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З вірою – до Бога, з правдою – до людей
Т.Г. Шевченко

З Днем Святої Трійці. З Днем міста, рожищани!
Дорогі рожищани та гості нашого славного міста
Рожище! Щиро вітаю вас з 696 річницею Дня народження нашого міста та Днем Святої Трійці!
Кожне місто має особливий колорит і шарм, віковічну історію та свої традиції. Свято Дня народження рідного міста об’єднує усіх, незалежно від віку та професії. Це
свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись,
щоб залишитися назавжди. Це свято найдорожче для
кожного, бо воно наповнює ваші серця гордістю за своїх
земляків.
Нині Рожище розвивається, потроху змінюється
його обличчя. І все це завдяки вам, дорогі рожищани,
вашій щирості, працездатності, оптимізму та наполегливості. Разом з вами радію і я успіхам нашого міста,
переживаю за його проблеми, і щиро вірю, що попри усі
негаразди ми зможемо зробити його кращим, заможнішим, привабливішим. А це значить спільно працювати
заради досягнення цих планів у майбутньому. Лише
разом ми досягнемо успіху.
Мені хочеться висловити велику вдячність за ваше

терпіння, світлий розум і роботящі руки, за безмежну
любов до рідного міста. Горджуся вашим патріотизмом,
твердою громадянською позицією, витримкою та одностайністю, які ви продемонстрували в часи доленосних
для країни подій. Переконаний, що всі ви й надалі
будете відстоювати засади правди і високої моралі, а
порозуміння, взаємна повага і підтримка між громадою
та міською владою збережуться на довгі роки заради
стабільності та процвітання нашого Рожища.
У ці святкові дні від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, любові, достатку, сімейного тепла і незборимої віри у щасливу долю нашого чудового міста. Нехай
щастя та добробут живуть на кожній вулиці, у кожному
домі, у кожній родині, поєднуючи всіх нас у згуртовану
та небайдужу громаду! Бажаю вам та вашим родинам
міцного здоров’я, добра, достатку, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях. А нашому місту
– процвітання, злагоди і миру!
З повагою - Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук

Тетяна Панасюк: «Потрібно знати, що болить людям, і спільно шукати шляхи вирішення»

Настав час підбивати підсумки на місцевому рівні. Ми поступово будемо знайомити вас,
читачі, з депутатами Рожищенської міської ради
у рубриці «Слово депутату». У своїх інтерв’ю
вони розкажуть про виконану в округах роботу,
ділитимуться планами та перспективами.
Сьогодні нашою співрозмовницею є
депутатка від політичної партії «Громадянська
позиція» Анатолія Гриценка, Тетяна Панасюк.
Тетяна Леонтіївна народилася в місті Рожище, після закінчення ЗОШ №2 пішла працювати у
дитячий садочок, а згодом вступила на навчання до Луцького училища культури. Тут навчалася фаху бібліотекаря-бібліографа.
Працюючи вже за спеціальністю у Рожищенській ЦБС, навчалася у Рівненському державному гуманітарному університеті, де отримала
повну вищу освіту. У 2005 році у цьому ж університеті здобула ступінь магістра культурології.
– Скажіть, будь ласка, чому вирішили
балотуватися у депутати міської ради?
Хотілося допомогти рідному місту розвиватися, зробити Рожище комфортнішим для його
мешканців, відкритим для мешканців інших районів Волині та не тільки. Наше місто – спокійне і
затишне. Якщо кожен з рожищан докладе сил до
його розбудови – воно стане здатним приваблювати сюди все нових і нових мешканців,
рости і ставати більш комфортним і яскравим.
– В якому окрузі були обрані? Чи часто
Ваші виборці звертаються до Вас із проханнями? Чи проводите прийомні дні, якщо так,
то де?
До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було обрано від
політичної партії «Громадянська позиція»
Анатолія Гриценка на виборчому окрузі №11, до
складу якого входять вул. Мазепи, вул. Кар’єрна
та вул. Рильського.
Головне в роботі депутата – особисті зустрічі
з виборцями. Потрібно знати, що болить людям,
і спільно шукати шляхи вирішення. Прийомних
днів не влаштовую, бо в цьому немає потреби

– я завжди на зв’язку, і оскільки працюю в
книгозбірні у центрі міста, маю змогу постійно спілкуватися з людьми. Багато важливого
можна почути і від дітей – вони говорять
про речі, які їх турбують, не задумуючись
над цим, і не для того, щоб ці питання вирішив депутат, а просто аби поділитися. Так
можна дізнатися і про неосвітлені вулиці, і
про брак дитячих майданчиків і тротуарів.
Дорослі мешканці міста з проханнями звертаються нечасто. Здебільшого звернення
стосуються стану доріг, освітлення вулиць у
вечірню пору, облаштування зупинок громадського транспорту. Мешканців Рожища
передусім хвилюють соціально-побутові
проблеми, якість наших доріг, освітлення вулиць, вивіз сміття, проблеми з громадським
транспортом. Щоб почати вирішення цього,
я як депутат зверталася у відповідальні
служби, озвучувала запити людей. Частина
моєї роботи – консультація людей з пенсійних питань, отримання допомоги на дітей,
інших соціальних виплат і компенсацій.
– Ви входите до якоїсь постійної
комісії райради?
За рішенням сесії, була обрана членом
постійної депутатської комісії міської ради
з питань соціального захисту, здоров’я,
освіти, культури, спорту у справах сім’ї та
молоді, торгівлі та побуту. Комісія вивчає та
розглядає питання щодо потреб соціально
незахищених верств населення, координує
та контролює стан торгівельного обслуговування населення, розглядає питання, пов’язані з
реалізацією державної політики в галузі освіти в
межах своїх повноважень.
У рамках роботи комісії проголосувала за
рішення щодо створення Програми підтримки
книговидання місцевих авторів на 2016-2017
роки, зокрема підтримала кандидатуру місцевого автора, історика Леоніда Козярчука та
видання його книги «Сторінки історії містечка
Рожище». Входила до робочої групи щодо
питання роботи Рожищенського дошкільного
навчального закладу №1 «Малятко», вивчала
ситуацію щодо відтермінування там початку
опалювального періоду
і питання
щодо оплати
праці в цьому
закладі. З
робочою
групою
відвідувала
Рожищенський дошкільний навчальний заклад
№4 задля
вивчення
аварійної
ситуації в
приміщенні
закладу.
За період
з листопада 2016 по листопад 17-го року відвідала 10 сесій із 13. За цей період також відвідала 4
засідання комісії із 7. «Прогулювала» засідання
не із власної волі, а через стан здоров’я. Дуже
сподіваюся, що надалі зможу не пропускати їх.
Я також є членом адміністративної комісії,
ініціативної групи з числа депутатів стосовно
децентралізації влади, брала участь у робочій
зустрічі з обговорення статуту міста, проходила

навчання, які проводилися при міській раді,
входжу до складу оргкомітету щодо підготовки
святкування Дня міста.
Частиною моєї роботи як депутата залишаються консультації людей з пенсійних питань,
про отримання допомоги на дітей та інших
соціальних виплат та компенсацій.
– Які бачите нагальні
проблеми міста?
Одна з найбільших, як на
мене – це проблема зі сміттям.
Стихійні сміттєзвалища завдають шкоди не лише екології, а й
банально – щоденних клопотів
та незручностей людям, які
живуть поряд із ними. Звалища
штучних квітів на кладовищах
ще й небезпечні через можливість пожеж, як-от сталося у
Гараджі. Ще одна суттєва проблема – дороги. Багато доріг
у місті потребують хоча б ямкового ремонту. Створюються
нові вулиці – а, отже, є потреба
й у нових дорогах. Нові вулиці
потрібно також освітлювати –
це вже третя важлива проблема. Турбує і проблема організації молодіжного дозвілля.
– Що саме Вам уже вдалося реалізувати, будучи в
міськраді?
Оскільки моїх виборців хвилюють соціально-побутові проблеми, якість наших доріг,
освітлення вулиць, вивіз сміття, проблеми з
громадським транспортом, я піднімала ці питання на сесіях міської ради. Зокрема, планується
завершення освітлення вулиці Мазепи та вулиці
Пирогова, розглядається питання встановлення зупинок на вулиці Мазепи. У Рожищенській
районній бібліотеці для дітей ми і надалі намагаємося запрошувати у місто відомих людей та
знайомити з ними молодь. Наше місто відвідало
чимало відомих людей, зокрема Василь Шкляр,
Андрій Курков, Євген Положій, брати Капранови. Завдячуючи цьому, до умовного рейтингу
«Золотих міст України-2016», складеному
братами Капрановими,
потрапило 3 волинських міста, серед них –
наше місто Рожище.
– Які плани на
2018 рік?
Працюватиму й надалі над питаннями, які
піднімала на засіданнях комісії та на сесіях
ради. Проблеми, які
важливо вирішити найближчим часом – це
облаштування зупинок
громадського транспорту, ремонт доріг
у місті та робота над
культурним розвитком
міста. Тож потрібно зосередити на цьому увагу.
– Ви брали участь у благодійних акціях,
толоках?
Без культурного життя місто може втратити
своє обличчя, тому значну увагу я приділяла
організації мистецьких заходів у місті. Також при
районній дитячій бібліотеці продовжує роботу
волонтерський рух, до організації якого я також
долучаюся та висвітлюю в соціальних мере-

жах. Брала також активну участь у проведенні
попереднього Дня міста Рожища, зокрема в
організації благодійного ярмарку. Долучалася
до публічних толок у центрі міста.
– Ви відкриті для спілкування із громадою?
Безумовно, щоб вирішити всі насущні
проблеми, потрібно багато праці та
зусиль. Я і надалі
прагну активно
працювати на благо
громади міста,
прислухатися до
побажань виборців
та робити все, щоб
їх вирішити. Завжди
рада щирому і відкритому спілкуванню, готова слухати
і чути мешканців
рідного міста і чим
можу – допомагати.
Буду рада вчитися
чомусь новому і
ділитися цим з
іншими.
– Яким Ви б
хотіли бачити
Рожище через 10
років? Над чим,
на Вашу думку,
потрібно попрацювати найбільше?
Я бачу наше місто суттєво більшим – завдяки притоку нових мешканців. Місто має гарне
територіальне розташування, з Рожища зручно
діставатися до Луцька – на авто, практично до
усіх куточків України – залізницею. Вважаю, аби
привабити сюди молодь, слід попрацювати над
станом доріг, економічною привабливістю для
донорів та інвесторів, які допоможуть створити
нові робочі місця та над збереженням та покращенням екологічного стану міста. Дуже перспективним нині є еко-туризм. У нас є всі можливості
для його розвитку.
– Ви входите до осередку політичної
партії «Громадянська позиція». На що на
рівні міста робить акценти у своїй роботі
партія?
Серед депутатів всіх рівнів від «Громадянської позиції» діє основний принцип: відкритість
до виборця, активна щоденна робота, на цьому
завжди наголошує Анатолій Гриценко, так працюємо і ми.
– Хто такий депутат у Вашому розумінні?
Це небайдужа людина, яка прагне допомогти ближньому. В ідеалі це мало би бути так. До
того й прагнемо. Важливо не відвертатися від
проблем, а шукати можливості їх вирішення.
І неважливо, з яким питанням до тебе звертаються – важливо, як ти зможеш відгукнутися
на нього, і скільки зусиль докладеш до його
вирішення.
– Депутат на відпочинку…
Моє хобі – квіти і грядки. Дуже люблю вирощувати городину на власній ділянці та квіти.
Приємно бачити результат своєї праці, куштувати плоди, зрощені власними руками. Крім того,
вирощую і кімнатні рослини. Друзі знають про
моє захоплення і часто дарують нові екземпляри рослин. Зараз через стан здоров’я не
вдається сповна віддатися улюбленому заняттю,
тому багато читаю.
Розмовляла Ірина Зенц
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Нотатки з 30 сесії Рожищенської міської ради
На 31
позачергову сесію
Рожищенської міської
ради було
винесено 20
питань, що
відповідно
до Регламенту розглядалися на засіданнях профільних комісій. Відкрив
та вів сесію міський голова В’ячеслав Поліщук.
Під час сесійного засідання розглянули
питання Про внесення змін до рішення міської
ради від 22 грудня 2017 року № 28/5 «Про міський бюджет на 2018 рік». Про запропоновані
зміни до бюджету депутатам розповіла начальник відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку Ірина Попова. Ірина Степанівна
зауважила, що в проекті рішення пропонується
збільшення бюджетних асигнувань у видатковій
частині за рахунок вільних залишків коштів
на котловому рахунку загального фонду на 1
січня 2017 року у сумі 303 000 гривень та по
спеціальному фонду (бюджет розвитку) у сумі
600 000 гривень.
Зокрема, на проведення капітального ремонту покрівлі адміністративного приміщення

Рожищенської міської ради було виділено 600
тис. грн.
200 тис. грн депутати спрямували на
проведення реконструкції скверу біля будинку
№61 по вулиці Незалежності. Також 50 тис. грн
виділили на виконання робіт по встановленню
пам’ятника борцям за волю та Незалежність
України.
Обранці громади розглянули клопотання
та заслухали начальника Рожищенського районного відділу надзвичайних ситуацій Андрія
Морозовича, який звернувся з проханням виділити кошти на придбання захисних панорамних масок до апаратів на стисненому повітрі
для 3-ДПРЧ. Депутати одноголосно підтримали
звернення та виділили 53 тис. грн на закупівлю
необхідного інвентарю.
З обласного бюджету в міський надійшло
500 тис. грн, які були спрямовані на проведення капітального ремонту актового залу ДНЗ
№2 (яслі-садок) «Дзвіночок» у сумі 100 тис. грн
та для проведення благоустрою території і
дитячих майданчиків цього ж дитсадка у сумі
400 тис. грн.
Також на позачерговій сесії Рожищенської міської ради розглянули низку земельних
питань з якими присутніх депутатів ознайомив
головний спеціаліст з питань землевпорядкування Олег Данилюк.
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Працівники міської ради провели День довкілля

Щорічно до Дня довкілля готується низка
заходів. Влада, громадські організації, екологи
закликають українців та всіх, хто піклується про
природу, взяти участь у квітневому суботнику,
висадці дерев, наведенні порядку на вулицях, у
парках і скверах, озелененні територій, збиранні сміття, а також проведенні різних конференцій та лекцій, які підвищують усвідомленість
населення в екологічних і природоохоронних
питаннях.
У Всесвітній день довкілля міський голова

В’ячеслав Поліщук, працівники міськради і
депутат Вадим Зінгель працювали над упорядкуванням клумб, очисткою парку та ставка
поблизу міської ради. Лише з води виловили
чимало пляшок, поліетиленових пакетів та
іншого непотребу...
Варто зауважити, що напередодні працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради»
висадили в парку поблизу Обеліска Слави, біля
Свято-Михайлівського храму та понад ставком
поблизу фізкультурно-оздоровчого комплексу
«Фата Моргана» кущі форзиції, дерену, спіреї та
пухироплідників. Всі ці кущі надав підприємець
Руслан Шевченко.
Наприкінці толоки міський голова В’ячеслав Поліщук подякував усім, хто відгукнувся на
заклик взяти участь у прибиранні, і зазначив,
що дуже важливо, аби до благоустрою міста
долучалося якомога більше рожищан.
«Кожен повинен зрозуміти, що він є його
частиною та разом із місцевою владою несе
відповідальність за порядок і чистоту в ньому»,
- зауважив В’ячеслав Анатолійович. - Тому
необхідно спільними зусиллями прибирати
місто не лише навесні напередодні Великодня,
а й протягом усього року підтримувати його
у належному стані. Адже всім хочеться, щоб
Рожище виглядало гарно».

Весняне оновлення: в місті триває ремонт доріг
Весна – це не тільки оновлення природи, а
й міста. Найбільшого клопоту в цей період року
припадає комунальникам, а найбільше уваги –
дорогам місцевого значення. Тому, як тільки зійшов сніг, працівники КП «Дільниця благоустрою
міської ради» очистили території біля бордюрів
від сміття, вуличного змету і залишків протиожеледних сумішей, які використовували взимку.
Гарні дороги не тільки мрія кожного рожищанина, але й постійна тема для обговорення на
сесіях Рожищенської міської ради.
На жаль, за відсутності великих коштів мова
не йде про нове покриття, але відшуковуються
технології та методи, аби поточний ремонт був
ефективнішим і мав довготривалий ефект.
Нині найпопулярнішим видом ремонту

дорожніх покриттів є ямковий ремонт. Саме цей
спосіб використовується частіше, тому що він
значно вигідніший, економніший та швидший.
Вже третій рік поспіль дороги Рожища ремонтує ТзОВ «Унідор Сервіс». Працівники цього
підприємства проводять ремонт дорожнього
покриття повітряно-струменевим методом за
допомогою спеціального дорожнього механізму, який пневмогідравлічною гарматою зі
стисненим повітрям видуває спочатку пилюку
та сміття із тріщин та ям на дорозі й одразу заповнює їх сумішшю щебню і бітумної емульсії.
«Правдами й не правдами вдалося допроситися їх приїхати позачергово в Рожище, адже
у підприємства дуже багато замовлень, – каже
міський голова В’ячеслав Поліщук. – Наразі

Повідомлення про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної
документації «Детальний план території земельної ділянки
для будівництва та обслуговування нежитлових будівель
(котельні) по вул. Шевченка (поблизу гуртожитку вул.
Шевченка, 2) в м. Рожище»
Детальний план території розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та з
метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.
Склад та зміст проекту:
Том І Пояснювальна записка.
Том ІІ Графічна частина.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої
детальним планом території, розроблені проектні пропозиції щодо розміщення
на визначеній проектом земельній ділянці нежитлової будівлі (котельні).
Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «ПО «УкрЗахідУрбанізація»
Підстава для розроблення містобудівної документації: Рішення Рожищенської міської ради від
19.04.2018 року № 31/18.
З детальним планом території можна ознайомитись в приміщенні Рожищенської міської ради
за адресою м. Рожище, вул. Незалежності, 60 протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення. Розгляд пропозицій

Повідомлення про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної
документації «Детальний план території земельної ділянки
для будівництва та обслуговування нежитлових будівель
(котельні) по вул. Драгоманова, 5 в м. Рожище»
Детальний план території розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та з
метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.
Склад та зміст проекту:
Том І Пояснювальна записка.
Том ІІ Графічна частина.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої
детальним планом території, розроблені проектні пропозиції щодо розміщення
на визначеній проектом земельній ділянці нежитлової будівлі (котельні).
Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «ПО «УкрЗахідУрбанізація»
Підстава для розроблення містобудівної документації: Рішення Рожищенської міської ради від
19.04.2018 року № 31/18.
З детальним планом території можна ознайомитись в приміщенні Рожищенської міської ради
за адресою м. Рожище, вул. Незалежності, 60 протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення. Розгляд пропозицій здійснюється в місячний строк з дня їх подання.

працівники «Унідору» виконали 60% робіт
від запланованого об’єму. Хочу зауважити,
що такий ремонт дорожнього покриття
має значні переваги. Ця технологія не лише
дешевша, а й зручна, бо роботи проводяться швидко та використовується лише одна
одиниця техніки. Як стверджують спеціалісти, через півгодини дорога придатна для
руху транспорту.
Окрім ремонту асфальтного покриття, у
весняний період працівники КП «Дільниця
благоустрою міської ради» провели грейдерування ґрунтових доріг майже на всіх
вулицях міста.

Сміттєва проблема
До районної ради та адміністрації звернулося КП «Дільниця благоустрою міської ради»
щодо сприяння у вирішенні проблемного
питання – вивозу твердих побутових відходів.
Нагадаємо, раніше захоронення твердих
побутових відходів з міста Рожища та промислових підприємств здійснювалося на договірній основі з Луцьким спеціальним комунальним
автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» на полігоні твердих побутових
відходів у села Брище Луцького району.
З 1 червня 2018 року на сміттєвий полігон у
селі Брище забороняється привозити невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи
осіб, які зареєстровані за межами Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад і Прилуцької сільради. Відповідне рішення було прийняте
під час засідання виконкому Луцькради 21
березня.
Отож заяву Дільниці благоустрою розглянули на засіданні земельної комісії Рожищенської
районної ради, на яку запросили міського
голову В’ячеслава Поліщука.
Як зауважив В’ячеслав Анатолійович,
місто не стоїть на місці, а активно працює над
вирішенням цієї проблеми. Так, на виконання
ст. 32 Закону України «Про відходи», з метою
забезпечення санітарного та епідемічного

добробуту населення Рожищенською міською
радою розроблено міську Програму із впровадження роздільного збору сміття. Нині в місті
встановлюється контейнери для роздільного
збору сміття. Це дає змогу на первинному етапі
відсортовувати громадянами сміття. На жаль, за
словами міського голови, повне відсортування
сміття неможливе за відсутності на території
міської ради земельної ділянки, яка б відповідала нормам та вимогам, для встановлення
сортувальної лінії.
І комісія, і міський голова були одностайні в
тому, що в цьому напрямку треба якнайшвидше
працювати. Всі розуміють, що вирішити таку
проблему на рівні міста і району в короткий
термін – нереально.
Тож депутати вирішили звернутися до
Луцької міської ради з проханням продовжити термін прийому сміття з міста Рожища та
промислових підприємств у Брищі, згідно з
раніше укладеними угодами, а також доручити
земельникам вивчити питання про можливість
виділення земельної ділянки під сортувальну
лінію.
Звернення до Луцької міської ради після
виступу В’ячеслава Поліщука на позачерговій
сесії райради підтримали усі присутні депутати.

Повідомлення про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної
документації «Детальний план території земельної ділянки
для будівництва та обслуговування нежитлових будівель
(котельні) по вул. Шевченка, 89 а в м. Рожище»
Детальний план території розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та з
метою визначення параметрів забудови земельної ділянки.
Склад та зміст проекту:
Том І Пояснювальна записка.
Том ІІ Графічна частина.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої
детальним планом території, розроблені проектні пропозиції щодо розміщення
на визначеній проектом земельній ділянці нежитлової будівлі (котельні).
Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «ПО «УкрЗахідУрбанізація»
Підстава для розроблення містобудівної документації: Рішення Рожищенської міської ради від
19.04.2018 року № 31/18.
З детальним планом території можна ознайомитись в приміщенні Рожищенської міської ради
за адресою м. Рожище, вул. Незалежності, 60 протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення. Розгляд пропозицій здійснюється в місячний строк з дня їх подання.
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Рожищанин

Нескорений: відійшов у Вічність воїн УПА

Для когось УПА – це тренд, мода, слово із
трьох великих букв. Для когось – статистика,
наукова, а для деяких – матеріал для статті… А
насправді – то люди, життя яких єдине і неповторне, як у кожного з нас. Підпілля було однаково жорстоким як до чоловіків, так і до жінок. Для
більшості повстанців основне гасло – «Воля або

Смерть» – лишалося як віра, як Бог.
Повстанці вірили у те, що боролися, та їхні
ідеї насправді перемогли. Єдине, що про боротьбу УПА за Українську Державу забувають і сприймають як данину Незалежності, як ту, що впала
з неба. І замість великої вдячності вони чули те,
що більшість забула ціну волі та свободи.
Одним з таких, вірних присязі, був Іван Семенович Тупайло. Про нього нечасто згадували
ЗМІ, не показували на телебаченні. А в певний
період під впливом влади, взагалі, уникали.
Про його вольове серце, щиру любов до
України та велику силу духу найперше заговорив
краєзнавець Микола Вавренчук. Який, власне,
і відкрив для рожищан цю велику особистість і
патріота.
Іван Тупайло народився в с. Бережці Любомильського району в 1929 році. У 1940 році його
сім’ю, як і інших односельчан, виселили в різні
села Волині у зв’язку з тим, що їхнє село було у
прикордонній зоні, поселивши на колонії Глинище (тепер с. Ужова).
Іван вступив у молодіжну сітку ОУН «Юнаки».
Вивчав із друзями історію України, програму
ОУН, Декалог і Дванадцять заповідей націоналіста, які через десятки років на зустрічах із
молоддю цитував без запинок.
У 1944 році йому як освіченій людині

«совєти» доручили працювати у місцевому
магазині. Отримавши псевдо «Роман», він
став зв’язковим районного проводу ОУН-УПА.
Передавав розвідувальну інформацію керівникам районного проводу «Буревію» – Архипчуку
Степану та «Чумаку» – Пархомчуку Олексію.
Мав повну довіру від них, бо з «Чумаком» мав
родинні зв’язки. Сестра Тупайла була одружена з
ріднім братом дружини «Чумака».
Допомагав придбавати через магазин необхідні товари для повстанців: сіль, сірники, гас та
інше. Іван відчував, що за ним стежать «сексоти»,
і тому він просився в підпільні загони УПА. Його
переконували, що не зважаючи на труднощі, він
більше користі принесе як розвідник на легальному становищі.
Але біда прийшла, звідки не чекав. 18 липня
1945 року в своєму будинку Іван читав брошури:
«Політична пропаганда серед населення» та
«Колгоспники в Україні». Раптово в хату увірвався сільський голова Ткачук Петро Васильович
із села Башова, і вирвавши з рук брошури, під
загрозою зброї наказав Івану слідувати за ним.
Як свідчать архівні матеріали, мати, розуміючи, що чекає на сина, пропонувала голові корову, щоб він відпустив Івана. Та Ткачук вистрілив
вгору і наказав Івану слідувати за ним. Сусідською підводою Івана доставили у НКВС м. Рожища.

Незадекларована праця – прірва для працівників та роботодавців

Використання незадекларованої праці це соціальне явище
справляє значний негативний
вплив на розвиток економіки
країни, життєвий рівень людей.
Незадекларована праця
не тільки обмежує можливості
держави проводити сучасну
соціальну політику у сферах
освіти, охорони здоров’я,
розвитку професійних навичок,
зайнятості, соціального захисту
та пенсійного забезпечення,
вона створює недобросовісну
конкуренцію щодо тих суб’єктів
господарювання, які повністю забезпечують виконання
зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального
забезпечення працівників.
Окрім того, незадекларована праця дає роботодавцям
необмежені можливості тиску
на працівників.
Незадекларована праця
найчастіше проявляється у
таких формах:
– економічна діяльність без

державної
реєстрації;
- наймана праця
без оформлення
трудових
відносин;
- приховування
від державних органів
частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати;
– маскування трудових відносин під виглядом інших форм
діяльності (цивільні відносини,
фіктивна самозайнятість тощо).
У будь-який спосіб незадекларована праця має негативні
наслідки як для працівників, так
і для роботодавців.
Повністю задекларована
праця у тому разі, якщо роботодавець уклав з працівником
трудовий договір, офіційно
повідомив про його працевлаштування державну фіскальну службу, офіційно і в повному
розмірі виплачує заробітну
плату, сплачує за працівника
єдиний соціальний внесок.
Працівник без офіційного
оформлення на роботу позбавляє себе гарантованого державою розміру заробітної плати;
виплати своєчасно та не нижче
мінімальної заробітної плати,
офіційної відпустки, відпустки
по догляду за дитиною тощо;

виплат у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю; допомоги
у разі настання нещасного
випадку під час виробничого
процесу; соціального страхування.
До того ж неоформлений
офіційно працівник втрачає
трудовий та страховий стаж
при розрахунку розміру пенсії.
Адже тільки легально оформлений працівник, який, відповідно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на
гідну пенсію.
Роботодавець має укласти з
працівником трудовий договір,
повідомити про прийняття
особи на роботу державну
фіскальну службу, виплачувати
працівнику офіційну заробітну плату в повному обсязі,
сплачувати за нього єдиний
соціальний внесок. Виконання цих умов гарантуватиме
працівникові здорові і безпечні
умови праці.
Роботодавець, який не
оформляє офіційно працівників, провокує безвідповідальне ставлення їх до роботи,
ухиляння від поставлених
завдань, неетичну поведінку.
Не можна виключати й того, що
роботодавець ризикує натрапити на аферистів, внаслідок чого
понести фінансові втрати.
Окрім того, за кожного
неоформленого працівника
законом передбачена штрафна

санкція у розмірі 30-ти мінімальних заробітних плат.
Через високий рівень
тіньової зайнятості держава
втрачає доходи, які можна було
б спрямувати на реалізацію
програм соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення добробуту громадян. Це
зумовлює необхідність підвищення податків для підтримки
державних витрат і надання
соціальних послуг населенню,
що, відповідно, є додатковим податковим тягарем для
суб’єктів господарювання.
Тобто, незадекларована праця
створює замкнене коло, коли
роботодавець, не оформлюючи
легально працівників, намагається ухилитися від податків,
але тим самим наражається на
додатковий податковий тягар.
Офіційно працевлаштований громадянин має право на
гідні і безпечні умови праці,
регулярну виплату заробітної
плати не нижче мінімальної,
страхування на випадок тимчасової втрати працездатності,
безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні
відпустки.
О. Мороз, начальник
Рожищенського об’єднаного
управління Пенсійного фонду
України Волинської області

Почались тортури, знущання, які Іван витримав,
не видавши побратимів. Більше того, приспавши
пильність охорони, він втік. Перейшов на нелегальне положення у групі «Залізняка». Майже
чотири роки підпілля. Обморозивши ноги,
повернувся додому на лікування. Спорудивши
криївку і вже вилікувавшись, був схоплений під
час облави 25 березня 1949 року.
Іван Степанович розповідав, що першим із
ним мав розмову начальник Рожищенського
МДБ майор Лев Брюхань, який запропонував зі
зброєю «искупить вину», воюючи проти своїх.
На це Іван сказав: «Ви, гражданин начальник,
присягу приймали, – той кивнув. – І я приймав!»
Розмову було закінчено... Вирок – 25 років
ув’язнення і 5 років позбавлення прав. Згодом
був заарештований і засуджений брат Івана
Володимир. Далі були участь у табірному повстанні, розборки із «сексотами» у Рожищі після
повернення із заслання…
24 квітня 2018 року перестало битися серце
патріота України, вояка УПА, в’язня сталінських
таборів Тупайла Івана Семеновича. Але до останнього цей чоловік залишився ВІРНИМ ПРИСЯЗІ.
Саме таким він і запам’ятається нащадкам.
Світла пам’ять!

Освітлення вулиць – не розкіш,
а потреба

Одним із пріоритетних напрямків у роботі Рожищенської
міської ради і КП «Дільниця благоустрою» є відновлення
вуличного освітлення.
Якісне зовнішнє освітлення є важливою складовою комфорту і безпеки людей у темний час доби. Усім відомо, що
погано освітлені вулиці – причина дорожньо-транспортних
пригод і збільшення кількості злочинів.
У Рожищі за останні 20 років вже освітлено чимало
вулиць. У квітні ще чотири вуличних ліхтарі встановили на
вулиці Лесі Українки, два – на другій частині вулиці Мостової
та 13 ліхтарів на вулиці Куліша. Сподіваємося, що відтепер
мешканцям цих вулиць буде комфортніше ходити у темну
пору доби.
Звісно, щоб надати місту краси та комфорту – бажання
мало. Потрібні чималі кошти, яких, на жаль, міська рада
достатньо не має.
Тому міською радою подано три проекти на участі в конкурсі місцевих ініціатив оголошений Волинською обласною
радою: «Реконструкція вуличного освітлення по вулицях
Зарічна, Набережна, Сухарєва від КТП №71 в місті Рожище»,
«Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Набережна, Сухарєва від КТП №233 в м. Рожище» та «Реконструкція
вуличного освітлення по вулицях Макаренка, Дорошенка
від КТП №138 м. Рожище».
Сподіваємося на перемогу й те, що незабаром згадані
вулиці також будуть освітленні.

Допомога по безробіттю - 2018
У відповідності із законодавством кожен громадянин, який
залишився без роботи, має право на отримання державної
компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. При цьому, не всі
знають, як стати на облік в Центр зайнятості та отримати грошову
допомогу по безробіттю.
Спробуємо розібратися в процедурі та умовах надання допомоги по безробіттю, а також в механізмі обчислення страхового
стажу для встановлення розміру грошових виплат.
Хто має право на отримання допомоги по безробіттю у
2018 році?
Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам,
хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст.
43 Закону України «Про зайнятість населення»статус безробітного надається: особам працездатного віку до призначення пенсії
(зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через
відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених
законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи; особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені
у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема
припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату працівників; інвалідам, які не досягли
пенсійного віку і отримують пенсію по інвалідності або соціальну
допомогу.
Як стати на облік в Центрі зайнятості і отримати статус
безробітного?
Отримати статус безробітного можна, ставши на облік в
центр зайнятості (далі - ЦЗ). Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування
(завдяки Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної
служби зайнятості).
Процедура постановки на облік і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік
наведено нижче) і звернення в найближчий ЦЗ.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та
по батькові, число, місяць і рік народження, зареєстроване місце
проживання або перебування, ІПН або серія та номер паспорта,
відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в
трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено
документально).
Які документи потрібні для центру зайнятості?
Реєстрація безробітних в центрі зайнятості проводиться при
подачі таких документів:паспорт громадянина України; облікова
картка платника податків; трудова книжка або цивільно-правовий договір; документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат
і т.д.); військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в
разі необхідності); довідка з останнього місця роботи про розмір
заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12
місяців становить не менше півроку).
Додатково до основного переліку документів, необхідних
для прийняття на облік безробітного, співробітники центру
зайнятості можуть попросити надати інші довідки. Так, інваліди,
які не досягли пенсійного віку і отримують відповідну пенсію
або соціальну допомогу, подають копію довідки до акта огляду
МСЕК та (при наявності) пред’являють індивідуальну програму
реабілітації.
Для іноземців, які постійно проживають в Україні, передбачена необхідність у пред’явленні посвідки (дозволу) на проживання. Переселенці пред’являють довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи і подають її копію. При цьому,
якщо у переселенця відсутні документи, що підтверджують факт
його звільнення, в ЦЗ також пред’являють: заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально
завірена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців), або

відповідне рішення суду - в разі припинення трудових відносин
в судовому порядку; розрахунковий документ (квитанцію) з
поштового відділення, що підтверджує направлення зазначеної
заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення; органів, військкоматів, інших держустанов та інші обставини,
що перешкоджають відвідуванню ЦЗ.
Порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю у
2018 році
Згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
При цьому, громадянам, які звільнені з останнього місця роботи
за власним бажанням без поважних причин (ст. 38 КЗпПУ) або за
порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття
нараховуються лише на 91-й день.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не
може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
Однак, існує ряд нюансів (зокрема, які залежать від статті звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди виплат можуть бути наступними: 720
днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права
на пенсію); 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості
громадян; 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи
за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а
також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 37, 41 і 45 Кодексу
законів про працю України; 180 днів – для переселенців, а також
молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби.
Найближчий центр із надання безоплатної правової допомоги – Рожищенське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 60, тел. 2-13-79.
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Волейбольним турніром вшанували пам’ять
Петра Біляшевича
У Рожищі відбувся міський турнір з
волейболу, присвячений пам’яті тренера
Рожищенської жіночої команди з волейболу, вчителя фізкультури Рожищенської ЗОШ
№ 3 Петра Біляшевича.
Нагадаємо, народився Петро Іванович
24 листопада 1944 року. Спортом цікавився ще з дитинства. Навчався в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті
на факультеті фізичного виховання.
Петро Біляшевич був тренером з волейболу у Дитячій юнацькій спортивній школі
міста Рожища, а потім і директором цієї
школи. Коли працював у ДЮСШ, паралельно тренував жіночу збірну району, яка
неодноразово перемагала на змаганнях.
Жіноча команда брала участь у різноманітних турнірах по всій Україні. Згодом
Петро Біляшевич вчителював у ЗОШ № 3.
Турнір пам’яті Петра Біляшевича був
започаткований у 2011 році сім’єю Петра
Івановича (донькою Наталією і сином
Олександром, – авт.).
У змаганнях взяли участь 5 команд:
Рожищенська ЦРЛ, Коледж, Підприємці,
Молодь району і Рожище -молодь.
Вкотре до організації змагань долучився Рожищенський міський голова
В’ячеслав Поліщук, який привітав і
подякувалв усім учасникам за їхню небайдужість та участь в турнірі в пам’ять
світлої людини.
Ігри проходили у дружній атмосфері.
У підсумку перемогу святкували більш імениті й досвідчені волейболісти – команда ЦРЛ, яка й
отримала Кубок.
Другу сходинку посіли молоді та заповзяті волейболісти з коледжу. А на третій – розмістилися підприємці. Учасники-переможці отримали грамоти.

Легкоатлетичний крос до Дня Перемоги
У рамках районних заходів, присвячених 73-й
річниці перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війні, у
Рожищі 8 травня провели легкоатлетичний пробіг за
участю учнів шкіл міста.
Ідея проведення спортивного заходу не нова, але
на сьогоднішній день досить актуальна. На початку
забігу перед учнями рожищенських шкіл виступили
Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук і
голова райдержадміністрації Інна Гайворонська. Представники влади побажали учасникам сил, миру, ну і,
звісно, перемоги.
Варто зауважити, що всі учасники були в гарній
фізичній формі, що додавало ще більшої цікавості: хто
буде кращим із кращих.
Отож, результати такі: перше місце, як і минулого
року, здобула команда ЗОШ №3, друге місце – ЗОШ
№2, третє місце – ЗОШ №1, четверте місце – команда
НВК №4.

Програма Дня міста - 27 травня 2018 року
9:00 год – Богослужіння в храмах міста.
12:00-21:00 год – Святковий ярмарок (виробів ручної роботи, народних промислів) – /
площа Незалежності/.
15:30 год – Урочиста церемонія відкриття Дня міста Рожище на площі Незалежності,
вручення нагород та відзнак з нагоди свята.
Виступ духового оркестру «Любарт» та концертна програма викладачів та студентів
ВОЛИНСЬКОГО КОЛЕДУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І.Ф. СТРАВІНСЬКОГО.
18:00 год – Концертна програма «Рожищенських талантів юний цвіт» (виступ колективів
художньої самодіяльності Рожищенського БДТ та шкіл міста, переможців районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів – /площа Незалежності/.
18:40 год – Привітання зі святом від Рожищенського районного дому «Просвіта» – /
площа Незалежності/.
19:10 год – Спортивно-розважальна програма та розіграш призів від спортивного клубу PLAZA, м. Рожище – /площа Незалежності/.
20:30 год – Концертно-розважальна програма – /площа Незалежності/.
ДЛЯ ВАС БУДУТЬ ВИСТУПАТИ:
Гурт «Роялькіт» (Royalcat) м. Кривий ріг
Гурт «Цвях» , м. Нововолинськ
Микола Габдулхаков
Гурт «ПЛАСТИЛІН» , м. Ковель, м. Луцьк та багато інших талановитих виконавців
А також на вас чекають:
16:00 год – Спортивні ігри та змагання для дітей / територія парку біля площі Незалежності/
16:00 год – Майстер-класи для дітей/ територія парку біля площі Незалежності/
17:00 год – дитяча розважальна програма «Відкрий для себе рідне місто» /Рожищенська
районна бібліотека для дітей/
19:00 год – Дитяча розважально-ігрова програма «Подорож колобка до міста» / територія парку біля площі Незалежності/
Тематичні ФОТОЗОНИ
ДИТЯЧІ ІГРИ ТА АТРАКЦІОНИ

«Бути людиною»: як рожищани рятували лелек
Через морози наприкінці березня
птахам, які тільки-но повернулися з теплих
країв, загрожував холод і голод. Турбота
про лелек у той період викликала справжній бум у соцмережах. Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об’єднали
людей по всій країні під одним гаслом –
врятувати птахів, які помирають від холоду
та голоду.
У Рожищі теж не забарилися з допомогою. Активну компанію з порятунку лелек
розгорнула волонтерка Наталія Кротюк. Заручившись
підтримкою місцевих жителів, шукала місця локацій
бузьків та закликала рожищан не бути байдужими й допомогти птахам. Підтримку
знайшла й у Рожищенській
міській раді в особі міського
голови В’ячеслава Поліщука,
який пообіцяв допомогти у
хорошій справі.
Тож коли на території
Рожища запримітили лелек,
спільними зусиллями

волонтерів, працівників міської ради та
робітників КП «Дільниця благоустрою»
Михайлом та Василем вирушили на допомогу птахам. Облаштовували місця для їх
перебування, приносили рибу.
Хтось скаже, що це марна трата часу,
а птахи й так би «перезимували». Але насправді це не тільки вияв доброти і благородства, а й вкотре підтверджений факт:
спільними зусиллями ми зможемо все!

Пам’ятаємо. Перемагаємо: рожищани відзначили День пам’яті та День перемоги
Все далі відходять грізні
та важкі роки Другої світової
війни, але не згасає пам’ять
про тих, хто не шкодував своєї
крові, свого життя для спільної
перемоги.
8 травня у Рожищі відбулося пам’ятне віче та панахида
до Дня пам’яті й примирення,
а вже 9 травня дорослі, діти,
ветерани, священики та представники влади зібралися в
центрі Рожища, аби відзначити
День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.
Згадати тих, хто пройшов крізь пекло війни, кому вдалося вижити, хто з думкою про
своїх дітей, дружин та матерів поліг у бою, прийшли цього дня діти війни та пересічні рожищани з дітьми, онуками, правнуками.
Ведуча Наталія Марценюк повела присутніх рядками історії,
згадавши про подвиг наших земляків. Розпочати урочистості
святковим концертом ведуча запросила народний аматорський духовий оркестр Рожищенського РД «Просвіта» під керівництвом Валентина Чербаджі.
Зі сцени линули щемливі композиції у виконанні вокального ансамблю РД «Просвіта» (керівник Алла Павлюк), дуету у
складі Тетяни Новосад і Лілії Мартинюк, солістки РД «Просвіта»
Світлана Павлючик і вокального тріо РД «Просвіта» (керівник
Сергій Горбач).
Яскравим і феєричним був танець у виконанні діток молодшої групи зразкового ансамблю танцю «Росинка» Рожищенського БДТ (керівник Алла Ковальчук). Безумовно, юні танцюристи стали родзинкою святкування.
Після урочистого виконання Гімну на сцену запросили Інну Гайворонську – очільницю
районної державної адміністрації, Андрія Музику – голову районної ради, В’ячеслава Поліщука – міського голову.
В’ячеслав Анатолійович привітав рожищан із Днем Перемоги над нацизмом у Європі,
Інформаційно-аналітична газета «Рожищанин»
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подякував ветеранам ІІ Світової, воякам УПА та бійцям, які в наш час боронять рідну землю
на сході країни.
«Честь і слава всім, хто, проявивши героїзм, зробив безсмертний подвиг в ім’я свободи і
незалежності рідної України! Вічна слава
полеглим героям! Миру всім нам, єдності,
свободи, щастя, злагоди та добробуту
кожній родині!», – побажав міський
голова.
Військовий комісара Рожищенського
РВК Олег Алєксєєв висловив вдячність
усім, хто боронив і нині боронить рідну
землю від окупантів та вручив нагрудні
знаки звільненим військовослужбовцям,
які брали участь в АТО та отримали статус
УБД. Отож нагороду отримали: рядовий
Юрій Яручик, старшина Андрій Дацюк,
рядовий Вадим Лазаренко, солдат Юрій
Жога,
сержант Валерій Майструк, солдат Петро Зуй, старший солдат Михайло
Ващук, солдат Вадим Новак, сержант Віталій Яворський, сержант Юрій Майструк, молодший сержант Віталій Селіванов,
солдат Роман Матвійчук, солдат Володимир Деркач, рядовий
Андрій Турок, старший сержант Сергій Масалов, молодший
сержант Олександр Мусій, солдат Микола Дмитрук, старший
лейтенант Юрій Пархомчук.
Далі учасники мітингу, сформувавши колону, на чолі з
юними ліцеїстами пам’ятною ходою рушили до Братської
могили, де панахиду за загиблими у роки ІІ Світової війни і
молебень за захисників Вітчизни відслужив благочинний Рожищенської округи УПЦ КП, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці – отець Василь Шняк.
На знак шани і вдячності рожищани поклали квіти до братської могили, могили перезахоронених воїнів УПА та могили загиблого учасника АТО Олександра Плоцедима.
Ірина Зенц
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