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20 березня своє професійне
свято відзначають працівники житлово-комунального
господарства.
Це люди, які дбають про наш з
вами комфорт. Вони прибирають
там, де ми насмітили, лагодять те, що
ми вивели з ладу. Вони забезпечують
ті блага, без яких ми не уявляємо
тепер свого життя. Водночас тільки
зрідка отримують у відповідь хоча б
«спасибі», а частіше - нарікання, що
має бути чистіше, краще, швидше…
Важко знайти щось ідеальне у світі.
Попри це ми маємо прагнути кращого рівня послуг, якісних енергоносіїв,
води та інше. Але в цій буденній
боротьбі за ліпше життя, головне
не втрачати людської подоби, не
втрачати конструктиву у взаємовідносинах. Найперше ставати кращими самим. Не смітити, не псувати те,
що хтось збудував, те, за чим і вдені
і вночі чатують комунальники. Зичу
працівникам КП «Житлово-комунальне господарство» і КП «Дільниця благоустрою», а також усім-усім
комунальникам України міцного
здоров’я і довгих років життя! Нехай
зарплати будуть вищими, а споживачі ваших послуг – вдячними!
Добра всім!
В’ячеслав ПОЛІЩУК,
РОЖИЩЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

18 БЕРЕЗНЯ

2016

Знати в обличчя

Поручнік Анатолій Дем’янович
Працює в комунальному підприємстві «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» з
жовтня 2009-го. Анатолій Дем’янович – столяр. У
колективі його цінують за досвід і наполегливість.
Не цурається чоловік і іншої посильної роботи,
якої у працівників «Дільниці благоустрою» завжди
багато. 23 березня йому виповнюється 60 років.
Побажаймо Анатолію Дем’яновичу щасливого
довголіття! Адже зокрема і його руками твориться
порядок у нашому місті.

Актуально

У Рожищі
створюються нові ОСББ

У лютому в Рожищенській міській раді з
ініціативи Волинського інституту права відбувся
семінар з питань створення органів самоорганізації населення. Серед лекторів - голова
Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення Антон Крупник. Він пояснював, як
громада може впливати на прийняття рішень, на
рівень життя в місті і як очільники громади повинні працювати на її розвиток. Участь у заході
взяли окремі депутати міськради, громадські
активісти, місцеві лідери. Серед запрошених
- і мешканці багатоквартирок, що на вулиці
Чайковського у Рожищі. Їх, власне, цікавило, як
держава може допомогти у створенні органів
самоорганізації населення.
З 1 липня цього року набуває чинності
Закон України, який передбачає реформування житлово-комунального господарства. Фактично, обіцяють ліквідувати ЖЕКи, а будинки
передати на баланс ОСББ.
Через кілька днів після семінару в дворах багатоквартирок на вулиці Чайковського відбулися
збори мешканців, на які приїхав міський голова
і представник ЖКП. В’ячеслав Поліщук розповів
про нове у законодавстві, про те, чому потрібно
створювати ОСББ і про подальшу співпрацю органів самоорганізації населення з комунальними
підприємствами.
Про створення ОСББ мешканці сирзаводських двоповерхівок думали ще чотири роки тому,

але тоді не всі повірили, що самотужки можна
утримувати будинок і прибудинкову територію в
належному стані.
«І це при тому, що фактично мешканці цих
будинків вже давно не користуються послугами
комунгоспу: самі білять під’їзди, фарбують сходи,
латають дахи, закріпили почергове прибирання
на сходових клітках. І разом з тим сплачують
за утримання будинку», - розповідає заступник
Рожищенського міського голови Іван Лукасевич.
За місяць усі «сирзаводські» багатоквартирки
сплачують понад одну тисячу гривень. Значна
частина цих коштів у вигляді ПДВ забирається державою, а решта йде на оплату роботи
комунальників. На матеріали для ремонту не
лишається практично нічого.
Мешканці будинку №13 вже провели установчі збори зі створення ОСББ «Чайка». Обрали
голову об’єднання і інші керівні органи. Вони
вже зібрали усі необхідні документи та уклали
Статут організації.
«Яку суму буде сплачувати кожен мешканець,
чи кожна квартира на розвиток ОСББ і вирішення
спільних побутових проблем ще не знаємо. Це
рішення будемо приймати на загальних зборах»,
- каже голова ОСББ «Чайка» Зоряна Чирук.
Загалом, у нашому місті створено 16 ОСББ,
які вже мають досвід утримання будинку і договірної співпраці з підприємством житлово-комунального господарства.

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

ЖЕКи
– це пережитки
минулого. Майбутнє –
за ОСББ!
Актуально

Чаcто люди скаржаться, що у нас високі
тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд на прибудинкових територіях.
Задля об’єктивності порівняйте з іншими
райцентрами і містами Волині. Це офіційні
цифри побудинкових тарифів за 2015 рік:
ПЖКГ Рожище - 0,37-0,72 грн. за метр
квадратний
КП «Екокомунсервіс» смт. Люблинець 0,97-0,59 грн. за метр квадратний
ВУЖКГ м. Камінь-Каширський - 0,38 грн.
за метр квадратний
ВУЖКГ м. Іваничі - 1,66-1,07 грн. за метр
квадратний
ЖКП м.Луцьк – 2,73 грн. за метр квадратний
ВУЖКГ м. Ківерці - 1,68-0,54 грн. за метр
квадратний
ВУЖКГ смт. Маневичі - 1,42 грн. за метр
квадратний
Що ж входить в цей тариф?
Перелік послу ПЖКГ, що входят в тариф з
обслуговування будинку:
1) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем;
2) обслуговування димовентиляційних
каналів;
3) поточний ремонт конструктивних
елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та елементів
зовнішнього упорядження, що розміщені на
прибудинковій території;
4) освітлення місць загального користування і підвалів;
5) невідкладна ліквідація виявлених
несправностей житлових будинків і аварійних ситуацій.
Тому, прибирати прибудинкову територію
ми не повинні. У штаті будинкоуправління
немає посади прибиральника чи двірника.
А тепер про кошти. Скільки ми нараховуємо, скільки отримуємо і на що витрачаємо? На балансі у нас - 75 багатоквартирних
будинків, з них - 3 гуртожитки.
Загальна сума нарахувань плати за утримання будинків в місяць 38,7 тисяч гривень.
Після відрахування ПДВ лишається 32,2
тисячі. Тобто 6 з половиною тисяч гривень
забирає держава.
Отже, решту ми б мали витратити на
обслуговування будинків. Принаймні, так мало
б бути. Насправді ж, щомісяця ми витрачаємо
приблизно 45,2 тисяч гривень.
Запитаєте на що?
18,3 тис.грн. - заробітна плата робітникам
дільниці будинкоуправління
6,9 – тис. грн. - оплата єдиного внеску на
заробітну плату
4,6 – тис. грн. - оплата за електричну
енергію (підвально-коридорне освітлення)
3,1 – тис. грн. - витрати на послуги
спецавтотранспорту (машини, що обслуговують і прочищають каналізаційну мережу
будинків)
5,9 – тис.грн. - витрати на придбання
матеріалів для проведення ремонтних робіт
(ремонт під’їздів, каналізаційної та водопроводної мереж, електроосвітлення). І це – на
всі 75 багатоквартирних будинків!
6,4 тис. грн. - витрати на утримання апарату управління ПЖКГ і витрати на збут.
Ви запитаєте, де ж ми беремо кошти, щоб
покрити різницю між 45,2 тис.грн. витрат і
32,2 коштів, які отримуємо від споживачів
наших послуг?
Збитки ми закриваємо коштами з інших
доходів нашого підприємства, що надходять
від користування «рачком», вантажним

автомобілем, повірки димовентеляційних каналів і видачі актів в Рожищенському районі,
орендної плати, коштів з приватизації. В ідеалі
ці гроші повинні були б витрачатися на розвиток підприємства, а йдуть на латання дірок.
За 23 роки Незалежності ми не навчилися працювати за ринковими законами.
Зокрема, ми не можемо підвищувати тарифи
відповідно до зростання цін на енергоносії.
Спочатку ми маємо попрацювати у збиток,
лише тоді Антимонопольний комітет дозволить нам їх змінити. Це, я вважаю, якийсь
пережиток. На мою думку, економічно
обгрунтований тариф для Рожища – 2,50 грн.
Принаймні, такий тариф дозволив би нам
надавати послуги на належному рівні.
Звісно з 1 липня ми не закриємося і не
розійдемося. Ми будемо чекати рішення міської ради. Але одразу скажу, якої б форми власності не виросло підприємство на зміну нам,
воно буде працювати виключно з юридичними особами. Тобто з ОСББ, а не окремими
громадянами. Послуги надаватимуться тільки
на умовах договору і оплачуватимуться згідно
акту виконаних робіт.
Згідно закону органи місцевого самоврядування призначатимуть управителів у тих
будинках, де люди не створять ОСББ.
Я не бачу іншого шляху окрім створення
ОСББ. Будинки будуть передані на баланс
ОСББ. Кожен будинок буде знати скільки
коштів йому потрібно на ліквідацію неполадок, ремонт. Кошти, які ОСББ збиратиме
з жильців, не будуть оподатковуватись і
держава не буде “зжерати” те ПДВ, як це
відбувається зараз. Мешканці такого будинку
зможуть розпоряджатися сумою внесків
стовідсотково. Вони самі вибиратимуть
виконавця робіт, відповідно до ціни послуг,
їх якості, оперативності виконання. Здатність
вільно змінювати постачальника послуг
сама по собі вже дозволяє захиститися від
завищення цін і неякісної роботи. Плюс – дає
можливість мешканцям будинку повністю
контролювати, куди діваються кошти об’єднання і вирішувати, на що саме витрачатися.
Наприклад, можна накопичити гроші на
утеплення будинку, установку енергозберігаючого обладнання, того ж лічильника тепла –
інвестувати в те, що потім дозволить значно
знизити витрати.
Зрештою, в рамках держпрограми
енергозбереження можна взяти кредит для
придбання відповідних матеріалів і устаткування. При цьому, за законом, ОСББ можуть
розраховувати на компенсацію до 40% від
вартості придбаного, якщо воно було використано на енергоефективні заходи.
Окрім того, об’єднання зможуть заробляти: здавати в оренду нежитлові приміщення,
розміщувати на своїх фасадах рекламу, тощо
– наскільки вистачає фантазії і підприємницького запалу. Наприклад, у нас компанії
мобільного зв’язку орендують дахи окремих
рожищенських будинків і всі кошти, а це
близько півтори тисячі гривень, щомісяця
йдуть в “загальний казан” – в міський бюджет.
В будинках, де створені ОСББ, - на потреби
цього будинку конкретно. За рахунок таких
доходів ОСББ може або вирішувати якісь
додаткові завдання, не привертаючи гроші
співвласників, або знизити внески.
Люди повинні відчути, що вони є власниками. Берегти те, що мають і не відноситися
зухвало до спільної власності. Вони повинні
навчитися контролювати кожну копійку.
ДИРЕКТОР КП «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА РОЖИЩЕ»
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Рожищанин
Новини з сесії

У березні відбулася 5
сесія Рожищенської
міської ради сьомого
скликання. Перед
початком розгляду
питань порядку денного,
яких було близько двох
десятків, озвучили
депутатські запити і
звернення.
До депутата міської ради
Олександра Моргуна звернулися
жителі вулиць Героїв УПА,
Спортивної, Черняховського,
Сосюри, Космонавтів, Титова і
Котляревського. Вони просять
посприяти у вирішенні питання
про ремонт дорожнього покриття
на вулиці Героїв УПА від кільця
на повороті на вул. Н. Ужвій у
напрямку села Дмитрівка. На цій
ділянці дороги неможливо їхати
не тільки на авто, а й велосипедом,
пишуть рожищани, адже покриття
- у суцільних ямах. Депутати
підтримали звернення.
***
Також більшістю голосів схвалили рішення звернутися до Волинської обласної ради з проханням
про співфінансування проекту з
будівництва лінії та трансформаторної підстанції на житловому масиві
в районі вулиць Лугова, Зелена та
провулок Луговий. Згідно з проектом, розробку якого оплатила Рожищенська міська рада, кошторисна
вартість робіт з електрифікації масиву рік тому становила 960 тисяч гривень. А після чергового знецінення
національної валюти перевалила за
мільйон. Усі роботи з електрифікації,
відповідно до нормативних актів,
які регламентують діяльність ПАТ
«Волиньобленерго», мають проводитись за кошти забудовників.
Учасники кооперативу «Крайовий»
переконують, що осилити таку суму
не в змозі. Тож рожищани надіються знайти поміч та порозуміння у
владних коридорах.
«Міська рада підготує відповідне звернення до обласної. Ми
повинні підтримати ініціативність
наших мешканців. А щодо власників
решти земельних ділянок, які не
використовують їх за призначенням
і відповідно не виявляють бажання
долучитися до електрифікації масиву, нехай розбирається профільна
комісія міськради», - підсумовує
В’ячеслав Поліщук.
***
На початку сесії депутат від
ВО «Батьківщина» Вадим Зінгель
звернувся з пропозицією внести
до порядку денного питання про
висловлення підтримки ув’язненій у Росії українській льотчиці,

Конкурс
Відповідно до «Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу», затвердженого рішенням Рожищенської міської ради від 26.06.2012
року № 19/3, рішення Рожищенської міської ради від 11.03.2016 року
№ 5/12, Рожищенська міська рада
Волинської області оголошує конкурс на відбір суб’єктів оціночної
діяльності з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу, який відбудеться 01 квітня 2016 року.
Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, які
отримали кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок та юри-

5-а сесія: ключові рішення
депутату Верховної Ради Надії
Савченко. Депутати підтримали
пропозицію.
ЗВЕРНЕННЯ
РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ НА ПІДТРИМКУ ЛЬОТЧИЦІ, НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
УКРАЇНИ, НАДІЇ САВЧЕНКО
У ці дні світова спільнота
різних країн долучається до
всесвітньої акції на підтримку
політичного в’язня, льотчиці
Збройних Сил України, народного депутата України Надії
Савченко, над якою кремлівська
влада влаштувала справжнє судилище. За путінським сценарієм
сфабриковано цинічний судовий
процес, мета якого – зламати
українську патріотку. Однак диктаторській владі це не вдалося.
Надія стала символом нескореності Української держави, яка
мужньо захищає свою територію
на Донбасі.
На знак протесту проти
кремлівського свавілля 4 березня Надія Савченко оголосила
сухе голодування. У такий спосіб вона кинула виклик Путіну,
протестуючи проти свого незаконного ув’язнення, бутафорного процесу та безпрецедентного
свавілля. Без медичної допомоги і контролю громадськості,
в нелюдських умовах слідчого
ізолятору це вкрай небезпечно
для здоров’я мужньої українки,
яка ставить правду і волю вище
за своє життя.
Ми, депутати Рожищенської
міської ради, на підтримку Героя
України, члена української делегації в Парламентській Асамблеї
Ради Європи Надії Савченко,
приєднуємося до всесвітньої акції
«Волю – Надії». Бо саме чисельність таких акцій стане чинником
тиску на кремлівську владу. Вважаємо, що тільки сильна позиція
Української держави зупинить
розправу над Надією Савченко.
Тому звертаємося до Президента
України, Верховної Ради з вимогою негайно виробити стратегію
порятунку незаконно ув’язненої
української льотчиці – сильної
жінки, котра навіть у неволі бореться за свою державу та європейські цінності, а також укласти
офіційний «список Савченко»,
до якого занести прізвища всіх
політичних в’язнів – українських
громадян, яких кремлівська влада
безпідставно звинувачує у теро-

ризмі, та напрацювати дієвий план їх
визволення.
***
Першим у порядку денному стояло питання про зміну Регламенту
Рожищенської міської ради. Своїм
рішенням
депутати затвердили
спосіб відкритого поіменного голосування. Відтепер виборці зможуть
довідатись, як їхній обранець голосував за те чи інше рішення і чи
взагалі був присутнім на сесії. І хоча
у нас нема системи «РАДА» і це нововведення створює певні труднощі у
проведенні сесійних засідань, проте
це вимога часу і нещодавно прийнятих змін до Закону України «Про місцеве самоврядування». Кожен гро-

мадянин має право ознайомитись з
реєстрами поіменного голосування
з питань, що його цікавлять. Це можна буде зробити відвідавши міську
раду, або написавши запит. Згодом
протоколи голосувань будуть опубліковані на офіційному сайті.
***
Напевно, найважливішим рішенням цього дня стало закріплення
депутатів Рожищенської міської
ради за округами. Нагадаємо, що у
нашому місті - 26 виборчих округів,
стільки ж депутатів. Однак, оновлене виборче законодавство призвело до того, що на останніх місцевих
виборах окремі округи залишились
без представництва у раді, а є такі,

Закріплення депутатів Рожищенської міської ради за виборчими округами м.Рожище
№

Опис меж територіального виборчого округу

Депутат

Телефони

1

вул.Незалежності, 2-13а

Мартинюк М.Д.

095 186 16 45

2

вул.Незалежності, 14-43

Бенещук Ю.А.

068 138 72 50

3

вул.Незалежності, 47-67, вул. Драгоманова

Старикова Н.П.

095 250 36 53

4

вул.Незалежності,69-89

Альмужний О.О.

068 845 11 53

5

вул.Незалежності,90-107

Потрапелюк Ю.В.

050 109 12 22

6

вул.Пушкіна, вул.О.Степанюка, вул.Грабовського, вул.Січових
Стрільців, вул.І.Франка, вул.Філатова

Вінська Т.Й.

067 334 09 45

7

вул.Коцюбинського, вул.Марка Вовчка, вул.Чехова

Войтюк Л.В.

068 915 83 76

8

вул.Шевченка

Поліщук М.П.

097 648 06 84

9

вул.Куліша, вул.Лугова

Іщук Р.С.

067 361 82 99

10

вул.Терешкової, вул.Залізнична, вул.Ломоносова, вул.
Менделєєва, пр..Менделєєва, вул.Молодіжна, вул.Чкалова, вул.
Пирогова

Патлашинський Р.Я.

050 438 22 66

11

вул.Мазепи, вул.Кар`єрна, вул.Рильського

Панасюк Т.Л.

099 708 65 85

12

вул.1 Травня, вул.Квітнева, вул.Кармелюка, вул.Курбаса,
вул.Б.Хмельницького

Дулюк О.В.

093 647 42 14

13

вул.Привокзальна, вул.Селянська, вул.24 Серпня, вул.
Заньковецької

Котовська В.М.

068 828 34 25

14

вул.Гагаріна, вул.Світанкова, вул.Затишна, вул.Міцкевича, вул.
Калнишевського

Корнійчук В.Є.

067 332 63 65

15

вул.Гранична, вул.Трудова, пр..Трудової, вул.Польова

Богдан А.В.

099 082 08 18

16

вул.Виговського, вул.Толстого, вул.Шведа, вул.Тичини

Шевчук В.П.

067 361 12 57

17

вул.Грушевського, вул.Кондратюка

Зінгель В.Я.

068 562 74 57

18

вул.Героїв УПА, вул.Миру, вул.Ліпкана, вул.8 Березня, вул.
Мостова, вул.Лесі Українки, вул.Ватутіна, пр..Ватутіна

Шварцкоп В.В.

050 710 92 73

19

вул.Тиха, вул.Симоненка, вул.Багряного, вул.П.Орлика,
вул.І.Богуна, вул.Н.Ужвій, вул.Жуковського, пр..Жуковського

Козакевич Г.І.

066 221 56 05

20

вул.Берегового, вул.Садова, вул.Суворова, вул.Ювілейна, вул.
Коперніка, вул.Комарова

Моргун О.Є.

067 992 30 03

21

вул.Українська, вул.Спортивна, вул.Черняховського, вул.Сосюри,
вул.Космонавтів, вул.Тітова, вул.Котляревського

Кузьмич В.І.

066 256 55 60

22

вул.Промислова, вул.Ярослава Мудрого, вул.Наливайка

Гундир І.О.

063 230 29 48

23

вул.Сухарєва, вул.Сковороди

Поторась Р.І.

068 109 19 25

24

вул.Набережна, вул.Зарічна, вул.Макаренка, вул.Дорошенка

Григор`єв І.В.

093 594 89 83

25

вул.Коте Шилокадзе, 1-45, вул.Чайковського, вул.Островського,
вул.П.Савельєвої

Пашков В.П.

050 076 80 50

26

вул.Коте Шилокадзе.46-181, вул.Лєрмонтова, вул.Кольцова

Величко Т.В.

067 334 22 52

До відома суб’єктів оціночної
діяльності!!!
дичні особи, що мають в своєму
складі оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних
ділянок можуть звернутися до Рожищенської міської ради із заявою
встановленої форми для участі у
конкурсі та пакетом документів,
який включає:
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
- копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента,
яких буде залучено до проведен-

на яких пройшло по два депутати. З
ініціативи Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука і
доброї волі депутатського корпусу,
обранці розділили між собою зони
відповідальності у місті. Це дасть
можливість швидше і ефективніше
реагувати на проблеми громади.
Важливо знати, що кожен
рожищанин має право звернутися
до кожного з 26 місцевих депутатів,
не залежно від округу на якому він
мешкає. У кожному випуску нашої
газети ви зможете більше дізнатися
про свого обранця і способи сконтактувати з ним у рубриці «Знайомтеся - ваш депутат!»

ня оцінки та підписання звітів
про експертну грошову оцінку
земельних ділянок.
Зазначені документи подаються до комісії не пізніше 28
березня 2016 року (включно). У
разі невідповідності документів
вимогам чинного законодавства
України, а також у разі подання до
комісії неповного пакету документів, заява на участь у конкурсі
не приймається.
Критерієм оцінки учасників
конкурсу є:
-достатній кваліфікаційний
рівень, необхідний для здійснення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, посвідчений
відповідними кваліфікаційними
документами;

-досвід експерта-оцінювача земель, підтверджений висновками
експертизи виконаних ним звітів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок або рецензіями
(за наявності);
- пропозиція щодо вартості
виконання ним робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок;
- пропозиція щодо терміну
виконання цих робіт;
- виконання робіт з оцінки земельних ділянок на умовах після
оплати.
Комісією можуть також бути
враховані інші критерії, які
сприяють найбільш об’єктивному
визначенню переможця.

Благоустрій
ПОТРІБНІ РОБОТЯЩІ РУКИ!!!
На міському кладовищі проводять
роботи із видалення аварійних дерев
за рахунок коштів з міського бюджету. Планується видалити півсотні
дерев. Орієнтовна вартість зрізання
одного - 1200 грн. Виконавець робіт
ПП Хвостов М.А. (Володимир-Волинський р-н.). Першу чергу робіт виконали
у лютому, до кінця березня планують
закінчити.
Комунальне підприємство
«Дільниця благоустрою» займається
прибиранням порубочних рештків.
Звертаємося до громадян з проханням відгукнутися і допомогти їм у
прибиранні. Не забувайте, на кладовищі спочивають ваші рідні і знайомі.
Потрібно забезпечити порядок поблизу їхніх могил. Хто має можливість
і бажання допомогти, звертайтесь за
телефоном 2 39 37. За ним ви зможете отримати інформацію де, коли і як
можна долучитися до прибирання.

№ 25
Герой
Рожище приєдналося до
Всеукраїнської акції на
підтримку української
льотчиці Надії Савченко.
Окрім неї, люди, що
зібралися 9 березня на
площі Незалежності,
вимагали звільнити
й інших політв’язнів
путінського режиму.

3

Рожищанин
Свободу Надії Савченко

Незабаром у Рожищі
з’явиться центр
безоплатної вторинної
правової допомоги. Тут
працюватиме бюро у
складі трьох людей,
які надаватимуть
безоплатну допомогу
малозабезпеченим,
інвалідам, дітямсиротам, позбавленим
батьківського піклування,
тим, хто став жертвами
насильства в сім’ї,
претендує на статус
біженця, ветеранам війни
та сім’ям загиблих.

Серед тих, хто прийшов
підтримати українську Жанну д’Арк,
- воїни АТО, кадрові військові,
громадські активісти, представники
районної і міської влади, небайдужі
рожищани. Загалом - понад
півсотні людей. Під час заходу
керівник районної організації ВО
«Батьківщина» Віталій Ковальчук
зачитав резолюцію з вимогою до
вищих органів державної влади
і Президента України зробити
все можливе і неможливе задля
звільнення Савченко. Організував
акцію актив Народної самооборони.

Що ж таке вторинна правова
допомога? Це представництво
інтересів особи в суді, а також
підготовка документів, необхідних
у судовому процесі. Якщо людина
не спроможна оплатити послуги

Добро

Щоб переселенці
почувалися тут, як вдома..
13 березня у приміщенні
Рожищенського будинку
дитячої творчості
відбувся майстер-клас з
інтуїтивного живопису
«Подих весни» для дітей
з сімей внутрішньо
переміщених осіб.
Діти, під керівництвом Віталія
Шевченка, малювали весняний
натюрморт, а вихованці будинку
дитячої творчості організували
цікаву та насичену програму,
в рамках якої виступили – тріо
«АКВА», дует Анастасії та Світлани
Поліщук, ансамбль «Зорепад»
(керівник Людмила Семера),
ансамбль гітаристів «Ad libitum»
(керівник Ірина Сіробаба).
Наприкінці діти презентували свої
роботи батькам. Організаторами
заходу виступили Рожищенський
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, районна
громадська організація «Рука
допомоги» та громадський рух
«Мистецький форпост».
Оксана КОВАЛЬЧУК

Благоустрій

Дільниця
благоустрою нагадує рожищанам
про культуру
Звертаємося до керівників
підприємств, організацій,
установ, приватних підприємців
і всіх мешканців міста, рекламою
яких рясніють стовпи, дерева,
паркани,будинки та інші
невизначені для цього місця.
Окрім того, що це явище є звичайним
безкультур’ям, воно перечить закону і тягне
за собою відповідальність. Це встановлено
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка в свою
чергу посилається на правила благоустрою
території затверджені в кожному місті місцевою владою. Санкція вищезгаданої статті
передбачає штраф:
- для пересічного громадянина, що
розклеїв оголошення типу “продам” або
“куплю” - від 20 до 80 НМДГ (340 – 1360
грн.);
- для суб’єкта підприємницької діяльності і посадовця - від 50 до 100 НМДГ
(850-1700 грн.).
Порахуйте, який солідний додаток до
міського бюджету висить серед міста прямо із номерами телефонів охочих майже
добровільно його поповнити. Тому, задля
чистоти і спокою в місті, ПРОСИМО усіх
рекламодавців свідомо й відповідально

Центр
безоплатної вторинної
правової допомоги
Варто знати

поставитися до цього питання керуючись
правилами благоустрою і законністю
розміщення реклам, оголошень та інших
інформаційних повідомлень.
КП «ДІЛЬНИЦЯ БЛАГОУСТРОЮ РОЖИЩЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ»

адвоката, їх надаватиме цей центр.
Послуги адвокатів центру фінансуються з Державного бюджету
України. Щоправда судовий збір,
еспертизу (якщо вона потрібна),
публікацію у пресі про виклик
відповідача і інше людина, яка
отримує безоплатну правову допомогу, оплачує самостійно (крім
випадків, коли вона користується
пільгами передбаченими відповідними законами).
УВАГА! Скористатися послугами Центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
можна вже! З літа 2015-го такі
центри діють у Луцьку, Володимирі-Волинському та Ковелі. Луцький місцевий центр обслуговує:
м.Луцьк, Луцький, Ківерцівський і
Рожищенський райони.
Адреса центру:
43000, м. Луцьк
вул. Прогресу, 7
тел. (0332) 77-07-17, 77-07-19

Закон – один для всіх За здану
незареєстровану зброю та
вибухівку відповідальності не
буде до кінця березня!

Протягом березня на території Рожищенського району проводиться
місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів
та вибухівки, інформують у Рожищенському відділенні Головного
управління Національної поліції у Волинській області.
Особи, які добровільно здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси,
спеціальні засоби та вибухові речовини, звільняються від кримінальної та
адміністративної відповідальності, наголошують правоохоронці.

Допомога
Шановні рожищани,
жителі району, усієї
Волині і не тільки, з
великим проханням
до вас звертається
боєць Володимир
Кривов`язюк!!!
Його бойовим побратимам, які незабаром
відправляться на передову, а на разі проходять
злагодження на Яворівському полігоні, ТЕРМІНОВО потрібна топлевна
апаратура для BMW 1994
року, об`єм двигуна 2,5
TDS, кузов 34. Автомобіль
використовується для виконання бойових завдань.
За детальною інформацією звертатися за
номерами 066-693-76-34
- Володимир Кривов`язюк,
або 067-193-00-62 - волонтер Валерій Шварцкоп.
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Театр «ГаРмИдЕр»
спілкувався з рожищанами на
тему толерантності
Культура

Допоможемо
маленькому земляку
побачити світ наповну!
Благодійність

Останні дні зими були
насичені гарними подіями.
У Рожищенській бібліотеці
для дітей був «ГаРмИдЕр»!
Справжнісінький!!! П’ять,
чотири, три, два, один... І
на сцені з’являлися Нападник, Жертва і Спостерігач
– учасники форум-спектаклю
«Незамкнений трикутник»,
з яким у гості до рожищан
завітав луцький театр-студія «ГаРмИдЕр».
«Це наш перший експеримент
у жанрі форум-театру для підлітків
на тему «Толерантність». Спектакль
побудований на розіграних нашими
акторами історіях із життя підлітків,
які в певний момент зупиняються
модератором.. Створено спектакль
за сприяння Українського Жіночого
Фонду, Фонду ООН із викорінення
насильства щодо жінок в в рамках
проекту «Teen Studio — майстерня
толерантного спілкування», —
розповіла Руслана Порицька, режисер «ГаРмИдЕрУ».
«Такий формат вистави, коли
до участі залучаються самі глядачі,
є дуже дієвим, — зауважує Руслана. – Адже дитина, хоча б в ігровій
формі, опиняється в певній ситуації і
починає аналізувати свою та поведінку своїх друзів й однокласників.
В результаті це дозволяє змінити її
світосприйняття, стати їй більш толерантною, навчитися не бути осторонь,

а захищати та підтримувати слабших,
не таких, як інші.»
Та не лише актори (Руслана та
Павло Порицькі, Соломія Бутейко,
Петро Дмитрук, Петро Захарчук та
Ірина Силюк) грали у спектаклі, до
участі в ньому запросили і глядачів.
Зустріч розпочалася з імпровізованої
репетиції, на якій майбутні актори
вчили скоромовки, «ловили звуки»,
«дарували оплески», щоб впевненіше
почуватися на сцені. І саме глядачі
обирали кого підтримати, як допомогти Жертві та що робити Спостерігачу.
Наприкінці зустрічі глядачам дали

можливість запропонувати конфліктну ситуацію з власного досвіду, яку
актори театру-студії тут же розіграли.
Кожен з нас грає у житті різні ролі, і
вихід є із будь-якої ситуації, головне
пам’ятати – трикутник незамкнений.
Про це нам ще раз нагадали молоді,
талановиті актори «ГаРмИдЕрУ». У
непростому діалозі брали участь
вихованці навчально-реабілітаційного центру нашого міста та притулку
«Надія», діти і дорослі читачі нашої
бібліотеки з Рожища, Пожарок, Топільного, Копачівки та селища Дубище.

Оксана КОВАЛЬЧУК

Унікальний хендмейд – ярмарок
Виставка

У перші дні весни в Рожищі
відбувся ярмарок «Весняна казка».
Унікальний хенд-мейд представили
12 майстринь з нашого району, а
також з обласного центру. Це букети
з цукерок, композиції з кави, вироби
з полімерної глини, розмальоване
печиво, декоративні віночки, солодкі
листівки, в’язані іграшки, пахуче мило,
свічки, ляльки-мотанки, солом’яні
обереги та інші сувеніри. Тут кожен
міг придбати неповторний подарунок
для коханої дівчини, або дружини,
любої донечки, мами чи бабусі.
«Ми відкрили нові імена, адже
деякі майстрині лише починають свій
творчий шлях. Виставку відвідала рекордна кількість людей. Вона тривала
майже цілий день. Далі буде більше,
будемо рости і розширяти горизонти.
Унікальність цієї виставки полягає
також в тому, що вона була «мобільною»: розпочалась у Бібліотеці для
дітей, а закінчилась в РД «Просвіта»,
де відбувався концерт напередодні 8
Березня. », — розповідає організатор
ярмарку, активіст мистецького об’єднання АРТ-лайф Олександр Ковальчук.

Увага! Конкурс!
Рожищенська бібліотека для
дітей запрошує взяти участь у
конкурсі есе «Україна у моєму
серці» серед учнів 1-11-их класів.
Роботи приймаються протягом
січня-серпня 2016-го року. Всі
роботи повинні бути написані
акуратним, розбірливим почерком або надруковані. Есе можна
доповнити малюнками, поробками, вишиванками та іншими
роботами на цю тему. Твори
можна приносити в Рожищенську
районну бібліотеку для дітей, що
знаходиться за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 59.

Наприкінці лютого, в
Районному домі «Просвіта»
міста Рожище відбувся благодійний концерт «Хай усіх
єднає пісня, хай лунає людям
на добро!», під час якого
збирали кошти на лікування
4-річного Арсенчика Васєчко.
Доля, була не надто прихильною
до хлопчика. При народженні лікарі
встановили невтішний діагноз анофтальм, колобома в ділянці лівої
орбіти і носа, новоутвір внутрішнього кута лівого ока. За короткий
період свого життя Арсенчику
довелося перенести чотири операції, які обійшлися рідним в 50 тис.
грн. Коли лікарі повідомили маму
Наталію Васєчко, що потрібно робити чергову операцію, згорьована
ненька не знала де шукати підтримки. Та розрадою і вірним супутником
в житті дитини стала його хресна
мама, яка, як Ангел хоронитель із
самого народження була поряд.
Саме вона, Вікторія Гурська, працівник Луцького Будинку культури,
керівник народного аматорського
вокального ансамблю «Аколада»,
заручившись підтримкою відомих
артистів та активістів місцевої само-

Спорт

Спорт
«Самооборона»
запрошує на автопробіг!
6 квітня у всьому світі відзначатимуть Міжнародний день
спорту заради миру. Рожище
приєднається до відзначення!
З ініціативи «Самооборони»
у нашому місті планується
велопробіг. Початок - на площі
Незалежності, збір о 17.00.
Після завершення велопробігу,
учасники сформують слово
МИР, а також візьмуть участь у
спільній фотосесії. Зголошуйтесь до участі!
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6 березня в Рожищі
відбувся турнір з настільного тенісу, приурочений до
річниці першого публічного
виконання гімну України.
Позмагатися у вправності гри
в настільний теніс зголосилося 39
учасників, які були поділені на 4
категорії: 2000 р.н. і старші; 2001
р.н.-2003 р.н.; 2004 р.н і молодші;
дівчата. Запекла боротьба точилася
майже цілий день.
Організували змагання активісти «Народної самооборони».
Судив учасників — тренер Микола
Огороднік. А грамоти та медалі, які
вручив очільник ГО «Народна Самооборона м. Рожище» Олександр
Дулюк, знайшли своїх переможців!

оборони організувала та провела в
місті Рожище благодійний концерт
на підтримку свого похресника.
Приємно було бачити на
районній сцені співаків високого
професійного рівня, пісні яких
зачаровували слухачів не тільки в
Україні, а й за її межами. Це заслужена артистка України Алла Опейда,
заслужений працівник культури
України В’ячеслав Судима, гурти
«Нота-Нео» та «Аколада», зразковий
ансамбль сучасного танцю «Антарес». Разом з ними слухачі сміялися
і плакали… А біля сцени бігав той,
для кого всі зібралися – чудовий
хлопчик Арсенчик.
Тож спільними зусиллями
артистів та активістів Рожищенської
Самооборони вдалося зібрати 11317
грн. на лікування Арсенчика Васєчко.
Зі сльозами на очах мама щиро дякувала всім та прохала у Бога віддячити
благодійникам за їх допомогу.
Всі, хто ще бажає долучитися до
доброї справи та надати допомогу
на післяопераційну реабілітацію
для Арсенчика Васєчко, може
перерахувати кошти на картку Приватбанку 4149497856380441 на ім’я
Васєчко Наталії Володимирівни.

Ірина ЗЕНЦ

Тенісний турнір

Категорія 2000 р.н. і старші:
1 місце — Пархомчук Юрій;
2 місце — Куран Святослав;
3 місце — Пархомчук Андрій.
Категорія 2001р.н.-2003 р.н.:
1 місце — Семенюк Владислав;
2 місце — Бальбуза Роман;
3 місце — Антонюк Ігор.
Категорія 2004 р.н. і молодші:
1 місце — Михалюк Дмитро;
2 місце — Шпак Владислав;
3 місце — Молот Петро.
Категорія Дівчата:
1 місце — Тіткова Юлія;
2 місце — Михалюк Марта;
3 місце — Шварцкоп Ірина.
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