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ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН
Зарічненський район – район у північно-західній частині
Рівненської області. Утворений у 1946 році.
Зарічненський район є частиною великого регіону України –
Полісся.
На думку вчених саме воно є “пуповиною” всього слов’янства.
Завдяки природно-географічному розташуванню тут ще й донині
збереглися найдавніші реліквії як матеріальної так і духовної
культури українського народу.
Ряд населених пунктів Зарічненського району ведуть свою
історію з ХІІ-ХІV століть. Найраніше відомий населений пункт –
Поприп’яття – нинішнє село Нобель. З ХV-ХVІ століть ведуть
своє літописання і такі села як Серники (1446р.), Морочне
(1519р.), Неньковичі (1513р.), селище Зарічне (1481р.).
Про ці та інші цікаві факти з історії та сучасності
Зарічненського району Ви дізнаєтесь з вебліографічного списка
«Сторінки
історії»,
присвяченого
70-річчю
утворення
Зарічненського району.
Герб Зарічненського району — офіційний символ
Зарічненського району Рівненської області, затверджений
Зарічненською районною радою 30 травня 2011р. рішенням №78.
Гербовий щит має форму чотирикутника з півколом в основі. У
щиті герба золоте вістря у перев’язі зліва, на якому зелений листок
латаття зі срібною лілією, у верхньому синьому полі летять вліво
(геральдично, тобто — вправо від глядача) три срібні качки,
нижнє поле - зелене. Щит покладено на вохристий декоративний
бароковий картуш і увінчано золотою територіальною короною.
Пр
р Зарічненського району був затверджений 30 травня
2011р. рішенням №78. Прапор району — прямокутне полотнище.
На прапорі золоте вістря у перев’язі зліва, верхнє поле — синє,
нижнє поле — зелене. На верхньому синьому полі щит герба
району. Синій колір означає ріки та озера Зарічненщини, зелений
символізує багаті лісові ресурси та Поліський регіон, а жовтий
(золотий) підкреслює сільськогосподарську специфіку району.
Розробка герба та прапора Зарічненського району –
А. Гречило.
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