковичах  
 
79.  Рачок П. Ознайомились зі станом справ на місцях / П. Рачок // Надслучанський вісник 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 20/20 берез./. - С. 1. 
Голова Березнівської районної державної адміністрації В. Г. Люшин провів виїзний день у 
Зірненській сільській раді 
 
80.  Рачок П. Слід працювати над наповненням сільського бюджету / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. - С. 2. 
Перший заступник голови Березнівської районної державної адміністрації О. В. Піщанський у 
присутності сільського голови Ф. О. Власюка провів прийом громадян з особистих питань у селі 
Хмелівка 
 
81.  Рачок П. Слід працювати над наповненням сільського бюджету / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. - С. 2. 
Перший заступник голови Березнівської районної державної адміністрації О. В. Піщанський у 
присутності сільського голови Ф. О. Власюка провів прийом громадян з особистих питань у селі 
Хмелівка 
 
82. Стахнюк Я. Відвідувачів мало, та проблеми в селі є... / Я. Стахнюк // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 31/4 трав./. - С. 2 
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Голова Березнівської районної державної адміністрації Віталій Люшин провів плановий виїзний 
прийом громадян у Яблунному 
 
83.  Стахнюк Я. Відвідувачів мало, та проблеми в селі є... / Я. Стахнюк // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 31/4 трав./. - С. 2. 
Голова Березнівської районної державної адміністрації Віталій Люшин провів плановий виїзний 
прийом громадян у Яблунному 
 
84.  Стахнюк Я. За охорону навколишнього природного середовища - відмінно / Я. 
Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - 
С. 1. 
На базі Соснівської селищної ради відбувся виїзний день Березнівської районної державної 
адміністрації , під час якого оцінювали роботу виконкому у різних сферах діяльності  
 
85.  Стахнюк Я. Зусилля спрямовані на поліпшення життя громадян / Я. Стахнюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 2. 
На базі Моквинської сільської ради відбувся виїзний день Березнівської районної державної 
адміністрації, якому передував особистий прийом громадян та оглядини проблемних місць 
населеного пункту 
 
86.  Стахнюк Я. Проблеми з електрифікацією та безпекою дорожнього руху / Я. Стахнюк // 
Надслучанськи.й вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 17/6 берез./. - С. 5 
На прийомі громадян у Малушці голова районної державної адміністрації Віталій Люшин 
обговорював з мешканцями села питання щодо електрифікації нового житлового масиву та 
безпеки руху у селі 
 
87.  Стахнюк Я. Розпочали літо засіданням / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 40/8 черв./. - С. 2. 
Відбулося чергове засідання колегії Березнівської районної державної адміністрації 
 
88.  Ярмолюк Н.  
Робочі маршрути влади / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 30/27 квіт./. - С. 2. 
Очільники Березнівського району провели день на виїзді та побували в багатьох освітніх, 
соціальних, медичних закладах району з тим, щоб на місці переконатись в доцільновті фінансових 
асигнувань та їх черговості, відповідні рішення щодо яких мають прийняти або відхилити під час 
сесійного пленарного засідання 
 
89.   Ярмолюк Н. Чи привільно живеться мешканцям Віллі? / Н. Ярмолюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 7/30 січ./. - С. 1. 
Голова Березнівської районної державної адміністрації провів виїзний прийом громадян у селі 
Вілля, на якому обговорили проблеми віллянців і намітили шляхи їх вирішення 
 
90.  Ярмолюк Н. Найболючіші питання - земельні / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 2. 
Голова Березнівської районної державної адміністрації Віталій Григорович Люшин провів 
виїзний прийом громадян у селі Князівка, на якому обговорили найболючіші питання - земельні, 
медичні та ремонт доріг 
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91.  Ярмолюк Н. Проблем у Полянах багато / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 3. 
Відбувся виїзний день Березнівської районної державної адміністрації в селі Поляни, під час 
якого були виявлені суттєві недоліки в роботі сільськвиконкому  
 
92.  Ярмолюк Н. Сільський голова Маринина запевнив - проблеми будуть вирішуватись / 
Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 45/26 
черв./. - С. 2. 
Відбувся черговий виїзний день Березнівської районної державної адміністрації в селі Маринин 

 
Правоохоронні органи 

 
93.  Козловський О. Патрульним дали право "виставляти" з квартири домашніх тиранів / 
О. Козловський // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 63/1 
листоп./. - С. 12. 
 
94.  Стахнюк Я. В День національної поліції / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 2. 
На території Березнівського відділення поліції і відбулися урочистості з нагоди нового 
державного та професійного свята - Дня національної поліції України 
 
95.  Стахнюк Я. На сторожі правосуддя і людського добробуту / Я. Стахнюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - С. 2. 
Про старшого дільничого офіцера Березнівського відділення Сарненського відділу поліції Василя 
Коваля, який стоїть на сторожі порядку у семи селах району 
 
96.  Ярмолюк Н. Вручили нагороди дільничим / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 44/22 черв./. - С. 2. 
Голова районної державної адміністрації Віталій Люшин завітав у Березнівське відділення поліції, 
щоб привітати дільничих офіцерів з професійним святом, а кращих відзначити почесними 
грамотами 

 
Підприємницька діяльність 

 
97.  Антонюк М. Привітали зі святом і висловили вдячність / М. Антонюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 5. 
З нагоди Дня підприємця у залі засідань районної державної адміністрації вшанували людей, які 
створюють нові робочі місця, насичують ринок вітчизняними товарами та послугами, 
наповнюють бюджет міста та сіл Березнівського району 
 
98.  Рачок П. Молоді шукають і знаходять / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - С. 3. 
Про молодих підприємців із села Моквин - подружжя Люшиних, що є власниками магазину 
"Ромашка" та Степанюк Ольгу, яка відкрила свій міні-салон краси 
 
99.  Сінаг М. Підприємець Мустафа Сінаг / розмову вів П. Рачок / М. Сінаг // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 7/30 січ./. - С. 2. 
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Інтерв'ю з етнічним турком Мустафою Сінагом, який займається підприємництвом у селі Прислуч 
Березнівського району 
 
100.  Стахнюк Я. ДахБуд" урочисто відкрили / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 1. 
Відбулося урочисте відкриття нового магазину та відновленого виробництва "ДахБуд" одного з 
найпотужніших підприємців Березнівщини Анатолія Юсенка 
 

Промисловість 
 

101.  Мелянчук О. Колодязненська продукція користується попитом на європейському 
ринку/ розмовляв П. Рачок / О. Мелянчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 40/8 черв./. - С. 3. 
Розмова з керівником ТОВ "МВ-Форест" Оленою Василівною Мелянчук про історію створення  
деревообробного підприємства та перспективи його розвитку 

 
102.  Рачок  П. Швейні вироби ТОВ "Укленко" успішно реалізують у багатьох країнах 
світу /  П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 60/11 
жовт./. - С. 3. 
Про особливості роботи одного з найпотужніших швейних підприємств Березнівщини ТОВ 
"Укленко" 

 
103.  Рачок  П. Яринівський асфальт вкриває дороги Рівненщини /  П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 1/5 січ./. - С. 2. 
Про виробничий процес на сучасному асфальтобетонному заводі ТОВ "ВВВ Монтаж", що на 
території Яринівської сільської ради 

 
104.  Рачок П. Від селян-виробників молока вимагають європейських стандартів. Як їх 
дотриматись? / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - 
N 10/9 лют./. - С. 2. 
Роз'яснення начальника відділу агропромислового розвитку Березнівської районної державної 
адміністрації Середнього С. В. про нові стандарти закупівлі молока з підсобних сільських 
господарств 

 
105.  Рачок П. Волинський бровар" - отримує нагороди / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 58/27 верес./. - С. 6. 
Про розвиток та досягнення колективу пивоварні "Волинський бровар" у місті Березне 

 
106.  Рачок П. Представники китайського бізнесу відвідали виробництво березнівського 
підприємця / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 
56/13 верес./. - С. 5. 
Нещодавно у Березне, з діловим візитом до місцевого бізнесмена Сєвака Леонідовича Геворгяна, 
завітали гості з далекого Китаю - представники фірми "Джек", яка визнана світовим лідером з 
виробництва швейних машин 

 
107.  Стахнюк Я. Грані досконалості / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 11. 
На IV Всеукраїнському професійному конкурсі "Грані якості 2018", що проходив у Києві, 
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дегустаційна коміся відзначила золотими нагородами три сорти пива Березнівської пивоварні 
"Волинський бровар" 

 
108.  Ярмолюк Н. Працює в селі кравецька майстерня / Н. Ярмолюк // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 9/6 лют./. - С. 1. 
У Поліському функціонує майстерня з пошиття одягу, яку відкрила уроженка села Ірина 
Говорова, яка нині займається кравецьким бізнесом в Одесі 

 
Будівництво 

 
109.  В Березному виділять кошти за програмою "Доступне житло"  // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. - С. 4. 
Про відновлення програми "Доступне житло" в Березному  

 
110.  Рачок П. Приємна і знакова подія для міста / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 30/27 квіт./. - С. 1,2. 
На вулиці Андріївській у місті Березне відбулося урочисте закладення символічного наріжного 
каменя під майбутній фундамент восьмиповерхового будинку, який зводить колектив житлово-
будівельного кооперативу "Андріївський" 

 
Торгівля 

 
111.  Собкович О. За досвідом - до колег-березнівчан / О. Собкович // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 3. 
Напередодні міжнародного Дня кооперативів на базі Березнівського райСТ відбулося чергове 
виїзне засідання правління облспоживспілки  
 
112.  Калюжна Д. Смаколики випікають у "Рікосі" / Д. Калюжна // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 15/27 лют./. - С. 4. 
Про маркет райСТ "Рікос", що по вулиці Андріївській у місті Березне, в якому можна купити 
булочки власної випічки на будь-який смак 

 
Сільське господарство 

 
113.  Авакумов М. Про роботу на посаді начальника відділу земельних ресурсів 
Березнівського району  / М. Авакумов // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 49/26 лип./. - С. 4. 
Спогади Миколи Авакумова про трудові будні на посаді начальника відділу земельних ресурсів 
Березнівського району в1992-2000 роках 

 
114.  Авакумов М. У чесній праці знайшов своє покликання / М. Авакумов // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 4. 
Про життя та трудові будні невтомного працелюба березнівчанина Володимира Васильовича 
Тимофіїва 

 
115.  Желінський П. Коли пристанемо селом до "землі обітованої" / П. Желінський // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 27/17 квіт./. - С. 4. 
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Роздуми автора про різні форми господарювання, про своє бачення осучаснення  аграрного 
сектора і поліпшення життя людей 

 
116.  Рачок П. Міцне хліборобське коріння  / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 4. 
Про молодих хліборобів, які наполегливо трудяться на землі-годувальниці, продовжуючи славні 
традиції своїх дідів-прадідів, Василя Юрійовича Козачка та Володимира Володимировича 
Мельника із села Друхів Березнівського району 

 
117.  Рачок П. ТОВ "Захід Агропром" з любов'ю до землі і повагою до людей / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 28/20 квіт./. - С. 3. 
Про найпотужнішого інвестора в агропромисловому секторі Березнівського району ТОВ "Захід 
Агропром" 

 
118.  Середній С. Шана та вдячність трудівникам агропрому / С. Середній // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 4. 
З нагоди професійного свята - Дня працівників сільського госполарства - про трудові здобутки 
сільськогосподарських підприємств Березнівського району 
 

Фермерство 
 

119.  Авакумов М. З історії фермерського руху на Березнівщині  / М. Авакумов // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 26/13 квіт./. - С. 2. 
В приміщенні відділу агропромислового розвитку  Березнівської райдержадміністрації відбулася 
звітно-виборна конференція фермерів району 
 
120.  Проблеми українських аграріїв // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2017. - N 10/1 верес./. - С. 2. 
Аналіз тенденцій, перспектив та проблем дрібних сільських господарств в Україні 
 
121.  Рачок П. На чашку кави до голови райдержадміністрації / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. - С. 5. 
Напередодні Дня працівників сільського господарства відбулася зустріч голови Березнівської 
райдержадміністрації Віталія Люшина з фермерами району, на якій обговорили стан розвитку 
фермерства, його проблеми та перспективи 
 

Лісове господарство 
 

122.  Бабінець А. Відкривають для себе Європу / А. Бабінець // Вільне слово : Громадсько-
політична газета. - 2018. - №19/9 трав./. - С. 3. 
Про роботу Державного підприємства "Соснівське лісове господарство" 
 
123.  Бурченя В. Тримають руку на пульсі : після завершення весняної лісокультурної кампанії у 
Березнівському лісгоспі приступили до виконання інших важливих завдань / В. Бурченя // Вісті 
Рівненщини : Газета обласної Ради. - 2018. - №16/20 квіт./. - С. 4. 
Про організовану толоку по висадці лісу Державним підприємство "Березнівський лісгосп" 
 
124.  Грицюк І. Майбутнє лісу в твоїх руках / І. Грицюк; М. Ліснича; М. Глушенко // Вісті 
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Рівненщини : Газета обласної Ради. - 2018. - №17/18/27 квіт./. - С. 4. 
Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та 
природокористування долучився до акції "Майбутнє лісу в твоїх руках" взявши участь у посадці 
Соснівського лісу 
 
125.  Олексієвець О. Трудові здобутки ювілейного року / О. Олексієвець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 56/13 верес./. - С. 2. 
Напередодні Дня працівників лісу та з нагоди 60-річчя з дня заснування ДП "Березнівське лісове 
господарство", директор підприємства розповідає про сьогодення очолюваного ним колективу, 
його здобутки і перспективи 
 
126.  Рачок П. Є чому повчитися у соснівських лісівників / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 4. 
На базі ДП "Соснівське лісове господарство" відбулася виїзна колегія Рівненського обласного 
управління лісового та мисливського господарства, на якій підсумували результати діяльності у І 
півріччі 2018 року  
 
127.  Рачок П. Андрій Стеблюк - срібний призер обласних змагань / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 11. 
Виступаючи на обласних змаганнях "Лісоруб-2018", майстер Березнівського лісництва ДП 
"Березнівське лісове господарство" Стеблюк Андрій Федорович посів почесне друге місце, 
підтвердивши свою професійну майстерність 
 
128.  Рачок П. Березнівські лісівники - найкращі, хоча виступали поза конкурсом / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 2, 5. 
Напередодні Дня працівників лісу на базі Малуського лісництва провели змагання "Лісове 
багатоборство-2018", де взяли участь сімнадцять команд держлісгоспів Рівненщини 
 
129.  Рачок П. Високопродуктивна праця приносить успіхи / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 56/13 верес./. - С. 3. 
З нагоди Дня працівників лісу про хороші показники в роботі та досягнення колективу ДП 
"Соснівське лісове господарство", який очолює молодий директор Прохор О. В. 
 
130.  Рачок П. Нові мотоцикли - старшим майстрам / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - С. 2. 
За підсумками роботи у І кварталі 2018 року ДП "Соснівське лісове госполарство" вибороло 
почесне друге місце, за що старшим майстрам лісництв передали сім потужних нових мотоциклів 
 
131.  Рачок П. У невтомній праці народжуються успіхи / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 3. 
Про високі показники у виробничо-господарській діяльності колективу ДП "Соснівське лісове 
господарство" та їх керівника Володимира Святославовича Яніцького 
 
132.  Рибак Ф. Соснівські лісівники подорожують країнами Європи /розмовляв П. Рачок / Ф. 
Рибак // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 2. 
Розповідь голови профспілкового комітету Соснівського лісгоспу Рибака Ф. М. про напрямки 
роботи профспілкової організації підприємства 
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133.  Телетьон Н. Щоб зростали зеленошаті ліси / Н. Телетьон // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 28/20 квіт./. - С. 3. 
В рамках Всеукраїнської акції "Майбутнє лісу у твоїх руках" в Малуському лісництві ДП 
"Березнівський лісгосп" було проведено посадку лісових культур 

 
Медицина в краї 

 
134.  Габорець І. Первинна медицина найближча до родини/ спілкувався П. Желінський  / 
І. Габорець // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 52/16 
серп./. - С. 9. 
Про зміни в первинній ланці медицини як наслідок медичної реформи розповідає головний лікар 
Березнівського районного центру первинної медичної допомоги кандидат медичних наук Іван 
Юрійович Габорець 
 
135.  Кучер Л. Головне завдання - повернути хворим здоров'я/ розмовляв П. Рачок / Л. 
Кучер // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - 
С. 6. 
Розповідь досвідченого керівника, головного лікаря Зірненської тублікарні Лесі Ярославівни 
Кучер про сьогоднішній день зірненських медиків, їх турботи і надії 
 
136.  Рачок П. Рятували людей від біди / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 69/13 груд./. - С. 11. 
Про лікаря Березнівської підстанції обласного центру екстренної медичної допомоги Адама 
Євстафійовича Костюка, якому в свій час довелося самовіддано боротися з наслідками аварії на 
Чорнобильській АЕС 
 
137.  Рачок П. Найвища нагорода - похвала і шана від односельчан / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - С. 3. 
Про завідуючого Кам'янським ФАПом з майже 50-річним стажем роботи Миколу Івановича 
Ступчука 
 
138.  Ярмолюк Н. І лікує, і творить красу / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 42/15 черв./. - С. 1. 
Про зразкового спеціаліста в галузі загальної практики сімейної медицини та чудову 
рукодільницю Оксану Петрівну Кирик 
 
139.  Ярмолюк Н. З медичної династії Муравинців / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 42/15 черв./. - С. 3. 
Про молодого, енергійного лікаря-кардіолога Ольгу Юріївну Камінську, яка вже четвертий рік 
працює в кардіологічному відділенні Березнівської центральної районної лікарні  
 
140.  Ярмолюк Н. Робити добро для ближніх / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 42/15 черв./. - С. 3. 
Про лікаря-гінеколога Олександра Пилиповича Тарасюка  Березнівської центральної районної 
лікарні, який уже більше двох десятків літ займається ультразвуковим дослідженням 
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Спорт 
 

141.  Антонюк М. Згадали юності важкі часи / М. Антонюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 6. 
У Полянах традиційно відбувся волейбольний турнір в пам'ять загиблого воїна-афганця Івана 
Холода 
 
142.  Павленко Р. Вшанували чемпіонів району 1988 року / Р. Павленко // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 12. 
В Білці відбулося цікаве і барвисте свято, приурочене 30-річчю перемоги місцевої футбольної 
команди у чемпіонаті району 
 
143.  Рачок  П. Пора відродити славу березнівського футболу /  П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 11. 
Про минулі успіхи головної команди Березнівського району та нинішній стан цієї футбольної 
дружини діляться думками ветерани березнівського футболу, колись знані футболісти "Случа" І. 
В. Попів та І. Г. Бахор  
 
144.  Рачок П. Кубок "НВ" вперше виборов березнівчанин Петро Іллюк / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 4. 
Більше сорока спортсменів-інтелектуалів Рівненської, Житомирської, Вінницької, Львівської і 
Тернопільської областей взяли участь у ювілейному міжобласному шаховому турнірі на кубок 
районної газети "Надслучанський вісник" 
 
145.  Рачок П. Успішно долає спортивні вершини Євген Чистяков / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 50/2 серп./. - С. 4. 
Про спортивні досягнення на водних доріжках 16-річного учня Березнівського спортивного ліцею 
Євгена Чистякова  
 
146.  Рачок  П. Цікаві і пам'ятні змагання  /  П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 3. 
Працівники нового Березнівського інклюзивно-ресурсного центру спільно з Рівненським 
регіональним центром фізичної культури та спорту "Інваспорт" провели змагання серед 
дітей та підлітків, приурочені Міжнародному дню людей з особливими потребами 
 
147.  Ярмолюк Н. Мама року живе у Березному / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 6. 
Про переможницю Всеукраїнського проекту "Мама року-2018" у номінації "Спорт" Марію Рачок 
з міста Березне 
 
148.  Ящук В. Переможні старти паралімпійців / В. Ящук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 6. 
Про результати березнівських параолімпійців на кубку області з легкої атлетики, який проходив у 
Рівному 
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Туризм 
 

149.  Козак Л. Історичними стежками мальовничої Березнівщини / Л. Козак, Н. Щур,  
С. Юровська // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - 
С. 12. 
Вихованці Березнівської ЗОШ № 2 у складі команди "Барви Случа" стали учасниками 
інноваційного проекту з профорієнтації для учнівської молоді "Знай і люби свій край" 
 
150.  На Березнівщині відбувся всеукраїнський пластовий історично-пошуковий табір 
"Заграва. Шляхами УПА" // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 
серп./. - С. 5. 
У рамках щорічного всеукраїнського пластового історично-пошукового табору "Заграва. Шляхами 
УПА" більше тижня юнаки та юначки з Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької 
областей мандрували теренами Березнівщини 
 
151.  Хурсяк Л. Серце змін - учитель / Л. Хурсяк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 13. 
 З метою ознайомлення із пам'ятками історії рідного краю педагоги опорного закладу 
"Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" вирушили у подорож до міст Київ та Умань 
 
152.  Ярмолка О. Туристично-краєзнавчий похід / О. Ярмолка // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 45/26 черв./. - С. 6. 
Десятикласники Березнівського НВК "Економіко-гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ ступенів" взяли 
участь у дводенному туристично-краєзнавчому поході, який був присвячений 110 річниці з дня 
народження Тараса Бульби-Боровця 
 

Суспільно-політичне життя краю 
 

153.  Стахнюк Я. Дзвонять чорні дзвони Чорнобиля / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 31/4 трав./. - С. 2. 
У сквері Пам'яті міста Березне відбувся мітинг-реквієм з нагоди 32-ї річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС 
 
154.  Рачок П. Лунали слова пам'яті і шани / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 13/20 лют./. - С. 1. 
У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 29-річниці виведення 
радянських військ з Афганістану в актовій залі Березнівського районного будинку дитячої та 
юнацької творчості відбулася зустріч воїнів-афганців з керівниками району та міста 
 
155.  Рачок П. Вшанували колишнього в'язня нацистських таборів / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 27/17 квіт./. - С. 1. 
У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських таборів представники влади Березного 
привітали 84-річного жителя міста Устимова Олега Сергійовича, на долю якого випало три роки 
перебування у нацистській неволі 
 
156.  Ткачук С. Навіки в пам'яті односельчан / С. Ткачук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 8-9. 
Біля своєрідного Меморіалу пам'яті, на території Бистрицької школи, відбулася заупокійна 
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молитва за невинно загиблими мученицькою смертю жителями Бистрич та навколишніх сіл, а 
також освячення хрестів семи братських могил 
 
157.  Ткачук С. Пам'ять людська - річ духовна / С. Ткачук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. - С. 1. 
Про створення належно впорядкованих мість пошани полеглих бистричан та мешканців 
навколишніх сіл у 1943 раці від рук німецько-польських катів 
 
158.  Ярмолюк Н. Вимирало село, потопала в сльозах Україна / Н. Ярмолюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 3. 
У Сквері пам'яті в Березному відбувся мітинг-реквієм з нагоди вшанування пам'яті жертв 
Голодомору в Україні в 1932-1933 роках 
 
159.  Ярмолюк Н. Хто визволиться сам, той вільним буде..." / Н. Ярмолюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 36/22 трав./. - С. 4. 
У місті Березне відбулися дві знакові події, присвячені вшануванню пам'яті Поліського отамана - 
урочистий мітинг "Керманич "Поліської Січі" та Всеукраїнська науково-практична конференція 
"Тарас Бульба-Боровець - син землі поліської" 

 
Література про ветеранів війни 

 
160.  Ярмолюк Н. Жива історія / Н. Ярмолюк // Вільне слово : Громадсько-політична 
газета. - 2018. - №18/3 трав./. - С. 3. 
Про ветеранів Великої Вітчизняної війни із Березнівського району: Василя Мусійовича Якимчука 
із села Друхів, Федора Івановича Бардака із села Бистричі та Олександра Ніловича Сиротинського 
з села Адамівка 

 
Ветерани праці 

 
161.  Рачок П. З Полян в Америку дорога привела / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 3 
Про долю 88-річного ветерана праці із села Поляни .Березнівського району Оніщука Петра 
Корнійовича, якому разом з дружиною довелося виїхати на певний час в Америку, де проживають 
його шестеро дітей  

 
Органи соціального забезпечення 

 
162.  Антонюк С. Порядок оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
чорнобильської катастрофи / С. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 13/20 лют./. - С. 2. 
 
163.  Ковальчук О. Ще раз про субсидії / О. Ковальчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 12. 
 
164.  Ципан Н. Порядок оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
чорнобильської катастрофи / Н. Ципан // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 13. 
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165.  Яковчук Ю. Нові правила отримання житлової субсидії на 2018 рік / Ю. Яковчук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 2. 
 
166.  Яковчук Ю. Потерпілим учасникам Революції Гідності виплатили грошову допомогу 
/ розмовляла Н. Ярмолюк / Ю. Яковчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 10/9 лют./. - С. 2. 
Розмова з начальником управління соціального захисту населення Березнівської районної 
державної адміністрації Ю. М. Яковчуком про виплату одноразової грошової допомоги членам 
сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту  
 
167.  Яковчук Ю. Про тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату / Ю. Яковчук 
// Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 12/16 лют./. - С. 2. 
 

Соціальна робота 
 

168.  Рачок П. Урочисто вшанували працівників соціальної сфери / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 11. 
З нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери України відбулися урочисті збори 
кращих представників колективів, які забезпечують соціальний захист людей Березнівського 
району 
 
169.  Бондаренко Т. Барви життя / Т. Бондаренко // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 6. 
У Рівному пройшов регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями "Барви життя", в якому взяли активну участь і представники з 
Березного 
 
170.  Діхтяр Н. Ювілейні підсумки / Н. Діхтяр // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 50/2 серп./. - С. 4. 
У Рівному відбулися урочистості з нагоди 85-ліття всеукраїнського громадського обєднання 
УТОС, до яких долучилися члени організації Березнівщини 
 
171.  Рачок П. Корисна і зацікавлена поїздка / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 3. 
Голова Березнівської районної державної адміністрації В. Г. Люшин спільно з начальником 
управління соціального захисту населення РДА Ю. М. Яковчуком вручили одноразову 
натуральну допомогу "пакунок малюка" сім'ям району, в яких народилася дитина після 1 вересня 
2018 року   
 
172.  Рачок П. Підтримали боротьбу з торгівлею людьми / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 2. 
На майдані Незалежності в місті Березне пройшла акція "Хода за свободу" з нагоди 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 
 
173.  Ярмолюк Н. Мужність і світло душі / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 4. 
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Про сильного духом і надзвичайно світлого душею Олександра Мельника з Поліського, який 
через тяжку хворобу прикутий до інвалідного візка 
 
174.  Ярмолюк Н. Умови якщо не ідеальні, то дуже пристойні / Н. Ярмолюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 9/6 лют./. - С. 4. 
Про умови проживання у стаціонарному відділенні для самотніх пенсіонерів та інвалідів 
територіального центру соціального обслуговування села Друхів Березнівського району 

 
Військова справа. Воїни АТО 

 
175.  Антонюк С. Військомати реформують у територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки / С. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 43/19 черв./. - С. 2. 
Про створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі 
Березнівського районного військового комісаріату 
 
176.  Антонюк С. Про призов громадян на строкову службу: наказ військового комісара 
Березнівського районного комісаріату від 10 серпня 2018 року №95 / С. Антонюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 52/16 серп./. - С. 3. 
 
177.  Антонюк С. Про приписку громадян до призовних дільниць : наказ військового 
комісара Березнівського районного військового комісаріату м. Березне від 22 груд. 2017 
року №92 / С. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. –  
N 2/12 січ./. - С. 2. 
 
178.  Наумчук І. Я пишаюсь своїм дядьком-героєм / І. Наумчук // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - С. 1. 
Про 24-річного Наумчука Анатолія Володимировича з села Вітковичі, який у 2014 році став на 
захист Вітчизни, а нині командує взводом вогневої підтримки окремого загону спеціального 
призначення і навчає тих, хто потрапляє в батальйон "Азов" 
 
179.  Рачок П. Нагороди за мужність і відвагу  / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 31/4 трав./. - С. 3. 
Про героя-земляка з Великих Селищ сержанта Олександра Анатолійовича Котелюха, якого 
нагороджено  медалями "За мужність та відвагу", "Обов'язок виконано з честю" і "За взірцевість" 
ІІІ ступеня 
 
180.  Ярмолюк Н. Вручили нагороди дільничим / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 44/22 черв./. - С. 2 
Голова районної державної адміністрації Віталій Люшин завітав у Березнівське відділення поліції, 
щоб привітати дільничих офіцерів з професійним святом, а кращих відзначити почесними 
грамотами 
 

Релігія. Культові споруди 
 

181.  Антонюк М. Хто співає в хорі - двічі молиться / М. Антонюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 3. 
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Про церковний хор Свято-Михайлівського храму села Поляни  
 
182.  Осейчук О. Ще раз про історію Української Церкви / О. Осейчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 5. 
Про першоапостола Андрія як основоположника Церкви Української 
 
183.  Осейчук О. Ще раз про історію Української Церкви / О. Осейчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 3. - Закінч. Початок : №47,2018. 
Про становлення канонічної незалежності Української Православної Церкви 
 
184.  Осейчук О. Сузір'я злагоди і миру / О. Осейчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 4. 
У Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбувся перший міжконфесійний 
вокально-хоровий конкурс-фестиваль приходських колективів, на якому церковний квартет 
парафії Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП з Березного здобули друге місце і відповідний 
диплом 
 
185.  Рачок  П. Коли дзвони говорять з небом /  П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 1/5 січ./. - С. 2. 
Про церковного дзвонаря Полянського Свято-Михайлівського храму Турчика Анатолія 
Володимировича 
 
186.  Рачок П. Благословенну грамоту Патріарха Філарета отримала Ольга Чорножукова / П. 
Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 6/26 січ./. - С. 2. 
Керівнику хору Свято-Покровського храму УПЦ КП міста Березне Ользі Чорножуковій вручили 
благословенну грамоту Патріарха Філарета за заслуги перед Помісною Українською 
Православною Церквою та побожним українським народом 
 
187.  Рачок П. Двоюрідна внука святого Амфілохія живе в Городищі / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 8. 
Спогади двоюрідної внуки Преподобного Амфілохія Почаївського, Ольги Степанівни Партак із 
села Городище Березнівського району, про буденне життя дідуся-монаха 
 
188.  Рачок П. Продовжили славні водохрещенські традиції / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 5/23 січ./. - С. 1. 
Парафіяни Городищенської громади Петро-Павлівського храму Української Православної Церкви 
Київського патріархату, жителі Городища і навколишніх сіл зібралися на березі Случа, щоб 
достойно відсвяткувати Водохреща  
 
189.  Рачок П. Хороші новини / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. 
- 2018. - N 63/1 листоп./. - С. 6. 
Під час відзначення престольного свята і Дня села у Зірному  митрополит Сарненський і 
Поліський УПЦ Анатолій освятив новозбудовану каплицю 
 
190.  Трохлюк Н. Православна святиня міста / Н. Трохлюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 8. 
Про стародавню святиню міста Березне - храм Різдва Пресвятої Богородиці 
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191.  Ярмолюк Н. Перший престольний празник у Сівках / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 38/1 черв./. - С. 2. 
Біля храму Святого Миколая у Сівках зібралися  прихожани на урочисту святкову літургію, щоб 
вознести подячну молитву Богу з нагоди першого престольного празника 
 
192.  Ярмолюк Н. Освятили старовинний хрест / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 2/12 січ./. - С. 3. 
Парафіяни Свято-Преображенського храму на чолі з настоятелем парафії отцем Віталієм 
здійснили хресний хід до урочища "Вал", що в селі Маринин, та освятили старовинний кам'яний 
хрест 

Освіта в краї 
 

193.  Рачок П. Завершується становлення опорних шкіл / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 5/23 січ./. - С. 2. 
У Соснівському НВК "Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня" відбулася зустріч керівників 
навчального закладу, завідуючих Губківською та Великосовпівською філіями і їх заступниками та 
представниками влади району, на якій обговорили проблеми завершення всіх етапів формування і 
становлення опорного закладу 
 
194.  Бойчук Н. Майбутнє - за опорними закладами / розмовляла Н. Ярмолюк / Н. Бойчук // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 9/6 лют./. - С. 2. 
Інтерв'ю з начальником Березнівського управління освіти, молоді та спорту РДА Наталією Бойчук 
про реформування освіти, зокрема створення опорних шкіл та їхніх філій у районі 
 
195.  Боровець М. Заряд позитиву і оптимізму / М. Боровець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 5. 
На базі філії Колодязнівська ЗОШ І-ІІ ступенів відбулося засідання районного семінару-
практикуму вчителів християнської етики, етики та школи педагогічної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури з теми "Роль літератури та мистецтва у формуванні життєво компетентної 
духовно-моральної особистості" 
 
196.  Федорчук А. Cactus у Березнівському НВК / А. Федорчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 11. 
На базі Березнівського навчально-виховного комплексу "Економіко-гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ 
ступенів" відбувся одноденний англомовний семінар 
 
197.  Шнайдер С. Зірненські педагоги ділилися досвідом / С. Шнайдер // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 15/27 лют./. - С. 6.  
На базі Зірненської ЗОШ відбулося чергове засідання школи становлення конкурентоспроможного 
молодого спеціаліста психологічної служби з теми "Забезпечення соціально-психологічної 
підтримки підлітків у період становлення їх репродуктивної системи" 
 
198.  Шнайдер С. Сімейно-родинне виховання  / С. Шнайдер // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 5. 
До Міжнародного дня сім'ї в Березному відбувся перший районний фестиваль "Сімейно-родинне 
виховання як один із пріоритетних напрямків у контексті психологічної служби Нової української 
школи " 
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199.  Ярмолюк Н. Творчість і оптимізм - нерозлучні / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 20/20 берез./. - С. 4. 
Про опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з філіями Михалинська, 
Лінчинська, Яцьковицька загальноосвітні школи І-ІІ ступенів та  їхні колективи, які працюють з 
повною віддачею задля позитивних змін у кожному навчальному закладі 
 
200.  Ярмолюк Н. Нова українська школа - від старту до успіху / Н. Ярмолюк // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 2. 
На цьогорічній серпневій конференції працівників освіти Березнівського району розглядали 
питання організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти у новому 
навчальному році та підводили підсумки роботи за минулий 2017-2018 навчальний рік 

 
Середні навчальні заклади 

 
201.  Артюх Б. Балашівські школярі на "Стартах надій - 2018" / Б. Артюх, Д. Юрковець // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. - С. 2. 
Восьмикласники опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів прийняли участь у 
Всеукраїнських дитячих спортивних іграх серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
"Старти надій - 2018" 
 
202.  Веремчук Л. Допоможемо повірити у себе / Л. Веремчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 8/2 лют./. - С. 2. 
На базі філії Губківська ЗОШ І-ІІ ступеніввідбулася зустріч "за круглим столом" учнів та вчителів 
опорного закладу Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І ступеня" та його філій Губківської та 
Совпівської ЗОШ І-ІІ ступенів під назвою "Повір у себе, дитино!" 
 
203.  Веремчук Л. Золотий ювілей Губківської школи / Л. Веремчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 5. 
Філія опорного закладу Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І ступеня" Губківська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів відзначила свій золотий ювілей 
 
204.  Гергелюк А. Нам завтра буде 18 / А. Гергелюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 11. 
Учні Березнівської ЗОШ №2 долучилися до участі у Всеукраїнській імітаційній грі-виборах до 
Парламенту України "Партія моєї мрії", метою якої є громадянське виховання і політична просвіта 
молоді 
 
205.  Гурінчук Л. Школа творчості і натхнення / Л. Гурінчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 5. 
Напередодні Дня учителя про Городищенську ЗОШ І-ІІІ ступенів та її згуртований колектив 
висококваліфікованих, ерудованих вчителів 
 
206.  Ільчук М. Ключ до спілкування та взаєморозуміння  / М. Ільчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - С. 5. 
Про роботу вчителів кафедри іноземних мов Березнівського навчально-виховного комплексу 
"Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів"  
   
207.  Климейко В. Україна пам'ятає! Світ визнає! / В. Климейко // Надслучанський вісник : 
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громадсько-політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 3. 
Учні Голубнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів провели виховний захід "Україна пам'ятає! Світ визнає!", 
приурочений дню пам'яті жертв Голодомору 
 
208.  Капранчук Т. Козацький гарт / Т. Капранчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 11. 
На території опорного закладу Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І-ступеня" відбувся 
фізкультурно-патріотичний фестиваль шкільних колективів "Козацький гарт", в якому взяли 
участь команди опорного закладу та філій Совпівська, Губківська ЗОШ І-ІІ ступенів 
 
209.  Рачок П. Шкільної дружби щирі і вірні почуття  / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 44/22 черв./. - С. 3. 
Про зустріч випускників 1963 року Березнівської середньої (красної школи) 
 
210.  Федас Н. Зустріч з юністю / Н. Федас // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. – N 48/19 лип./. - С. 12. 
Випускники 1958 року Березнівської середньої школи зібралися на зустріч однокласників через 60 
років після закінчення школи  
 
211.  Федорчук А. Ліцеїсти та англомовні табори / А. Федорчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 44/22 черв./. - С. 3. 
Вчителі англійської мови Березнівського економіко-гуманітарного ліцею організували літній 
мовний табір, в якому діти мають змогу поглибити знання з англійської мови 
 
212.  Шнайдер І. Герої нашого часу / І. Шнайдер // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 5. 
Педагоги і учні Березнівського НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей з професійним навчанням" 
зустрілися з воїнами, які були свідками подій на Майдані, війни на сході України і тепер 
продовжують захищати незалежність в нашій державі та присвятили почесним гостям виховний 
захід "Герої нашого часу" 
 
213.  Ясковець М. Я досліджую світ / М. Ясковець // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 6. 
В 1-А класі Орлівської ЗОШ провели урок на тему "Я досліджую світ", на якому діти обговорили, 
якими рисами вони мають володіти, щоб стати комусь захисником 
 
214.  Ярмолюк Н. В авангарді освітньої реформи / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 3. 
Про урочистості з нагоди початку навчального року в Кам'янській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів, яка цьогоріч відзначає тридцятиріччя відкриття школи і вперше зустрічала День знань у 
статусі опорного закладу  

 
Середня спеціальна освіта 

 
215.  Кляпчук І. Наші учні - наш найбільший скарб / І. Кляпчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 50/2 серп./. - С. 6. 
Про учениць Соснівського професійного ліцею Катерину Чижевську та Софію Радчук, які 
вибороли два гран-прі на конкурсі творчих робіт "Історії видатних людей країн Європи та США і 
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їх внесок у розвиток держави" 
 
216.  Перемога в професійному конкурсі  // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 2. 
Стартап "Модернізація професій швейного виробництва. Розвиток людського капіталу державного 
професійно-технічного навчального закладу "Березнівське вище професійне училище" переміг у 
конкурсі в рамках Програми підтримки секторальної політики України 
 
217.  Рачок В. Сила нескорених / В. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 4. 
Напередодні Дня працівників освіти та з нагоди Дня захисника України в Березнівському 
лісотехнічному коледжі пройшов фестиваль патріотичної творчості "Сила нескорених-2018" 
 
218.  Рачок П. У приємних турботах і праці цікавіше жити / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 5. 
Про цікаві та корисні побутові захоплення березнівчанина завідуючого відділенням 
лісотехнічного коледжу Сергія Тимофійовича Хуткого та його сім'ї 
 
219.  Себа Н. Учитель - майстер життя  / Н. Себа // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 4. 
Пам'ять про бувшого директора ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей" Сосновчика Олександра 
Федоровича 
 
220.  Ярмолюк Н. Україні слава, а героям честь / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 2. 
В Березнівському лісотехнічному коледжі НУВГП відбулася зустріч студентів та викладачів з 
учасником АТО - переможцем "Ігор нескорених" Андрієм Усачем 
 

Освіта позашкільна 
 

221.  Бойчук І. Виховання духовими інструментами / І. Бойчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 3. 
Про здобутки зразкового духового оркестру "Первоцвіт" під керівництвом Жабчика Петра 
Федоровича, який вже близько 30 років функціонує у Березнівській ЗОШ №2 
 
222.  Бойчук І. Творчість понад усе / І. Бойчук // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 10/9 лют./. - С. 3. 
Про зустріч вихованців художньої студії з місцевою художницею та поетесою Людмилою Власюк 
та заняття і досягнення хореографічної студії "Шанс" Березнівського будинку дитячої та юнацької 
творчості 
 
223.  Карповець Н. До нових мистецьких вершин / Н. Карповець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - С. 6. 
Про творчі досягнення зразкового художнього хореографічного колективу "Шанс" міста Березне  
 
224.  Касянчук Ю. Гартують юні дух і тіло / Ю. Касянчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 36/22 трав./. - С. 2. 
На базі Орлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
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військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 
 
225.  Кундас Т. Вивчали досвід розвитку дитячих талантів / Т. Кундас // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 63/1 листоп./. - С. 6. 
Вкотре в КЗ "Березнівський районний будинок дитячої та юнацької творчості" завітали методисти 
закладів позашкільної освіти Рівненщини, щоб вивчити досвід роботи педагогічного колективу з 
розвитку та підтримки обдарованих дітей 
 
226.  Несен А. Успіхи юних музикантів / А. Несен // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 12. 
Про мистецькі здобутки юних вихованців Березнівської музичної школи 
 
227.  Стахнюк Я. На струнах любові / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 14/23 лют./. - С. 3. 
Педагоги та учні дитячої музичної школи продемонстрували окремий майстер-клас для викладачів 
музичних шкіл із західних областей України, які завітали в гості до березнівських музикантів-
скрипалів 
 
228.  Стахнюк Я. Талановиті тандеми дочок і матусь / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 36/22 трав./. - С. 1. 
У Березнівському будинку дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс, під час якого красуні-
матусі разом зі своїми донечками демонстрували присутнім різноманітні таланти і вміння 
 

Інклюзивна освіта 
 

229.  Рачок П. Урочисто відкрили інклюзивно-ресурсний центр / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 4. 
У нашому місті відбулося урочисте відкриття комунальної установи "Березнівський інклюзивно-
ресурсний центр", де займатимуться діти з особливими освітніми потребами 
 
230.  Шнайдер Т. Інклюзивно-ресурсний центр - нова установа для підтримки дітей з особливими 
освітніми потребами / Т. Шнайдер // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. 
- N 47/12 лип./. - С. 3. 
       Про основні завдання Березнівського інклюзивно-ресурсного центру та підбір          
педагогічних працівників комунальної установи  
 

Дошкільні установи 
 

231.  Грушевська Н. Тато - друг хороший / Н. Грушевська // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 68/6  груд./. - С. 13. 
Вихованці групи "Писанка" ДНЗ "Ромашка" міста Березне продемонстрували свої здібності і 
вміння на святі, приуроченому своїм таткам, захисникам сім'ї, родини, Батьківщини 
 
232.  Дитсадок у Малинську - один з кращих в області // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 5. 
Про сучасний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Сонечко" в селі Малинськ, який, за 
словами голови Рівненської обласної ради Олександра Данильчука, є одним з кращих в області 
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233.  Іванюк Ю. Чим багаті, тим і раді / Ю. Іванюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 64/8 листоп./. - С. 11. 
У дитячому садочку "Ромашка" міста Березне влаштували свято "Веселий ярмарок", на якому 
діток та батьків частували дарами осені 
 
234.  Поліщук А. Її люблять діти, поважають дорослі / А. Поліщук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. - С. 5. 
Про турботливого і мудрого вихователя Березнівського ДНЗ "Ромашка" Широченко Катерину 
Тихонівну 
 
235.  Рачок П. Їх люблять діти і поважають батьки / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 13. 
Про дружній і творчий колектив Балашівського ДНЗ "Колосок", де завідуюча О. А. Курильчик 

 
Культурне життя краю 

 
236.  Антонюк М. Від мами починається життя  / М. Антонюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 34/15 трав./. - С. 1. 
В Березнівському районному будинку культури підготували та провели концерт, приурочений 
Дню матері 
 
237.  Антонюк М. Хай буде завжди над Україною Омофор Богородиці / М. Антонюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 2-3. 
З нагоди відзначення Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 76-ї річниці створення 
Української Повстанської Армії у Березнівському районному будинку культури відбулися 
урочисті заходи під гаслом "Маріє, Діво Благодатна, Вкраїни кожного солдата оберігай у 
боротьбі" 
 
238.  Бондаренко Т. Кобзарева струна не вмирає / Т. Бондаренко // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 14/23 лют./. - С. 2. 
До 204-річниці з дня народження Тараса Шевченка в Березнівському районному будинку культури 
відбувся районний огляд-конкурс читців-аматорів 34 клубних закладів "Кобзарева струна не 
вмирає" 
 
239.  Бондаренко Т. Звучала повстанська пісня / Т. Бондаренко // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. - С. 4. 
До 76-ї річниці створення УПА, Дня Українського козацтва та Дня захисника України в урочищі 
Гутвин на Костопільщині відбувся традиційний обласний фестиваль патріотичної пісні "Героям 
слава!" 
 
240.  Ковальчук І. Свято Масляної - родинне свято України / І. Ковальчук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 15/27 лют./. - С. 6. 
Яскраві масові гуляння на свято Масляної організувала директор Соснівського будинку культури 
Оксана Правосудович 
 
241.  Нагорнюк І. Пісня - осяйна зірка у житті Ігоря Нагорнюка/ розмовляв П. Рачок / І. Нагорнюк 
// Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 65/15 листоп./. - С. 11. 
Розповідь талановитого співака з Городища Ігоря Нагорнюка про джерела його любові до музики і 
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пісні та шлях до високого визнання на столичній сцені  
 
242.  Рачок П. Великоднє свято дарувало радості багато / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 26/13 квіт./. - С. 1. 
У Березнівському районному будинку культури пройшла щорічна традиційна виставка великодніх 
кошиків та композицій "Христос воскрес - воскресне Україна!" 
 
243.  Рачок П. Прекрасний дебют на "Х - Факторі" березнівчанина Ігоря Нагорнюка / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. - С. 6. 
Про дебют та успіх березнівчанина Ігоря Нагорнюка на столичній сцені музичного шоу "Х-
Фактор" 
 
244.  Рачок П. Квітла радість у серцях березнівчан / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 38/1 черв./. - С. 3. 
Про святкові дійства, які відбувалися у Березному з нагоди святкування Дня міста 

 
Бібліотечна справа 

 
245.  Андрощук Л. Сучасні послуги для користувачів / Л. Андрощук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 58/27 верес./. - С. 3. 
Про сучасний імідж бібліотеки та інноваційні послуги, які надають бібліотекарі відповідно до 
інформаційних потреб громади 
 
246.  Антонюк М. Залишуся таки людиною / М. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 23/30 берез./. - С. 3. 
В Березнівській районній бібліотеці відбулася презентація нової збірки Надії Шульжук "Між 
полукіпками літа" 
 
247.  Боровець Б. Книга про сто років Рівненської "Просвіти" / Б. Боровець // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 4. 
В обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книги "Просвітянське століття Рівненщини 
 
248.  Березне: «Інтелектуальне село» набирає обертів // Наша Рівненщина : інформаційний 
бюлетень. - 2018. - №9 (41) /листоп./. - С. 2. 
На завершальному етапі соціального проекту «Інтелектуальне село», автором якого є депутат 
Рівненської обласної ради Ксенія Павловська, бібліотекарі сіл Кам’янка, Бронне, Прислучі, 
Поляни, Городище та Грушівка Березнівського району презентували свої інтерактивні методики 
роботи, індивідуальний підхід до читачів різних вікових категорій 
 
249.  Зустріч в редакції // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 23/30 
берез./. - С. 1.  
З нагоди Міжнародного дня поезії юні читачі під керівництвом бібліотекаря молодшого 
абонементу Марії Рябчук відвідали редакцію "Надслучанського вісника" та привітали  місцевих 
письменників та журналістів 
 
250.  «Інтелектуальне село»: у Березнівському районі оголосили переможців // Наша 
Рівненщина : інформаційний бюлетень. - 2018. - №10 (42) /груд./. - С. 2. 
В центральній районній бібліотеці відбулося нагородження переможців та учасників соціального 
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проекту «Інтелектуальне село» у Березнівському районі 
251.  Іванюк Ю. «Сірі мишки» чи елегантні пані? / Ю. Іванюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 10/9 лют./. - С. 3. 
Про успішних спеціалістів Березнівської районної дитячої бібліотеки Вікторію Котик, Марію 
Рябчук, заступника директора по роботі з дітьми Наталію Щур та завжди елегантну незмінну 
ведучу районного поетичного конкурсу "Провесінь" Людмилу Яковишину 
 
252.  Коваль Н. Безмежний світ дитини / Н. Коваль // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 39/5 черв./. - С. 6. 
 У бібліотеці села Кам'янка відбулося свято "Дитинство щасливе, веселе, цікаве - завтрашній день 
держави", на яке були запрошені вихованці дитячого садочка 
 
253.  Ковальчук І.  Війна не йде у забуття  / І. Ковальчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 35/18 трав./. - С. 2.  
З нагоди Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги користувачі та гості Соснівської бібліотеки 
зібралися, щоб вшанувати подвиг героїв-переможців над нацизмом у Другій світовій війні 
 
254.  Ковальчук І.  Пам'ять поколінь  / І. Ковальчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 12/16 лют./. - С. 1.  
З нагоди Дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів Соснівська селищна бібліотека провела 
шаховий турнір, приурочений 29-ій річниці виводу військ з Афганістану 
 
255.  Логощук О. Все, що душа довірила словам / О. Логощук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 25/6 квіт./. - С. 3.  
На юнацькому абонементі Березнівської районної бібліотеки відбулася творча зустріч "Все, що 
душа довірила словам" з юними літераторами-початківцями Наталією Старухіною та Іванною 
Челик 
 
256.  Мороз Т. Читати - це круто! / Т. Мороз // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 25/6 квіт./. - С. 3. 
В Голубнівській публічно-шкільній бібліотеці провели свято книги "Диво поряд - ось воно, 
книгою звемо його!" 
 
257.  Мороз Т. BiblioЧитаймер - час читати!" / Т. Мороз // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 3. 
 З метою підвищення статусу книги, залучення до читання і користування бібліотекою мешканців 
села Голубне бібліотекар публічно-шкільної бібліотеки-філії Тетяна Мороз створила проект 
"BiblioЧитаймер - час читати!" 
 
258.  Павленко Р. Цвітуть на полотні любові квіти / Р. Павленко // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 13. 
У День Незалежності України в читальному залі Березнівської районної бібліотеки для дорослих 
відбулося відкриття виставки вишиваних робіт "Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і 
любов" 
 
259.  Рачок П. «Берегиня» береже історію рідного краю / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 9/6 лют./. - С. 1. 
Завідуюча Прислуцькою публічно-шкільною бібліотекою Дзюбук Наталія Миколаївна створила 
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етнографічну музейну експозицію "Берегиня", яка налічує більше ста п'ятдесяти експонатів, що 
розмістилися в приміщенні публічно-шкільної бібліотеки  
 
260.  Рачок П. Закохана в книги назавжди / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 49/26 лип./. - С. 11. 
Про невтомну ентузіастку завідуючу Броненською публічно-шкільною бібліотекою Чміль 
Людмилу Володимирівну 
 
261.  Рачок  П. Цей світ наповнює прекрасним /  П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. - С. 13.  
Про молодого аматора-митця з Березного, який вишиває бісером, Миколу Вікторовича Діхтяра, 
картини якого представлені на виставці в читальному залі районної бібліотеки 
 
262.  Рачок П. Краса, народжена любов'ю / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 3.  
У читальному залі Березнівської районної бібліотеки для дорослих відбулася виставка творчих 
робіт "Наче барви веселки" відомої березнівської художниці-вишивальниці Зінаїди Михайлівни 
Козлюк 
 
263.  Рачок П. Не міліє глибинне джерело творчості Андрія Кондратюка / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 36/22 трав./. - С. 3.  
У селі Моквин зібралися земляки та щирі шанувальники творчості письменника-ювіляра Андрія 
Івановича Кондратюка, щоб відзначити 80-річчя від дня його народження 
 
264.  Рачок П. Власний досвід дітям / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 2.  
В публічно-шкільній бібліотеці с. Малинськ діє клуб за інтересом «Майстерня гарного настрою»,  
майстер-класи юним аматорам народної творчості дає вчитель трудового навчання місцевої школи 
Людмила В’ячеславівна Мотруніч 
 
265.  Стахнюк Я. Він прагнув волі Україні / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 20/20 берез./. - С. 2. 
На тематичний вечір з нагоди 110-ї річниці з дня народження Тараса Бульби-Боровця, який 
підготували працівники Березнівської центральної районної бібліотеки,  завітали представники 
влади, духовенства, громадські активісти, школярі та студенти   
 
266.  Стахнюк Я. Зустріч з письменниками-сучасниками / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 2. 
У рамках всеукраїнського арт-проекту "Віршень" в місті Березне відбулася зустріч з 
письменниками-сучасниками землячкою Іриною Баковецькою-Рачковською та столичним гостем 
Сергієм Пантюком 
 
267.  Стахнюк Я.  Березнівському осередку Конгресу української інтелігенції – 20 / Я.  Стахнюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 49/26 лип./. - С. 3. 
У районній дитячій бібліотеці відбулася зустріч членів Березнівського осередку Конгресу 
української інтелігенції з нагоди 20-річчя його організації 
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268.  Стахнюк Я. Єдність, свобода, незалежність... / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 6/26 січ./. - С. 1.  
До Дня Соборності України в районній дитячій бібліотеці відбулося засідання за "круглим 
столом" очільників району та представників громадськості Березнівщини 
 
269.  Себа Н.  Слово у іншій обгортці  / Н. Себа // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 71/27 груд./. - С. 7. 
У бібліотеці ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей» пройшла унікальна зустріч із відомою 
землячкою, поетесою, письменницею, Етно-рок-виконавицею, композиторем, краєзнавцем, 
журналісткою, громадською діячкою, головою Рівненської обласної організації Національної 
спілки письменників України Іриною Баковецькою, яка презентувала нове своє «дітище» - роман з 
елементами психологізму «Пластилін» 
 
270.  Черниж О.  Моє Городище - єдине і рідне / О. Черниж // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 2.  
З любов'ю до рідного села було організоване свято в Городищі, яке за традицією щорічно 
проводиться 21 вересня, в День Різдва Пресвятої Богородиці 
 
271.  Щур Н. Крок назустріч дітям / Н.  Щур // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. - С. 5. 
У березнівську районну бібліотеку вкотре завітала депутат Рівненської обласної ради Ксенія 
Павловська та надала фінансову допомогу на реалізацію проекту "Крок назустріч дітям" 
 
272.  Щур Н. Малюю світ своїми кольорами" / Н. Щур // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 43/19 черв./. - С. 3. 
В Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці відкрито виставку робіт дітей з 
особливими потребами "Малюю світ своїми кольрами", присвячену Міжнародному дню захисту 
дітей 
 
273.  Щур Н. Провесінь" шукає таланти / Н. Щур // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 20/20 берез./. - С. 1. 
Обласний фестиваль власної дитячої поезії "Провесінь" продовжує збирати юні таланти на сцені 
Березнівського районного будинку культури 
 
274.  Ярмолюк Н. З книгами все життя  / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 58/27 верес./. - С. 3. 
Напередодні Дня бібліотекаря, про людей, які закохані у книгу і у свою роботу - завідуючу 
Друхівською ПШБ Баранчук Людмилу Іванівну та завідуючу ПШБ села Голубне Мороз Тетяну 
Адамівну 
 
275.  Ярмолюк Н. Просвітянське століття Рівненщини" - книга про минуле і сучасне для 
майбутнього / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 
63/1 листоп./. - С. 5. 
У читальному залі Березнівської центральної районної бібліотеки відбулася презентація книги 
"Просвітянське століття Рівненщини", до якої долучилися бібліотечні працівники, члени 
правління районної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, 
громадські активісти, літератори, журналісти 
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276.  Ярмолюк  Н. Від умовного способу - до європейських стандартів /  Н. Ярмолюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 2.  
У Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці відбувся відеоміст на тему "Медична 
реформа: запитання - відповідь" 

 
Музейна справа 

 
277.  Антонюк М. Важка ноша порозуміння / М. Антонюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 18/13 берез./. - С. 3. 
З нагоди 110-річниці з дня народження легендарного борця за незалежність України Тараса 
Бульби-Боровця у Березнівському районному краєзнавчому музеї відбулася виставка його 
життєпису 
 
278.  Вручили цьогорічну премію імені Свєшнікова // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 6. 
Директор Березнівського краєзнавчого музею Наталія Трохлюк отримала цьогорічну обласну 
премію імені Свєшнікова в галузі охорони культурної спадщини Рівненщини 
 
279.  Премію Ігоря Свєшнікова отримає Наталія Трохлюк // Вісті Рівненщини : Газета 
обласної Ради. - 2018. - №16/20 квіт./. - С. 16. 
Лауреатом премії імені Ігоря Свєшнікова обрано директора комунального закладу "Березнівський 
районний краєзнавчий музей" Наталію Трохлюк 
 
280.  Стахнюк Я. Літопис Березнівщини / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 35/18 трав./. - С. 3. 
У Березнівському краєзнавчому музеї презентували третю книгу "Літопис Березнівщини", на 
сторінках якої переплелися історія краю з непересічними людськими долями 
 
281.  Стахнюк Я. Мистецьке візаві / Я. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 6. 
У залі Березнівського районного краєзнавчого музею відбулася виставка робіт Анатолія Таргонія 
та Валентини Давидюк "Мистецьке візаві", приурочена Міжнародному дню музеїв 
 
282.  Ткачук  С. Мить історії/ розмовляли Д. Боровець, Ю. Марчук / С. Ткачук // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 47/12 лип./. - С. 11. 
 Сторінки історії з вуст директора музею села Бистричі Ткачука Степана Федоровича 
 
283.  Ярмолюк Н. Краєзнавець-стипендіат / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 24/3 квіт./. - С. 3. 
В обласній державній адміністрації відбулося вручення грантів та стипендій кращим працівникам 
та митцям Рівненщини за підсумками 2017 року, серед стипендіатів директор Березнівського 
районного краєзнавчого музею, активний пошуковець та краєзнавець Наталія Трохлюк 
 
284.  Ярмолюк Н. Тополевий пух на оксамиті / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 54/30 серп./. - С. 11. 
В Березнівському районному краєзнавчому музеї відбулася виставка місцевої майстрині 
унікального мистецтва - живописання тополевим пухом - Ольги Григорівни Осейчук, присвячена 
1030-річчю хрещення Київської Русі  
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Мистецтво в краї 

 
285.  Іванюк Ю. Вишиванка - не тільки до Дня незалежності / Ю. Іванюк // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 33/11 трав./. - С. 2. 
Про Бобчук Тетяну, яка більше 20 років працює вчителем трудового навчання у стінах 
Балашівського опорного закладу, захоплюється вишивкою, опановує нові техніки і привчає до 
цього ремесла своїх вихованців 
 
286.  Грає дерево в його руках, як музика // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 25/6 квіт./. - С. 3. 
Про працьовитого майстра із Полян, який уміє творити дива із дерева Петрика Олександра 
Калениковича 

 
287.  Рачок П. Її розум і руки творять добро / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 12/16 лют./. - С. 3. 
Про 79-річну майстриню вишивки і ткацтва Стовпець Ольгу Тимофіївну із села Малинськ 
Березнівського району 
 
288.  Рачок П. Плете гарні коші ще й віршами говорить / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 1. 
Про майстра із села Тишиця Федаса Гордія Сергійовича, який плете гарні коші, в'яже зручні мітли 
та віники, власноруч виготовляє різні господарські пристосування, ще й пише вірші 

 
289.  Ярмолюк Н. Ювілей мудрості і творчої наснаги / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 67/29 листоп./. - С. 8-9. 
Про талановиту майстриню Березнівщини, найбільшим захопленням якої стало живописання 
тополевим пухом по оксамиті, Ольгу Григорівну Осейчук, яка цього року відзначає 80-річний 
ювілей 

 
Літературна Березнівщина 

 
290.  Желінський П. Щоб нащадки без брому читали нашу історію /розмову записала Н. Ярмолюк 
/ П. Желінський // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - 
С. 2. 
Інтерв'ю з перможцем Всеукраїнського літературного конкурсу "Українська революція 1917-1921 
років" у номінації "Публіцистика" Желінським Петром Івановичем 
 
291.  Литвинчук Л. Неспалимість смерекового духу / Л. Литвинчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 12. 
Рец. на кн. : Яворська О. Неспалима смерека : повесть / О. Яворська. - Львів: "Місіонер", 2018. - 
206с 
 
292.  Рачок П. Не міліє глибинне джерело творчості Андрія Кондратюка / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 36/22 трав./. - С. 3 
У селі Моквин зібралися земляки та щирі шанувальники творчості письменника-ювіляра Андрія 
Івановича Кондратюка, щоб відзначити 80-річчя від дня його народження 
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293.  Шахрай О. Нагородили кращих / О. Шахрай // Вісті Рівненщини : Газета обласної Ради. - 
2018. - №17/18/27 квіт./. - С. 16. 
Про переможців 2018 року конкурсу "Краща книга Рівненщини"  

 
Твори місцевих письменників 

 
294.  Андрощук Р. В житті усякого буває / Р. Андрощук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. - С. 6. 
 
295.  Андрощук Р. Творчі роботи на конкурс "Перло многоцінне" літстудійців Березнівського 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей з професійним навчанням" : Керівник літературної вітальні Т. 
Марцинюк / Р. Андрощук, Н. Старухіна // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 
2018. - N 67/29 листоп./. -9. - Зміст: Вічний скарб України; Розмовляю українською; Сонячна 
мова; Скарб золотого гатунку; Шануймо мову!  
 
296.  Баковецька І. Етно-вірші / І. Баковецька // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 7/30 січ./. - С. 3. 
 
297.  Бойчук Л. У рамках звичного не поміщаюся / Л. Бойчук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 5. 
 
298.  Боровець Б. Подвійний агент Людмила Фоя / Б. Боровець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 46/5 лип./. - С. 8. - Продовж. Початок : № 46,47,48,50, 
2018. 
З доступних архівних джерел про подвійного агента НКВС і ОУН Людмилу Адамівну Фою 
 
299.  Вишневська Л. Вже врожаї збирає осінь / Л. Вишневська // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. -12. - Зміст: Ніч забрала сон...; А я все у 
роздумах...; Всі врожаї збирає осінь...; Вітер-вітрище в стилі стокатто...; Осінь розмальована 
стиглим рум'янцем... 
 
300.  Вишневська Л. Душа бринить, як під смичком струна / Л. Вишневська // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 29/24 квіт./. - С. 6. 
 
301.  Вишневська Л. Україні / Л. Вишневська // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 54/30 серп./. -6. - Зміст: Щоб любов Господня панувала в світі 
 
302.  Дідич З. З нових поезій Зої Дідич / З. Дідич // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 60/11 жовт./. -12. - Зміст: Покрова; Між холодних вітрів; На козацьких могилах; 
Повстанський марш; На останньому рубежі; У ріднім краї; Калинова Україна; Герої не вмирають 
 
303.  Желінський П. Вояк УПА поетизував боротьбу за Україну / П. Желінський // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 2. 
Про рукописні вірші, датовані 1984 роком за підписом "Іван" передані Германом Ріхтером на 
Україну в місто Березне   
 
304.  Желінський П. Не піду в політику / П. Желінський // Надслучанський вісник : громадсько-
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політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. - С. 6. 
 
305.  Желінський П. Три тижні не пив / П. Желінський // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 43/19 черв./. - С. 6. 
 
306.  Желінський П. Що пес рудий на рік нагавкав? / П. Желінський // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 9/6 лют./. - С. 6. 
 
307.  Костюк О. Купіль / О. Костюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 
2018. - N 49/26 лип./. -5. - Зміст: Читаю "Берестечко"; Зв'язкова 
 
308.  Кондратюк А. Із криниці пам'яті / А. Кондратюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 11. 
 
309.  Кондратюк А. Із циклу "Спостереження" / А. Кондратюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 32/8 трав./. - С. 4. 
 
310.  Кондратюк А. Батькова клуня : посланці Господні / А. Кондратюк // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 48/19 лип./. - С. 5, 6. 
 
311.  Кондратюк А. Я маю досить розвинену уяву: можу в тиші почути пісню..." / А. Кондратюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 4. 
 
312.  Кондратюк А. Я маю досить розвинену уяву: можу в тиші почути пісню..." / А. Кондратюк // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 5/23 січ./. - С. 4,5. 
 
313.  Лящук В. Як метеор, планета наша!... / В. Лящук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 1. 
 
314.  Марковець В. Головне у житті - місце для Бога / В. Марковець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 3. 
 
315.  Марковець В. Село осіннє плакало дощами... / В. Марковець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. -11. - Зміст: Нехай дощі холодні за 
вікном... 
 
316.  Марковець В. Устелили стежку чорнобривці / В. Марковець // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 11. 
 
317.  Натяжко П. Ліс моєї мрії / П. Натяжко // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 33/11 трав./. - С. 6. 
 
318.  Натяжко П. Ти людина, а не пень / П. Натяжко // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 33/11 трав./. - С. 6. 
 
319.  Прокопчук К. Чому йде війна?  / К. Прокопчук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 22/27 берез./. -6. - Зміст: Калина; Зіронька 
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320.  Рачок П. Я не калічу думку й слово / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 13/20 лют./. - С. 3. 
 
321.  Рачок П. В пошуках істини / П. Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 11/13 лют./. - С. 5. 
 
322.  Слободенюк Р. На батьківщину чорного лелеки... / Р. Слободенюк // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 57/20 верес./. - С. 1. 
 
323.  Слободенюк Р. Поезія / Р. Слободенюк // Надслучанський вісник : громадсько-політична 
газета. - 2018. - N 10/9 лют./. - С. 3. 
 
324.  Хутка Л. Не ваблять мене ні палаци... / Л. Хутка // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 66/22 листоп./. -11. - Зміст: А завтра вже листопад буде!... 
 
325.  Шульжук Н. З нових творів Надії Шульжук / Н. Шульжук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 23/30 берез./. - С. 3. 
 
326.  Шульжук Н. Зігріло душу спогадів тепло / Н. Шульжук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 3. 
 
327.  Шульжук Н. Поговорити хочу з кленом / Н. Шульжук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 51/9 серп./. - С. 11. 
 
328.  Шульжук Н. Стоїмо на порозі осені / Н. Шульжук // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 62/25 жовт./. -13. - Зміст: Звечоріло сьогодні рано...; З неба на землю 
спустилась буслиха; Депресія, а чи нудьга осіння...; У далину зайду сама...; Стоїмо на порозі 
осені...; Дзеркало кругле на білій стіні...; От знову дощ. І хмари на все небо...; Я повертаюсь з 
рідного села... 
 
329.  Шульжук Н. Шукаю в буднях миті щастя  / Н. Шульжук // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 37/25 трав./. - С. 12. 

 
Історія міст і сіл 

 
330.  Лисанець М. Дорога на Губків / М. Лисанець // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 9. 
Замилування автора краєвидами, що розгорнулися по дорозі на Губків Березнівського району 
 
331.  Рачок П. Від села до села : Городище, Орлівка [Березнівський район] / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 56/13 верес./. - С. 5. 
 
332.  Рачок П. Від села до села : Яцьковичі [Березнівського району] / П. Рачок // Надслучанський 
вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 15/27 лют./. - С. 2. 
 
333.  Рачок П. Від села до села: Балашівка, Михалин, Лінчин, Сівки [Березнівський район] / П. 
Рачок // Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - С. 2. 
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334.  Рачок П. Від села до села: Друхів [Березнівський район] / П. Рачок // Надслучанський вісник: 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 13/20 лют./. - С. 2. 
 
335.  Рачок П. Від села до села: Малинськ, Малушка [Березнівський район]  / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 3/16 січ./. - С. 2. 
 
336.  Рачок П. Від села до села: Прислуч, Колодязне, Хотин : [Березнівський район] / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 12/16 лют./. - С. 2. 
 
337.  Рачок П. Від села до села: Прислуч, Колодязне, Хотин [Березнівський район] / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 55/6 верес./. - С. 5. 
 
338.  Рачок П. Від села до села: Прислуч, Хотин, Колодязне [Березнівський район] / П. Рачок // 
Надслучанський вісник : громадсько-політична газета. - 2018. - N 41/12 черв./. - С. 2. 
 
339.  Рачок П. Моквин з надією зустрічає майбутнє / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 63/1 листоп./. - С. 4. 
Про розвиток соціальної  інфраструктури села Моквин Березнівського району 
 
340.  Рачок П. Щоб всім жилося затишно і щасливо / П. Рачок // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 53/23 серп./. - С. 4. 
Про розвиток, благоустрій, а також деякі проблеми, над вирішенням яких наполегливо працює 
сільська влада та громада села Балашівка Березнівського району 
 
341.  Стахнюк Ф. Зовсім іншим центр села я пам'ятаю / Ф. Стахнюк // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 21/23 берез./. - С. 3. 
Спогади автора про те, яким колись було село Бистричі та яким сучасним і перспективним воно є 
сьогодні 
 
342.  Стахнюк Ф. Село багатіє крамницями / Ф. Стахнюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 4/19 січ./. - С. 2. 
Про крамниці села Бистричі Березнівського району, зокрема новий будівельно-господарський 
магазин "Фахівець" 
 
343.  Черниж О. Моє Городище - єдине і рідне / О. Черниж // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2018. - N 59/4 жовт./. - С. 2. 
З любов'ю до рідного села було організоване свято в Городищі, яке за традицією щорічно 
проводиться 21 вересня, в День Різдва Пресвятої Богородиці  
 
344.  Ярмолюк Н. Забуттю непідвладні / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник : громадсько-
політична газета. - 2018. - N 61/18 жовт./. - С. 2. 
Цикл заходів з нагоди великого духовного свята, Покрови Пресвятої БогородицІ, Дня захисника 
України та Дня Українського козацтва розпочався у Хотині з відкриття пам'ятника борцям за 
свободу і незалежність України  
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Вишневська Л.                                                        299,300,301 
Власюк А.                                                               1 
Власюк Л.                                                               (222*) 
Вознюк В.                                                               (64*) 
Воронко Т.                                                              44 
Габорець І.                                                              134 
Гергелюк А.                                                            204 
Грицюк І.                                                                124 
Грушевська Н.                                                        231 
Гурінчук Л.                                                             205 
Давидюк В.                                                             (281*) 
Дехтяр С.                                                                 (53*) 
Дзюбук Н.                                                               (259*) 
Дідич З.                                                                   302 
Діхтяр М.                                                                (261*) 
Діхтяр Н.                                                                 170 
Десницька К.                                                          (29*) 
Драчук І.                                                                 (74*) 
Дроженець Б.                                                          65 
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Жабник П.                                                               (221*) 
Желінський П.                                                        2,15,52,(52*),64,115,290,303,304,305,306,(290*) 
Залужна Л.                                                              (18*) 
Іванюк Ю.                                                               233,251,285 
Ільчук М.                                                                206 
Калінчук Д.                                                            45 
Калюжна Д.                                                            16,112 
Каменська О.                                                          (139*) 
Капранчук Т.                                                          208 
Карповець Н.                                                          223 
Касянчук Ю.                                                           224 
Кирик О.                                                                 (138*) 
Климейко В.                                                           46,207 
Кляпчук І.                                                               215 
Ковалевич В.                                                           (13*) 
Ковалик А.                                                              3 
Коваль Н.                                                                252 
Ковальчук З.                                                           (38*) 
Ковальчук І.                                                            240,253,254 
Ковальчук О.                                                          163 
Козак Л.                                                                   149 
Козачок В.                                                               (116*) 
Козловський О.                                                       93 
Козлюк З.                                                                 (262*) 
Кондратюк А.                                                          308,309,310,311,312,(263*),(292*) 
Костюк А.                                                                (136*) 
Костюк О.                                                                307 
Котелюх О.                                                              (179*) 
Котик В.                                                                   (251*) 
Кундас Т.                                                                 225 
Куц А.                                                                      39,40,41,53,54 
Кучер Л.                                                                  135 
Лисанець М.                                                           330 
Литвинчук Л.                                                          291 
Логощук О.                                                             255 
Людвічук В.                                                            (28*) 
Люшин В.                                                               4,5,66 
Люшин                                                                    (98*) 
Лящук В.                                                                 313 
Мамчица К.                                                            (32*) 
Марковець В.                                                         314,315,316 
Марчук І.                                                                55 
Марчук                                                                    (48*) 
Мелянчук О.                                                          101 
Мельник М.                                                            42 
Мельник                                                                 (30*) 
Мельник О.                                                            (31*) 
Мельничук Л.                                                         17 
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Мельничук Т.                                                          56 
Момотюк Н.                                                            47 
Мороз Т.                                                                  256,257,(274*) 
Мотруніч Л.                                                            (264*) 
Нагорна Н.                                                              (21*) 
Нагорнюк І.                                                            241,(243*) 
Натяжко П.                                                             317,318 
Наумчик А.                                                             (178*) 
Наумчук І.                                                              178 
Несен А.                                                                  226 
Олексієвець О.                                                       125 
Оніщук П.                                                               (19*), (161*) 
Осейчук О.                                                              57,58,182,183,184,(284*),(289*) 
Павленко Р.                                                            142,258 
Пантюк С.                                                               (266*) 
Партак К.                                                                 (35*) 
Петлюра С.                                                             (41*) 
Петрик О.                                                                (286*) 
Пилипчук Р.                                                            6,7,8,68,69,70,71 
Поліщук А.                                                             234 
Попів І.                                                                    (143*) 
Прокопчук К.                                                         319 
Радчук С.                                                                 (215*) 
Рачок В.                                                                  217 
Рачок М.                                                                  (147*) 
Рачок П.                                                                  9,18,19,20,21,22,23,24,25,26,34,35,43,48,49,63,74,75, 
                                                                                 76,77,78,79,80,81,98,102,103,104,105, 106,110,116, 
                                                                                 117,121, 126,127,128,129,130,131,136,137,143,144, 
                                                                                 145,146,154,155,161,168,171,172,179,185,186,187, 
                                                                                 188,189,193,209,218,229,235,242,243,244,259,260, 
                                                                                 261,262,263,264,287,288,292,320,321,331,332,333, 
                                                                                 334,335,336,337,338,339,340 
Рибак Ф.                                                                  132 
Рибачук                                                                   (23*) 
Рудич В.                                                                  (63*) 
Рябчик М.                                                               (251*) 
Саванчук А.                                                            (15*) 
Сидорчук В.                                                            (24*) 
Сиротинський О.                                                    (160*) 
Сінаг М.                                                                  99 
Себа Н.                                                                    219,269 
Семенович М.                                                         (27*) 
Середній С.                                                             118 
Слободенюк Р.                                                        322,323 
Собкович О.                                                           111 
Сорока Т.                                                                 (17*) 
Сосновчик О.                                                          (219*) 
Старухіна Н.                                                           (255*) 
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Стахнюк Ф.                                                             341,342 
Стахнюк Я.                                                             10,27,82,83,84,85,86,87,94,95,100,107,153,227,228, 
                                                                                 265,266,267,268,280,281 
Стеблик А.                                                              (127*) 
Степанюк О.                                                           (98*) 
Стецький Є.                                                            59 
Стовпець О.                                                            (287*) 
Ступчук М.                                                             (137*) 
Тарасюк В.                                                              28 
Тарасюк О.                                                              (140*) 
Таргоній А.                                                             (281*) 
Телетьон Н.                                                            133 
Тимофіїв В.                                                             (114*) 
Тихончук                                                                 (20*) 
Ткачук С.                                                                156,157,282 
Трофимчук Й.                                                         (22*) 
Трохлюк Н.                                                             190,(278*),(283*) 
Трохлюк П.                                                             60 
Турчин А.                                                               (185*) 
Турчик Г.                                                                (12*) 
Усач А.                                                                    (220*) 
Устимов О.                                                             (155*) 
Федас Г.                                                                  (288*) 
Федас Н.                                                                  210 
Федорчук А.                                                           196,211 
Фоя Л.                                                                     (50*) 
Хіміна В.                                                                 37, (37*) 
Хурсяк Л.                                                                151 
Хутка Л.                                                                  324 
Хуткий С.                                                                (218*) 
Цимбалюк Є.                                                          29 
Ципан Н.                                                                 164 
Челик І.                                                                   (255*) 
Черниж О.                                                               270,343 
Черниш                                                                   (36*) 
Чижевська К.                                                          (215*) 
Чистяков Є.                                                             (145*) 
Чміль Л.                                                                  (260*) 
Чорножукова О.                                                     (186*) 
Шахрай О.                                                              293 
Широченко К.                                                        (234*) 
Шнайдер А.                                                            (34*)  
Шнайдер І.                                                              212 
Шнайдер С.                                                            197,198 
Шнайдер Т.                                                            230 
Шульжук Н.                                                           325,326,327,328,329,(246*) 
Шульжук Н.                                                           (25*) 
Щур Н.                                                                    271,272,273,(251*) 
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Юзич Ю.                                                                 61 
Юсковець В.                                                           62,(62*) 
Якимчук В.                                                             (160*) 
Яковишина Л.                                                         (251*) 
Яковчук Ю.                                                            165,166,167 
Яніцький В.                                                            (131*) 
Ярмолка О.                                                             152 
Ярмолюк Н.                                                            11,30,31,38,88,89,90,91,92,96,108,138,139,140,147, 
                                                                                 158,159,160,173,174,180,191,192,199,200,214,220, 
                                                                                 274,275,276,283,284,289,344 
Ясковець М.               213 
Ящук В.                                                                   148 
 
 

 
Покажчик заголовків 

 
Березне: «Інтелектуальне село» набирає обертів                                                        248 
В Березному виділять кошти…                                                                                    109 
Вручили цьогорічну премію імені Свєшнікова                                                           278 
Грає дерево в його руках, як музика                                                                             286 
Дитсадок у Малинську – один з кращих…                                                                  232 
Зустріч в редакції                                                                                                            249 
Інтелектуальне село»: у Березнівському районі…                                                      250 
На Березнівщині відбувся всеукраїнський…                                                              150 
Перемога в професійному конкурсі                                                                             216 
Премії Ігоря Свєшнікова отримає Н. Трохлюк                                                           279 
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 р.                                                   72 
Про встановлення податку на майно в частині плати за землю                                73 
Проблеми українських аграріїв                                                                                    120 
Публічний звіт голови…                                                                                               67 
Свята і будні великої родини Чернишів                                                                      36 
 
 

 
Покажчик назв періодичних видань 

 
Вільне слово 
Вісті Рівненщини 
Надслучанський вісник 
Наша Рівненщина 
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Зміст 
 

Вступ                                                              3 
Район в цілому                                                            6 
Населення                                                                                                                    7 
Генеологія             9 
Видатні діячі                                                  10 
Візити                                                  10 
Благодійна діяльність                                                10 
Історія краю                                                  11 
Нумізматика                                                                                                                    12 
Представницька влада. Виконавча влада                                              13 
Правоохоронні органи                                                           16 
Підприємницька діяльність                                     16 
Промисловість                                      17 
Будівництво                                                  18 
Торгівля                                       18 
Сільське господарство                                     18 
Фермерство                                                  19 
Лісове господарство                                     19 
Медицина в краї                                      21 
Спорт                                                   22 
Туризм                                       23 
Суспільно-політичне життя краю                                    23 
Література про ветеранів війни                         24 
Ветерани праці                                      24 
Органи соціального забезпечення                                    24 
Соціальна робота                                      25 
Військова справа. Воїни АТО                         26 
Релігія. Культові споруди                                     26 
Освіта в краї                                                  28 
Середні навчальні заклади                                     29 
Середня-спеціальна освіта                                     30 
Освіта позашкільна                                      31 
Інклюзивна освіта                                32 
Дошкільні установи                                      32 
Культурне життя краю                                     33 
Бібліотечна справа                                      34 
Музейна справа                                      38 
Мистецтво в краї                                      39 
Літературна Березнівщина                                     39 
Твори місцевих письменників                         40 
Історія міст і сіл                                      42 
Іменний покажчик                                      44 
Покажчик заголовків                          48 
Покажчик назв періодичних вида                                                                                 48 
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Надслучанська Швейцарія 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Каньйон річки Случ поблизу  
села Губків. Зліва – руїни 
Губківського замку, 
найпівнічнішого замку 
України. 
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Давньоруське городище у Маринині. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Водонапірна вежа в Зірному, поблизу Березного. 
Споруджена посеред парку, який було закладено у 
19 ст. в маєтку панів Малинських 

 
  
 
 

 
Березнівський дендропарк 


