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

Вшанували тих, хто визволяв місто від загарбників
74 років минуло з дня визволення Рожища від нацистських загарбників. Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук, голови Рожищенської районної ради й РДА Андрій Музика та Інна Гайворонська,
небайдужі рожищани поклали до Обеліска Слави квіти та згадали тих,
хто у 1944 році відважно захищав наше місто від нацистської окупації.
20 березня – дата святкова і водночас сумна для мешканців райцентру. Сьогодні день, коли у мирному небі нашого міста не літають
винищувачі з чорними хрестами, не здригається земля від ворожих
бомб, не розриваються смертоносні снаряди. Як пише краєзнавець,
автор книги «Сторінками історії містечка Рожище» Леонід Козярчук, 26
червня 1941 року Рожище окупували нацистські загарбники. У районі
Рожища велися важкі оборонні бої. 1 лютого 1944 року на підступах
містечка розгорілися бої, а 2 лютого Рожище було визволене. У цей
час противника було відкинуто за Стир. Старожили стверджували, що
першими в Рожище ввійшли партизани. Нацисти залишили свої склади
та відступили до Переспи. А 5 лютого 1944 року – у районі Дубища і

Рожища підійшли передові загони 288-го стрілецького полку 181-ї дивізії
військ НКВС. Противник вдавався до контратак, але зайняти колишні
позиції йому не вдалося до 23 лютого.
Переломного удару противнику завдав 1-й Гвардійський кавалерійський полк 15-16 березня 1944 року. За підтримки танків кавалеристи
форсували р. Стир. Червоноармійські переправи зводили з дерев’яних
плотів, а саме форсування річки відбувалося в Старих Дубищах під мінометним вогнем противника. Значні його сили базувались у Топільному.
Радянські війська зламали опір противника 20 березня. На 13 год 288-й
стрілецький полк підполковника Пономаренка, силами двох батальйонів
узяв Рожище. Одним із перших вступили до міста підрозділи старшого
лейтенанта Богданова, капітана Чумакова, капітана Єфремова та інших.
Місто було в суцільних руїнах і лише де-не-де стояли вцілілі будинки.
Після цього нацистам ще вдавалось тимчасово захоплювати владу
в містечку, проте 20 березня вважається офіційною датою звільнення
Рожище.

Олександр Дулюк: «Справи треба брати до своїх рук, тоді вони будуть швидко втілюватися і працювати
на комфорт громади»

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.
Першим нашим співрозмовником є депутат
від ВО «Свобода», людина, яка завжди підіймалася за правду та Незалежність рідної країни –
Олександр Дулюк.
Дулюк Олександр Валентинович 1972
року народження. 1979-1989 рр. – навчання
в ЗОШ І-ІІІ ступеня №4 м. Рожища. Освіта
загальна середня. На цей час – очільник громадського формування з охорони порядку
«Народна самооборона» м. Рожища. Бере
активну участь у громадському житті міста.
З 2004 року – член Всеукраїнського
об’єднання «Свобода». Обраний депутатом
від Рожищенської районної організації
Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Олександр Валентинович – активний учасник боротьби за Незалежність
України у 1990 –1991 рр., Помаранчевої
революції та Революції Гідності. З початку
і до кінця був у Києві, будував барикади,
тримав оборону Майдану. Не злякався
й тоді, коли «Беркут» ішов у наступ, а на
землю впали перші воїни Небесної сотні.
Коли на Сході зав’язалися сутички, він
став очільником ГФ «Народна самооборона м. Рожища», разом із побратимами
організовував збір усього необхідного на
фронт, залучав до благодійності приватних підприємців. А також Олександр узяв
на себе моторошну, але таку необхідну
місію – доставку загиблих Героїв додому.
– Скажіть, будь ласка, чому вирішили
балотуватися у депутати місцевої ради?
– Перш за все, після Революції Гідності та
початку війни, яка розгорілася на Сході, хотілося
змін. Як ми знаємо, зміни мають відбуватися не
тільки в Києві, а й на місцях. У таких райцентрах
як наше Рожище. Коли балотувався в депутати,
була цікавість – є проблеми, скарги. Поставало
питання: невже не можна щось зробити, аби
виправити таку ситуацію, адже проголосував,
сказав – і робота налагодиться.
Коли ж приступив до безпосередньої роботи, зрозумів усю глибину цього процесу, те, що
не все так просто. Тепер у своїй роботі спираюся
на трьох китів. Перше – розуміння владою проблем мешканців, починаючи від ради й закінчуючи рештою служб. Друге – розуміння самих
виборців, які не лише мають вимагати, але самі
сприяти успішним процесам, розуміти, що в

деяких питаннях потрібно
зачекати. Третє – розуміння
депутатом свого завдання.
Не можна голослівно щось
вимагати, потрібно самому
працювати, зуміти з усіх
численних прохань знайти
найголовніше на цей
момент. Тоді допомога буде
реальною і суттєвою.
– Ви входите до якоїсь
постійної комісії міської
ради?
– Так. Я – член постійної комісії міської ради з
питань депутатської діяльності та етики, дотримання
прав людини, законності та
правопорядку, земельної
реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів.
Можу зі всією відповідальність сказати –
дерибану землі у Рожищі немає!
– Які бачите нагальні проблеми Рожища?
– Важко визначити, які проблеми важливіші,
адже будь-яке невирішене питання міста так чи
інакше дошкуляє певній частині його мешканців. Проблем у нас чимало. Та все ж я намагаюся
дивитися на них стратегічно – так би мовити,
на перспективу. Тому особливо актуальними
вважаю питання облаштування тротуарів у місті
з пониженими заїздами для зручності виходу
мамам з колясками та літнім людям. Обов’язково потрібно привести до ладу котельні, більше
уваги приділити дітям і створити умови для
їхнього корисного дозвілля. Ну і, звісно, спонукати людей до створення ОСББ та Квартальних
комітетів, бо це реальний шлях для розвитку
міста і комфорту громадян.

Мені імпонує те, що з якою б пропозицією я
чи мої колеги не звернулися до міського голови,
він вислухає і скаже: «Давайте подумаємо, як ми
можемо це вирішити». І якщо це дійсно гарна
ідея, вона буде врахована.
Подивіться, як змінюється наше місто:
поліпшується благоустрій, ремонтуються дороги, облаштовується освітлення, зони відпочинку
– все це результат роботи команди міського
голови, депутатського корпусу, працівників
міської ради. Ми працюємо задля спільної мети
– поліпшення умов життя рожищан. Звісно,
усунути всі недоліки міста – це питання не
одного дня.
– Що саме вам уже вдалося реалізувати,
будучи в міськраді?
– Результати, безумовно, є. При цьому є і
маса питань, які ще у процесі вирішення. Не
можу говорити, що це тільки мої заслуги, це

робота всіх депутатів. Зокрема, депутати Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Рожищенській міській раді підготували і спрямували
кілька звернень та запитів із суспільно важливих питань. До прикладу, з метою припинення
безвідповідальної діяльності уряду Арсенія
Яценюка, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» були ініціаторами звернення до Верховної Ради України
щодо відставки уряду Арсенія Яценюка. Також
писали звернення щодо визнання добровольців
учасниками бойових дій та
вимагали від Уряду припинити переслідувати бійців
добровольчих загонів.
Вирішено багато
питань, з якими зверталися виборці, розглядалися
на комісії та на сесіях.
Зокрема, ремонт колодязів, зрізання аварійних
дерев, очистка вулиць від
снігу в зимовий період,
консультації щодо змін
в законодавстві. Також
вносили пропозицію щодо
виділення земельних
ділянок учасникам АТО –
мешканцям міста Рожища,
облагородження зупинок
на території міста, встановлення в місті відеокамер, виділення землі під
будівництво громадської
вбиральні, проведення
вуличного освітлення по
вулиць Курбаса, Богдана
Хмельницького та Кармелюка. Активно працювали над забороною перевезення багатотоннажними автомобілями піску вулицями міста
та багато інших важливих питань. Майже все
вдалося вирішити позитивно.
Депутати-«свободівці» були ініціаторами
виділення коштів з місцевого бюджету в сумі
40 000 гривень і їх спрямування для виплати
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які проживають у місті
Рожищі, та виплату учаснику УПА Івану Тупалу
з нагоди відзначення Дня захисника України 14 жовтня. Це було підтримано іншими
депутатами та втілено в життя. Це коротко за
минулий період.
– Які плани на 2018 рік?
– Щодо 2018 року, то приємно, що під час
затвердження бюджету міста на цей рік депутати підтримали звернення фракції ВО «Свобода» щодо створення Програми розвитку
футболу в нашому місті. Зауважу, це вперше в
Рожищі прийнята така програма. Це дуже добре,
що депутати дивляться вперед і намагаються
популяризувати спорт і здоровий спосіб життя.
Окремо хочеться подякувати, як депутатам,
так і міському голові, що не лишили поза увагою
моє звернення стосовно вкладання тротуарної бруківки на вулиці 1 Травня біля школи
№1, а також розробку проектно-кошторисної
документації на водогін застирної частини міста
Рожища. Думаю, завдяки спільному баченню
розвитку міста ми з кожним разом стаємо на
крок ближче до втілення в життя спільної мети
– зробити Рожище гарним та комфортним для
громади містом.
За моїм поданням депутати міськради
ухвалили рішення про використання революційного червоно-чорного прапора ОУН на
території району біля адміністративних будівель
у дні, пов’язані з визначними подіями націо-

нально-визвольної боротьби української нації.
Зауважу, це питання мало було би бути вирішеним ще у далекому 1991 році.
І надалі намагатимуся активно працювати на
своєму окрузі та реагувати на звернення громадян. Головне, щоб такі були.
– Ви постійно берете участь, а інколи
ініціюєте проведення толоки у місті. Не всі
депутати йдуть прибирати…
– Чимало містян звикли скаржитися на велику кількість проблем і недоліків у Рожищі. Але
ніхто не згадує про свою
пасивність у їх вирішенні.
Я вважаю, що це неправильна позиція людей, які
хочуть жити по-європейськи.
Як громадяни та мешканці міста депутати-«свободівці» брали активну
участь практично в усіх
толоках, які проводилися
міською радою по благоустрою паркової зони. Крім
того, були ініціаторами
проведення зачистки території біля рожищенських ставків, званих в місті
«Кубанями». Відгукнулися
на заклик міського голови
В’ячеслава Анатолійовича
та прийшли прибрати
і зачищати майбутній
сквер «Борцям за волю
та незалежність України».
Тоді багато роботи вдалося зробити: визбирали
каміння та рештки будматеріалів, провели
планування площини, вивезли надлишок землі,
підготували територію до засівання трави на
весну. З ініціативи ГФ «Народна самооборона
Рожища» були виготовлені та власними силами
встановленні лавочки у парку біля Обеліска
Слави. Справи треба брати до своїх рук, тоді
вони будуть швидко втілюватися і працювати на
комфорт громади.
– Хто такий депутат у Вашому розумінні?
– Депутат – це місточок між виборцями і
виконавчими органами влади. Він знає і вміє
відстоювати права мешканців свого округу.
На жаль, мало рожищан це розуміють і живуть
за принципом: «моя хата скраю, я нічого не
знаю». Я вдячний мешканцям, які приходять
і розповідають про загальні проблеми. Дещо
можна вирішити за кошти бюджету, але не все.
Діють програми співфінансування, і мешканці
мають активніше долучатися до них. Рожищани
повинні зрозуміти, що вони господарі у своєму
місті.
– Ви відкриті для спілкування із громадою?
– Звісно, адже це одне з найперших правил
у роботі депутата. Тим паче, депутати-«свободівці» постійно дописують у соціальних мережах,
дають коментарі та інтерв’ю місцевим засобам
масової інформації, часто виступають джерелами інформації. Нам немає чого замовчувати.
Окрім того, я часто зустрічаюся з учнями та
студентами у навчальних закладах, бібліотеках,
пропагуючи націоналістичні ідеї з метою виховання повноцінних громадян України.
Розмовляла Ірина Зенц
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Депутатів міської ради вчили запобігати корупції

У Рожищенській міській раді відбувся
навчальний семінар для депутатів на тему: «Основи законодавства про запобігання корупції та
конфлікту інтересів», який провела спеціаліст І
категорії, юрист Марина Спірідонова та секретар ради Ірина Гундир.
Метою навчання стала необхідність підвищення рівня знань обранців громади щодо
правильності заповнення електронної декларації. Під час семінару висвітлили основні аспекти
щорічного звітування посадових осіб про
майновий стан та основні проблеми, які виникають при заповненні електронних декларацій.
Марина Сергіївна звернула увагу депутатів на
необхідність повідомлення про зміни у майновому стані у разі придбання або продажу цінного майна, нагадала про необхідність встигнути
заповнити і подати щорічну декларацію до 1
квітня поточного року за 2017 рік за формою,
визначеною Національним агентством.
Увагу слухачів доповідачка звернула на
застосування окремих положень Закону України
«Про запобігання корупції» стосовно заходів
фінансового контролю. Тож присутні ознай-

омились із такими питаннями:
адміністративно-правові заходи
протидії корупції; відповідальність
за корупційні правопорушення;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі;
правові аспекти захисту особи у
разі виникнення корупційних правопорушень.
«Як ви уже знаєте, єдиний
державний реєстр декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування – це електронна
онлайн-система, що дозволяє вносити, перевіряти й оприлюднювати
майнові декларації держслужбовців
та інших осіб, що за законом зобов’язані це робити. Реєстр запрацював у серпні
2016 року і був створений на виконання Закону
України «Про запобігання корупції». Забезпечення функціонування цього реєстру належить до
повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). З 1 січня 2018 року для
державних чиновників розпочалося подання
електронних декларацій за 2017 рік, яке триватиме до 1 квітня», – поінформувала депутатів
Марина Спірідонова.
Також юрист додала, що декларації подають
усі уповноваженні на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема,
депутати місцевих рад, міські й селищні голови
та інші.
«Раніше звіти подавалися в паперовій формі,
проконтролювати подачу було досить важко
через брак часу та форму подання звітності.
Через це деякі особи оминали процес декларування. Наразі влада вже закінчує розробку
автоматичного контролю й перевірки наявності та достовірності декларацій. Нова форма
декларації зручніша та більш повна від попе-

реднього варіанту. Вона налічує 16 розділів
(раніше їх було шість). В електронній декларації
залишається декларування доходів, нерухомого
майна, транспортних засобів, видатків тощо.
З’являються нові розділи про об’єкти незавершеного будівництва, нематеріальні активи,
бенефіціарну власність у юридичних осіб та на
майно, членство в громадських об’єднаннях та
їхніх органах, роботу за сумісництвом», – пояснила присутнім Марина Сергіївна.
Секретар ради Ірина Олегівна нагадала присутнім що, аби заповнити декларацію, потрібно
отримати електронний підпис, який потрібно
поновлювати раз на рік. Найпростіше це зробити через онлайн-банкінг «Приват-24», що займе
5-10 хв. Так само через «Приват-24» можна отримати достовірну довідку про доходи. Раніше,
щоб отримати довідку про доходи, треба було
подавати запит у податкову і чекати 10 днів. Також вона зазначила, що вписувати у декларацію
необхідно тих членів сім’ї, які пов’язані з декларантом спільним побутом, мають взаємні права
та обов’язки, ведуть спільне господарство.
«Акцентую увагу на тому, що першочергово необхідно зробити декларанту. По-перше,
перевірити адресу електронної поштової
скриньки, яка вказана у персональному кабінеті
Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. По-друге,
перевірити термін дії та працездатність Вашого
електронного цифрового підпису для роботи з
Реєстром».
За словами юриста міської ради, перевірка
декларацій покладена на Департамент фінансового контролю і моніторингу способу життя
НАЗК. Подання недостовірних відомостей у декларації карається в залежності від розбіжності
між реальними та задекларованими статками, а
саме: штрафом від 50 до 200 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян, громадськими

роботами або позбавленням волі на термін до
2 років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на
термін до 3 років. Раніше жодного покарання за
недостовірні або неповні дані у деклараціях не
було, лише штраф за несвоєчасне їх подання.
На семінарі детально розглянули питання
«Конфлікти інтересів: ознаки та способи врегулювання».
«Питання конфлікту інтересів – етична
норма поведінки, коли депутати свідомі, що
неетично голосувати, наприклад, за надання
земельних ділянок своїм родичам, надавати
преференції своїм фірмам, вигравати тендери
у своєї ради. У такому випадку, згідно з діючим
законодавством, депутат має право розглядати подібні рішення на постійних комісіях, але
під час засідання сесії перед голосуванням за
певне питання піднятися і оголосити про те,
що в нього є конфлікт інтересів, – зауважила
Марина Спірідонова. – Оголошення про конфлікт інтересів має бути публічно оголошено
під час засідання ради, на якому розглядається
відповідне питання та зафіксовано у протоколі.
Якщо цього не було, це є підставою для звернення у відповідні органи: НАЗК або Національну
поліцію. Адміністративне стягнення за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією,
може бути накладене протягом трьох місяців із
дня його виявлення, але не пізніше двох років із
дня його вчинення».
На завершення заходу доповідачі відповіли
на численні питання присутніх, зокрема, щодо
особливостей декларування майна родичів,
майна яке перебуває у користуванні, а також
готівки. Організатори роздали присутнім інформативні, роз’яснювальні брошури з основними
поняттями та вимогами Закону України «Про
запобігання корупції».
Ірина Зенц

Заборона «бандерівської ідеології» це заперечення права українців на власну державність і
національну гідність…».
«Вони дійшли й того, що територію Галичини
називають «Східною Малопольщею» та забороняють згадувати про факти співпраці польського уряду з Третім Рейхом (зокрема, під час
розподілу Чехословаччини)! Це ще раз свідчить
про цинічні подвійні стандарти польської верхівки, - зауважив Олександр Дулюк. - Такі рішення
польського Сейму це безпрецедентна образа,
що відбулася на тлі спроб України відновити
добросусідські відносини з Польщею. Бачимо,
як союз України та Польщі ядро Балто-Чорноморської осі опиняється під загрозою через дії
польських корисних ідіотів Кремля та бездіяльність української влади».
«В той час, як Україна спливає кров’ю, безвідповідальні польські шовіністи підступно б’ють у
спину, користуючись тимчасовою слабкістю офіційного Києва. Нагадуємо полякам, що і Небесна
Сотня, і тисячі наших героїв, які четвертий рік
боронять Українську Державу та жертвують своїми життями в цій боротьбі, ішли і йдуть у бій під
бандерівськими гаслами «Слава Україні! Героям
слава!» та використовують червоно-чорний прапор нескореного духу», - підсумував депутат.
Згідно з рішенням червоно-чорний прапор
будуть вивішувати на адмінбудівлях міста під час

дат, які пов’язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування
пам’яті Героїв: 1 січня (День народження голови
Проводу ОУН – Степана Бандери); 3 лютого
(Створення ОУН); 5 березня (Річниця з дня смерті
генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА
Романа Шухевича); 14 березня (День українського добровольця); 21 травня (День пам’яті жертв
політичних репресій); 23 травня (Свято Героїв);
14 червня (День народження полковника Армії
УНР, коменданта УВО, першого голови Проводу
українських націоналістів Євгена Коновальця);
30 червня (Проголошення Акту відновлення Української держави, день народження
генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА,
голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича); 30
липня (Створення Української військової організації) та 14 жовтня (День захисника України, день
створення УПА).
Із земельними питаннями, які розглядалися
на сесії, присутніх ознайомив землевпорядник
Олег Данилюк.
По завершенні засідання міський голова
В’ячеслав Поліщук закликав депутатів бути
ініціативними та більше спілкуватися зі своїми
виборцями задля вирішення їх актуальних
питань.

Нотатки з 30 сесії Рожищенської міської ради
У лютому відбулась 30 позачергова сесія VII
скликання Рожищенської міської ради. На порядок денний було винесено 24 питання, що відповідно до Регламенту міської ради попередньо
розглядалися на засіданнях профільних комісій.
Відкрив і вів сесію голова В’ячеслав Поліщук.
Під час сесійного засідання розглядалися
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. Вона зауважила, що
у проекті рішення пропонується збільшення
бюджетних асигнувань у видатковій частині за
рахунок вільних коштів на котловому рахунку
загального фонду на 1 січня 2017 року у сумі 79
700 гривень.
На «Дошкільну освіту» виділили 64 700
гривень. Ці кошти будуть використанні на
придбання обладнання та предметів довгострокового користування по «Програмі підтримки
та збереження об’єктів і майна комунальної
власності територіальної громади міста Рожище
на 2018 рік». Зокрема, для ЗДО №1 «Малятко»
спрямовано 18 600 гривень на придбання
комп’ютерної техніки, ДНЗ №2 «Дзвіночок» - 22
000 гривень на придбання комп’ютерної техніки
та пральної машини, ДНЗ №3 «Сонечко» - 8 600

гривень на придбання комп’ютерної техніки та
ДНЗ №4 «Струмочок» - 15 500 гривень на придбання комп’ютерної техніки. Вищевказані зміни
здійснюються за рахунок передачі коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціальний фонд) у сумі 64 700 гривень.
На здійснення заходів із землеустрою виділили 15 000 гривень на реалізацію заходів по
«Програмі охорони та раціонального використання земель м. Рожище на 2018 рік», зокрема
для виготовлення схем розташування вулиць
(з обов’язковим зазначенням нових вулиць та
номерів будинків) міста Рожище.
Під час сесійного засідання депутати одноголосно ухвалили рішення про використання
революційного червоно-чорного прапора
ОУН на території району біля адміністративних
будівель у дні, пов’язані з визначними подіями
національно-визвольної боротьби української
нації. Проект рішення на розгляд сесії був внесений головою фракції ВО «Свобода» Олександром
Дулюком.
У пояснювальній записці до згаданого
рішення йдеться: «Сейм Республіки Польща 26
січня 2018 року ухвалив пакет законів, зокрема
зміни до «Закону про Інститут національної
пам’яті ‒ Комісію з переслідування злочинів
проти польського народу» і деяких інших законів, спрямованих проти України та українців.

Встановленно нові ціни на послуги з вивезення рідких
побутових відходів
Відповідно до рішення виконавчого комітету Рожищенської міської ради від 27 лютого 2018 року №8
було встановлено скориговані тарифи на послуги з вивезення рідких побутових відходів, які надаються
Підприємством житлово-комунального господарства Рожищенського району (згідно Додатку).

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення
Згідно з рішенням виконавчого комітету Рожищенської міської ради від 27 лютого 2018 року №9 було
встановлено скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для
населення, бюджетних установ та організацій та інших споживачів, що надаються Підприємством житлово-комунального господарства (згідно Додатку).

Скориговані тарифи на послуги
з вивезення твердих побутових відходів
У лютому під час засідання виконавчого комітету Рожищенської міської ради було скориговано
тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від мешканців будинків притватного сектору,
багатоквартирних будинків, бюджетних організацій та інших споживачів, які надаються комунальним
підприємством «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» (згідно Додатку).
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«Молодь повинна вчитись виражати свої творчі ідеї та вміти практично втілювати соціальні ініціативи»,
– В’ячеслав Поліщук

Тренінг від Британської Ради з написання
міні-проектів за програмою «Активні громадяни» відбувся у Рожищі у приміщенні міськради.
Організувала захід ГО «Арт Цитрус» (голова Юлія
Каленюк).
«Активні громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Проект стартував у
2009 році та реалізується більше ніж у 40 країнах
Близького Сходу, Північної Африки, Європи,
Південної та Східної Азії.
Мета проекту полягає у сприянні соціальним
змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом
створення і розбудови мережі молодих лідерів
із залученням молодіжних організацій, які є
рушіями реформ у своїх громадах та надання

їм знань та навичок, що сприятимуть
побудові стосунків між людьми на засадах рівності та рівних можливостей,
поваги до різноманіття, вміння вести
безконфліктний діалог.
Навчання проводили два тренери
– Захар Ткачук та Ольга Палінчак.
Тренінг розпочався з обговорення
ідеального міста, в якому хотілося б
жити, міста з гарними дорогами та
інфраструктурою, чистим довкіллям
і доглянутими парками, місцями дозвілля і самоосвіти, а
головне – з активними громадянами.
«Учасники
тренінгу вчилися
писати проекти,
які стосуються покращення
комфорту життя людей у певній
громаді, – зауважив учасник
тренінгу Віталій Шевченко. –
Два дні навчання включали
в себе практичні вправи, де
ми знаходили позитивні та
негативні сторони в житті міста,
вишукували проблемні місця та
намагалися віднайти шляхи їх
вирішення.
Навчання проходило в інтерактивній формі,
з використанням різних методик групової та
командної роботи. Кожен з нас мав усвідомити
свою особливість, своє «Я», розібратися з «куль-

турним багажем», навчитися будувати діалог з
іншими й спробувати розв’язувати конфліктні
ситуації, – продовжив Віталій Юрійович. - Як
підсумок, наша команда напрацювала і презентувала свої проекти соціальної дії, які було
розроблено під час тренінгу. А проекти були
різні: хтось пропонував створення парку розваг,
окультурення міста, обладнання пляжної зони
біля річки Стир, посадку ботанічного саду, створення національно-патріотичного осередку для
виховання молоді та багато інших цікавих ідей».
Учасницею тренінгу була заступник ГО «Варта громади»
Ірина Ющук:
«Неодноразово бувала
на подібних
тренінгах
та завжди
черпала з
них корисну
інформацію, а тому
вирішила не
втратити шанс
відвідати
захід і в нашому місті, –
ділиться враженнями Ірина. – Окрім того, багато
чула про діяльність Британської ради в Україні
та вважаю, що такі хороші ініціативи необхідно
підтримувати. Сподобалося саме викладання
програми нашими фасилітаторами Захаром

Порядок визначення середньої заробітної плати для призначення пенсій з 1
жовтня 2017 та в 2018 році

Пунктом 4-4 розділу XV
«Прикінцеві положення» Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
встановлено наступне:
• З1 жовтня 2017 року по 31

грудня 2017
року під час
призначення
пенсії застосовується середня
заробітна плата
(дохід) в Україні,
з якої сплачено
страхові внески,
обчислена, як середній показник
за 2014, 2015 та
2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%;
• з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року під час призначення

пенсії застосовується середня
заробітна плата (дохід) в Україні,
з якої сплачено страхові внески,
обчислена, як середній показник
за 2016 і 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року
страхового стажу 1%.
Крім того передбачено, що в
разі, якщо за однакових показників індивідуального коефіцієнта
заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір
пенсії в 2018 році, обчислений
відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія,
призначена в 2017 році, розмір
якої обчислено з урахуванням

положень абзацу першого цього
пункту, Кабінет Міністрів України
ухвалює рішення про збільшення
показника середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, який
застосовується під час призначення пенсій з 1 січня 2018 року по
31 грудня 2018 року, таким чином,
щоб пенсії, призначені в зазначений період, не були меншими за
пенсії, що призначали з 1 січня
2017 року по 31 грудня 2017 року.
Сергій Гринюк, Перший
заступник начальника Рожищенського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Волинської області

Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї

7 січня 2018 року набрав чинності Закон
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (опублікований у газеті
«Голос України» №4 (6759), яким внесено зміни
до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу». Зокрема, розширено доступ до
безоплатної вторинної правової допомоги для
осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також
– для дітей.
Нагадаємо, безоплатна вторинна правова
допомога (далі – БВПД) полягає в отриманні
захисту, представництва інтересів у судах,
інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Її
надають юристи центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (далі – центри),
або бюро правової допомоги, а також адвокати,
які співпрацюють із центрами. Послуги юристів
та адвокатів оплачує держава.
Право на безоплатну вторинну правову

допомогу мають найбільш чутливі
та соціально незахищені категорії
осіб такі як діти-сироти, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (у том числі
й учасники АТО), малозабезпечені,
люди з інвалідністю, переселенці та
особи, які претендують на отримання статусу внутрішньо переміщеної
особи, біженці та інші верстви відповідно до ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».
Із внесеними законодавчими змінами
право на всі види БВПД отримали й особи, які
постраждали від домашнього насильства або
насильства за ознакою статі.
Центри отримали нові повноваження щодо
роботи із цією категорією, які полягають у:
– забезпеченні надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам, у тому
числі на базі загальних та спеціальних служб
підтримки постраждалих осіб;
– взаємодії з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству;
– звітування про результати здійснення
повноважень у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству.
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
особою, яка постраждала від домашнього
насильства, є будь-яка особа, яка зазнала до-

машнього насильства у будь-якій формі.
Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або
між родичами, або між колишнім чи теперішнім
подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але
не перебувають (не перебували) у родинних
стосунках чи у шлюбі між собою, незалежно
від того, чи проживає (проживала) особа, яка
вчинила домашнє насильство, у тому самому
місці, що й постраждала особа, а також погрози
вчинення таких діянь.
Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» зазначає, що особою, яка постраждала від насильства за ознакою статі, є особа, яка зазнала
насильства за ознакою статі.
Насильство за ознакою статі: діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище,
обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння,
що стосуються переважно осіб певної статі чи
зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної
шкоди чи страждань, включаючи погрози таких
дій, у публічному або приватному житті.
Найближчий центр із надання безоплатної правової допомоги – Рожищенське бюро
правової допомоги знаходиться за адресою: м.
Рожище, вул. Незалежності, 60, тел. 2-13-79.
Рожищенське бюро правової допомоги

Ще чотири вулиці освітили в Рожищі
16 вуличних ліхтарів відтепер освітлюють
дорогу мешканцям вулиць Коперніка, Космонавтів, Котляревського і Тітова. Крім того,
вже виготовлена необхідна документація на
встановлення вуличного освітлення в застирній
зоні (вулиці Зарічна, Набережна, Сухарєва) та
вулиці Куліша.
Зауважимо, що одним із пріоритетних
напрямків у роботі Рожищенської міської ради
і КП «Дільниця благоустрою» – це відновлення

вуличного освітлення, адже це, перш за все,
безпека мешканців міста у вечірній і нічний
час. Сподіваємо, що незабаром всі вулиці міста
будуть освітлені.
Також просимо рожищан для своєчасного
виявлення та усунення неполадок у мережі
вуличного освітлення повідомляти про проблеми КП «Дільниця благоустрою міської ради»
за тел.: 2-39-37. Або ж писати в коментарях на
сторінці Рожищенської міської ради у Facebook.

Ця інформація потрібна нам задля того, щоб
якісніше спланувати ремонтні роботи, і коли
виїжджатиме автомобіль з електриками, мати
можливість максимально охопити проблемні
місця. На жаль, ми не можемо проводити заміну
однієї лампи, адже для виїзду рембригади
потрібні чималі кошти. Ремонтні роботи проводяться постійно два рази на місяць.
Дякуємо рожищанам за розуміння та підтримку!

та Ольгою. Пояснювали все доступно і весело.
Приємно, що до програми долучились зовсім
юні містяни. Маю надію, що всі отримані знання
ми використаємо на благо нашого міста. Щиро
вдячна ГО «Молодіжна платформа», ГО «Арт
Цитрус» та міському голові В’ячеславу Поліщуку
за сприяння в організації таких тренінгів».
Сам Рожищенський міський голова В’ячеслав
Поліщук впевнений, що молодь повинна вчитись
виражати свої творчі ідеї та вміти практично втілювати соціальні ініціативи, саме тому
вважає, що подібні тренінги є дуже важливими
й актуальними. І вкотре зауважив, що завжди
піде назустріч тим молодим людям, які прагнуть
вчитися, змінюватися та змінювати все навколо
на краще.
На завершення візиту учасники програми
отримали сертифікати і можливість подавати
заявки на гранти від Британської Ради в Україні.
При написанні проектів «випускники» програми
мають орієнтуватися на пріоритетні напрями:
розвиток громад, інклюзія, покращення умов
життя в місті та інше.
«Раджу молоді не стояти на місці, а рухатись вперед! В нас є дуже багато можливостей,
про які більшість не знають, – зауважує Віталій
Шевченко. – Приємно, що в місті стає все більше
ініціативної молоді, яка прагне змінити наше
місто на краще. Користуючись нагодою, хочу
зауважити, якщо хтось не зміг бути учасником
тренінгу, але має ідеї спрямовані на розвиток
Рожища, то можуть завжди долучитися».
Ірина Зенц

Особисті права та
свободи людини і
громадянина України
Особисті права та свободи людини і
громадянина України – це закріплені правом
можливості фізичного існування і духовного
розвитку людини, які закріплені розділом ІІ
Конституції України. Усі люди є вільні й рівні у
гідності та правах.
Основними особистими правами людини
є:
1) право на вільний розвиток особистості.
Кожна людина має право сама визначати
свою долю, ставити перед собою завдання,
обирати засоби для досягнення своїх цілей,
але при цьому вона не повинна порушувати
права і свободи інших людей;
2) право на життя, яке закріплюється за
допомогою заборони свавільного (незаконного) позбавлення життя. Ніхто не може бути
позбавлений життя навіть за рішенням суду.
Крім того, кожна людина має право на самозахист від протиправних посягань на життя і
здоров’я;
3) право на повагу людської гідності. Це
особисте право теж забезпечується встановленням заборон на протиправні дії, що
посягають на людську гідність: катування,
жорстоке, нелюдське поводження або покарання, що принижує гідність та ін.;
4) право на свободу і особисту недоторканість. Сутність цього права полягає в
тому, що в Україні заборонені будь-які форми
особистої залежності. Недоторканість особи
є важливою гарантією свободи людини, ніхто
не може бути заарештованим чи триматися під вартою інакше як за рішенням суду.
В окремих випадках, з метою запобігання
злочину або його припинення, правоохоронні органи можуть застосовувати тримання
особи під вартою як тимчасовий запобіжний
захід, яке має бути протягом сімдесяти двох
годин перевірене судом;
5) недоторканість житла;
6) таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції. Ця норма теж є однією з гарантій свободи
особи;
7) невтручання в особисте і сімейне
життя;
8) свобода пересування, вільний вибір
місця проживання, право на вільний в’їзд в
Україну і виїзд з України на законних підставах;
9) право на свободу думки і слова, на
вільне висловлювання своїх поглядів і переконань;
10) свобода світогляду і віросповідання.
Валентина Лясковська, начальник
Рожищенського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
ГТРУЮ у Волинській області

Втрачене посвідчення
учасника бойових дій
Втрачене посвідчення учасника бойових дій
серія АА номер 446607 видане 19 березня 2015
року на імя Зенц Вячеслав Борисович, вважати
недійсним.
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Футбол – запорука здоров’я і єднання
Ще у листопаді минулого року в приміщенні РД «Просвіта» відбулися установчі збори з
метою створення Громадської організації «Футбольний клуб».
Для міста і тих, хто багато років присвятив себе цьому виду спорту, це була значуща подія.
Адже, футбол для рожищан – одна з найулюбленіших спортивних ігор.
У минулому ця гра збирала на стадіоні велику кількість жителів. Щонеділі родини разом з
дітьми йшли, щоб підтримати місцеву команду, перейнятись спортивним духом.
На жаль, останні роки рожищани бачили занепад цього виду спорту. Професійні гравці
йшли грати за команди інших міст. Причина до банальності проста – кожен хоче отримати за
гру хоч якісь кошти.
Тож обговорити створення клубу прийшло чимало фанатів футболу, екс-гравців і тренерів.
На зустрічі був і Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук, який, власне, разом із Олександром Дулюком та Сергієм Мартинюком став ініціатором створення футбольного клубу.
Спочатку небайдужі до футболу громадяни активно обговорювали сам задум створення
футбольного клубу, Статуту і назви. Згодом одноголосно підтримали назву – Футбольний клуб
«Рожище», обрали символіку, яку на основі герба міста Рожища розробив німецький професійний дизайнер Марк Солтау.
Відповідно до Статуту клубу його діяльністю керує Президент, яким став екс-футболіст
Володимир Лукашук. Допомагає йому в цьому Правління. Контроль здійснює Наглядова рада і
Ревізійна комісія.
Наприкінці січня ФК «Рожище» офіційно зареєстрували, а на футбольному полі спортивної
школи «Колос» зібралися футболісти на своє перше тренування.
Ми поспілкувалися з Президентом футбольного
клубу «Рожище» Володимиром Лукашуком.
Довідка: Володимир Павлович Лукашук (нар.
18 січня 1978, Рожище) — український футболіст. Півзахисник «Берегвідейка» (Берегово).
Виступав зокрема за «Закарпаття» (Ужгород),
«Сокіл» (Золочів), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Ниву»
(Вінниця), «Спартак» (Суми), «Зорю» (Луганськ),
ФК «Львів».
Вихованець ДЮСШ м. Рожища, тренер — Степан Наконечний і дніпропетровського футболу,
тренер — Михайло Нападинський (за матеріалами Вікіпедії).
За словами тренера, хлопців до свого клубу
запрошували з усього району. Зважаючи на погані
погодні умови, прийшло небагато. Але як стверджує
Володимир Лукашук: «У футболі, як і в іншій спортивній грі, не можна зважати на погоду».
«Прикро, що багато років була пауза у рожищенському футболі, – зауважує тренер. – Тому, якщо ми
прагнемо змінити цю ситуацію, то маємо наполегливо працювати. Тут має посприяти і влада, і ті, хто хоче повернути колишню славу рожищенського футболу. А гравці мають вчитися та відчувати відповідальність. Зараз половина хлопців
просто б’є м’яча. Вони не навчені командній грі. Тут треба починати з елементарного. Бо хотіти
грати у футбол замало, треба наполегливо працювати.
Я працював у «Волині», у дитячих структурах та з тими, кому за 19. Можу сказати, що грати
хоче багато хто, але якщо з 500 гравців хоча б четверо-п’ятеро стануть професійними футболістами – це вважається успіхом. Нам для Рожища потрібно зібрати хорошу команду. Раніше
футболісти з Луцька чи Ковеля боялися їхати грати у Рожище, бо знали що тут сильна команда.
Тому нам є чого прагнути».
Аби до весни мати злагоджену команду, тренування у ФК «Рожище» будуть проводити
систематично у вівторок-четвер у спортзалі та раз на тиждень на полі. Планують заявлятися на
всілякі Кубки, щоб хлопці відчули, що таке командна гра.
«Влада має показати, що вона небайдужа до розвитку спорту в місті, зокрема футболу, –
зауважує Володимир. – Приємно, що на сесії міськради затвердили Програму розвитку футболу
в місті Рожищі на 2018-2019 роки. Плануємо на виділені гроші закупити нормальну форму та
м’ячі. Допомагати ФК «Рожище» обіцяють і місцеві підприємці. А як це буде на практиці – побачимо».
Якщо ви бажаєте допомогти ФК «Рожище» та відновити колишню славу футбольного містечка, можете перераховувати кошти на картковий рахунок Приватбанку 5169 3305 1457 3853
(відповідальний за кошти громадської організації Лукашук Володимир Павлович).

Коли живеш нормальним, спокійним життям, зовсім не замислюєшся, що десь на Сході
країни йдуть бої, гинуть люди, а на захисті нашого миру стоять мужні солдати, які щоденно
проходять через пекло війни. Серед них – тисячі добровольців, тих, хто став солдатами за
покликом власного серця і захищає рідну землю від загарбників. Хтось із них у мирному
житті був учителем, хтось – менеджером, кухарем, програмістом, хтось був студентом та
кинув навчання. Нині вони – Герої України. І вони – серед нас.
14 березня українці вдруге відзначили
День українського
добровольця. Це
свято Верховна Рада
запровадила у 2016
році. Саме 14 березня,
чотири роки тому,
коли Росія почала військову агресію понад
півтисячі бійців «Самооборони Майдану»
прибули на полігон у
Нові Петрівці Київської області. Там вони
мали пройти військову
підготовку, щоб потім
вирушити в АТО. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.
Українським добровольцям, що першими стали на захист Батьківщини у ці важкі часи,
14 березня віддавала шану вся країна. Вшановували мужність і відданість справжніх
захисників та патріотів і в Рожищенському історико-краєзнавчому музеї. Сюди запросили
учасників добровольчого руху: Миколу Бороду з Рожища, Миколу Габдулхакова з Вітоніжа, Миколу Дацюка з Мильська, Андрія
Серганчука з Рокинь, Романа Грабовського
та Михайла Андріюка з Луцька.
Участь у заході взяли: представник
Рожищенського районного військового
комісаріату Сергій Волощук, демобілізований військовослужбовець Микола Свистак,
очільники міста і району, учні 9-А класу
школи №2 та члени громадських організацій.
За задумом директорки музею Наталії
Патійчук, зустріч відбулася у креативній
формі під час музейного діалогу на тему:
«Чия відвага, того й перевага», присвячена
Дню добровольця.
На початку заходу представники влади голови районної ради Андрій Музика, райдержадміністрації Інна Гайворонська та міський голова В’ячеслав Поліщук привітали усіх зі
святом та подякували мужнім Героям за їхні подвиги на фронті.
Згодом юні рожищани мали нагоду потримати в руках бойові «трофеї», відчути себе
музейниками та спробувати ідентифікувати військове спорядження, у чому їм допомагали
добровольці.
Мужні воїни українсько-російської війни розповіли дітям, чому вирішили змінити
мирне життя на бойові дії та чому зупинили свій вибір на добровольчих батальйонах.
Учнів цікавило, зокрема, чому вони стали добровольцями, заради чого і кого воювали, що
допомагало їм переборювати страх і труднощі, як пережили втрату побратимів.
Також ставили запитання про те, як сьогодні на «непідконтрольних» бійців реагує держава. Просили провести паралель щодо озброєння національної гвардії та добровольчих
батальйонів. Говорили про волонтерів, побут солдатів, стосунки з місцевим населенням у
районах бойових дій, труднощі адаптації до мирного життя та багато іншого.
Після жвавого спілкування присутні щиро дякували воїнам світла за мужність і героїзм.
У кінці музейного діалогу охочі зазнімкувалися на пам’ять із захисниками.
Сьогодні більшість добровольців продовжують боронити рідний край від загарбників.
Своєю самовідданою службою та героїчними вчинками вони вкотре доводять, що неможливо здолати тих, хто готовий за Батьківщину віддати своє життя.

Музика єднає серця…
60-річчя Рожищенської дитячої музичної
школи святкували
гучно: з насиченою
концертною програмою, подарунками і
привітаннями.
Вся історія цього
мистецького закладу
є яскравим прикладом відданості своєї
професії безмежно
закоханих у музику
людей. Ні для кого не
секрет, як держава
ставиться до позашкільних мистецьких навчальних закладів. Але саме Рожищенська школа є винятком із правил,
де викладачі, вкладаючи всю душу в роботу, можуть гордитися її плодами.
Батьки, що віддають своїх дітей у музшколу,
знають напевне, що там не лише плекають дитячі
таланти, а й виховують майбутню еліту Рожища.
А випускники школи вміють відчути прекрасне і
передати свої почуття іншим.
Теплими словами ведуча заходу Тетяна Новосад згадала про тих, хто започаткував Рожищенську музичну школу, хто щедро дарував талант, уміння і тепло своїх сердець учням. Любов до музики,
до учнів, до своєї роботи сприяли вихованню цілої
плеяди прекрасних музикантів, які є гордістю школи. Музична школа, як окрема структура, почала
діяти з 1958 року. До цього вона функціонувала як
філіал Луцької музичної школи №1.
Зараз у музичній школі працює 22 викладачів
на чолі з директором Юрієм Олександровичем
Сосовським, який 34 роки займає цю посаду. Хоча, мабуть, неправильно називати їх просто
«викладачами», адже це дійсно талановиті люди, які вкладають всю душу та віддають серце
вихованцям.
У школі є чотири відділи: народний (керівник Марія Сова), духовий (керівник Петро
Завірюха), струнно-смичковий (керівник Оксана Кучинська) та фортепіанно-теоретичний
(керівник Оксана Бугайова). Також діють дитячі колективи – два хори, молодших та старших
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класів, ансамблі скрипалів, гітаристів, саксофоністів та бандуристів. Районна музична школа
має свої філіали в Копачівці при ЗОШ І-ІІІ ст. і на базі ЗОШ І-ІІІ ст. Дубища.
У школі навчається понад 200 діток. Нині дітей змушені відбирати на конкурсній основі, бо
охочих просто неймовірна кількість. А
колись, зі спогадів Юрія Олександровича, керівництво музшколи з викладачами їздили селами та просили діток іти
навчатися музичному мистецтву.
Привітання і сторінки історії чергувалися на святі з виступами найкращих
учнів-музикантів. Разом з учнями в
концерті взяли участь викладачі школи
та запрошені випускники-професіонали
– ті, які працюють у сфері мистецтва, але
першою сходинкою їхньої кар’єри була
Рожищенська музична школа.
Ансамблі бандуристів, скрипалів,
саксофоністів, різні фортепіанні дуети і
солісти. Учасники музичного дійства подарували неймовірні емоції та враження усім присутнім.
На ювілейному святі було багато подарунків, квітів і теплих слів, оплесків
і словесних подяк. Зал РД «Просвіти», заповнений ущент, щиро реагував на
кожен виступ, адже серед слухачів було багато батьків сьогоднішніх вихованців музичної школи і просто мешканців міста, які люблять і цінують творчість і
талант.
На завершення свята до вітального слова запросили очільників міста й
району, голову профспілки працівників культури Волинської області Ярослава Корнелюка та інших поважних гостей, зокрема випускників школи. Всі
вони дякували вчителям за виховання талантів, учням – за те, що дарують свої
таланти глядачам і слухачам, та батькам – за те, що приводять дітей у музичну
школу. А також чиновники вручили нагороди найкращим викладачам.
Подякував учасникам концерту і міський голова В’ячеслав Поліщук, який
привітав колектив Рожищенської музичної школи, відзначив його високу
майстерність, побажав нових творчих досягнень та подарував для яскравих
спогадів спеціально зроблений на замовлення міськради ексклюзивний альбом-книгу.
І хоча концерт тривав більше чотирьох годин, ніхто не поспішав залишати зал. Усі ділилися враженням та щиро раділи, що в місті є такий могутній заклад, де навчають музиці найкращі вчителі.
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