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У центрі Брошнів-Осади відкрили меморіал «Борцям за волю України»
Ïàì’ÿòíèê «Áîðöÿì çà
âîëþ Óêðà¿íè» - öå óäîñêîíàëåíà Ñèìâîë³÷íà ìîãèëà
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â òàêèì ÷èíîì, ùî ïîºäíóº âåëè÷, ñëàâó ³ ãåðî¿çì áîðö³â-âèçâîëèòåë³â Óêðà¿íè óñ³õ åïîõ.
Ñï³ëüí³ íàïðàöþâàííÿ, ³äå¿
òà ïðîïîçèö³¿ îðãêîì³òåòó ç³
ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíèêà çóì³â
îá’ºäíàòè òà ðåàë³çóâàòè
ìîëîäèé àðõ³òåêòîð, ìàéäàí³âåöü, Íàçàð³é ßêèì³â
³ç Íèæíüîãî Ñòðóòèíÿ. Àëåþ
ñëàâè ñïîðóäèëè çà êîøòè
ì³ñöåâîãî áþäæåòó ÎÒÃ.
Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Àíàòîë³é Äèð³â ïðîô³íàíñóâàâ âñòàíîâëåííÿ
ïðàïîðîòðèìà÷à ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³.

Â óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè
â³äêðèòòÿ ìîíóìåíòà âçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñåëèùíî¿ ðàäè, äóõîâåíñòâà, äåïóòàòè, ó÷àñíèêè áîéîâèõ
ä³é íà Ñõîä³ Óêðà¿íè, âåòåðàíè, ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè,
îáëàñí³ òà ðåã³îíàëüí³ ÇÌ²,
ì³ñöåâ³ æèòåë³.
Ïîìèíàëüíó ïàíàõèäó çà
äóø³ ïîëåãëèõ ïàòð³îò³â â³äïðàâèëî 8 ñâÿùåíèê³â. Ï³ñëÿ
ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè îñâÿòèëè
ïàì’ÿòíèê «Áîðöÿì çà âîëþ
Óêðà¿íè». ²ç íàïóòí³ìè ñëîâàìè äî ïðèñóòí³õ çâåðíóëèñÿ îòåöü-äåêàí Âîëîäèìèð Ìàéêà òà îòö³-êàïåëàíè ²âàí Êðåõîâåöüêèé òà
Âîëîäèìèð Îë³éíèê.
Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè ïîëåãëèõ ãåðî¿â, çàïàëèëè ñâ³÷êè ïàì’ÿò³
òà ïîêëàëè êâ³òè äî
ï³äí³ææÿ
ìîíóìåíòà.
Â³äòàê
äî óñ³õ
ïðèñóòí³õ
çâåðíóâñÿ ãîëîâà
Áðîøí³âÎñàäñüêî¿
ÎÒÃ Íàçà-

ð³é ²âàí³â:
«Ìè âøàíîâóºìî Ãåðî¿â, ÿê³ áóëè
â³äâàæí³ òà
ñèëüí³ äóõîì, çàâæäè
ãîòîâ³ ñòàòè
â á³é çà ñâîþ
ð³äíó çåìëþ.
Öå ³ ó÷àñíèêè âèçâîëüíèõ çìàãàíü,
³ âåòåðàíè
â³éíè, ³ íàø³
íîâ³òí³ ãåðî¿
– á³éö³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿
òà ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.
Äÿêóþ óñ³ì,
õòî äîëó÷èâñÿ äî ñïîðóäæåííÿ ö³º¿ àëå¿
ñëàâè íàøèõ çàõèñíèê³â.
Äÿêóþ çà ³äå¿ ³ çà ïðàöþ,
çà îðãàí³çàö³þ ñâÿòêîâîãî ä³éñòâà, ÿêå íà ïðàâäó
çâîðóøèëî äî ãëèáèíè äóø³. Äÿêóþ íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðà¿íè Àíàòîë³þ Äèð³âó, ùî îñîáèñòî ïðîÿâèâ
áàæàííÿ âëàøòóâàòè á³ëÿ
ìîíóìåíòà ïðàïîðîòðèìà÷
³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Íåõàé
ãåðî¿çì, â³äâàãà ³ æåðòîâí³ñòü çàõèñíèê³â-âèçâîëèòåë³â óñ³õ åïîõ ïîâñÿê÷àñ
çàðÿäæàòèìóòü íàø³ ñåðöÿ

ïàòð³îòèçìîì! Ñëàâà ²ñóñó
Õðèñòó! Ñëàâà Óêðà¿í³! Ãåðîÿì ñëàâà!»
Çâîðóøëèâî òà ï³äíåñåíî çâó÷àëè ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³
ó âèêîíàíí³ õîðó Íàðîäíîãî
äîìó, Â²À «Êàðïàòñüê³ çîð³»,
ÃÎ «Áðàòñòâî ÎÓÍ-ÓÏÀ» òà
âîêàë³ñòêè Ä³àíè Ïóëèê.
Â³ä ñüîãîäí³ ïðî íåñêîðåí³ñòü ³ ñèëó äóõó íàøîãî
âåëèêîãî íàðîäó áðîøí³â÷àíàì íàãàäóâàòèìå ïàì’ÿòíèê
«Áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿íè».
Ñèìâîë ïàì’ÿò³ ³ âäÿ÷íîñò³
âñ³ì çàõèñíèêàì ð³äíî¿ çåì-

ë³ ó öèõ âåëè÷àâèõ ñèëóåòàõ, ó â³÷íîìó ïëèí³ âîäè,
ó òîìó ñÿéâ³, ùî íåñêîðåíî
ïîñèëàº ïðîì³ííÿ ó íåáåñà.
Ãîëîâíèé ïîñèë ìîíóìåíòó – çàêàðáóâàòè ó ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â ïîäâèã
ïîáðàòèì³â, ùî ãîðîþ ñòàëè íà çàõèñò ñâîáîäè, ã³äíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³, íàãàäóâàòè íîâèì ïîêîë³ííÿì, ùî íàøå ìàéáóòíº ìè
òâîðèìî âëàñíîðó÷ êîæíîãî äíÿ, êîæíî¿ ìèò³, ³ ëèøå â³ä íàñ çàëåæèòü, ÿêèì
âîíî áóäå.

повідомив депутатів, що
громада також отримає
автобус. І ось обіцянку
виконано – автобус уже
+в ОТГ.
Автобус укомплектований на базі шасі та

агрегатів виробництва
компанії Isuzu Motors
Limited (Японія). Пасажирський транспортний
засіб відповідає всім екологічним та технологічним європейським нор-

мам, стандартам та вимогам. Кузова та агрегати відмічені підвищеною
надійністю та тривалістю експлуатації. Вмістимість автобуса становить 30 осіб.

У Брошнів-Осадській ОТГ курсуватиме
безоплатний пасажирський автобус

Вулицями чотирьох населених пунктів БрошнівОсадської ОТГ курсуватиме новий сучасний автобус ISUZU АТАМАN. Транспортний засіб придбано
за сприяння народного депутата України Анатолія
Диріва. Автобус безоплатно перевозитиме жителів
Брошнів-Осади, Крехович,Кадобної, та с. Брошнів.
Таким чином буде налагоджено транспортне
сполучення із усіма населеними пунктами.

Ще в кінці січня го- сесії селищної ради інілова Брошнів-Осадської ціював створення комуОТГ Назарій Іванів на нальної автостанції та

