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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Зима – пора, яка дарує малечі казкові, чарівні зустрічі, веселі 
свята і розваги. А з особливим нетерпінням діти чекають день 
Святого Миколая. Всі знають – цього дня здійснюються мрії, тож 
заздалегідь пишуть доброму Миколаю листи про бажані пода-
рунки, вчать вірші та пісні, щоб вразити Святого. А рано-вранці 
святкового дня, щойно прикинувшись, заглядають під подушку, 
очікуючи на справжнє диво. І воно дійсно збувається! 

А ще в це свято, підвечір в Рожищі завжди весело та радісно, 
тому що на площі Незалежності щороку 19 грудня запалюють 
вогники головної ялинки міста.

Для того, щоб побачити це чудове дійство, на площі біля ялин-
ки цьогоріч зібралось багато рожищан, а особливо дітлахів.

Як добра зимова казка, це світле й радісне свято першим 
приходить до нас, сповіщаючи про наближення Нового року й 
Різдва Христового. Воно дарує віру в здійснення найзаповітніших 
мрій, вселяє в наші душі почуття надії й любові, надихає на добрі 
справи й милосердя до інших.

На сцені поблизу новорічної ялинки розігралося справжнє 

казкове дійство. Окрім Святого Миколая (Микола Репецький), 
Чортика Антипка (Микола Сидорук) та Ангела (Олена Карпук) 
на сцену ведуча Наталія Марценюк раз-по-раз запрошувала 
талановитих вокалістів Оксану Брилевську, Оксану Пашковську, 
Світлану Павлючик та Наталію Власюк.

З наступаючими новорічними та різдвяними святами рожи-
щан привітали міський голова В’ячеслав Поліщук та заступник 
голови Рожищенської райдержадміністрації Інна Сергійчук, поба-
жавши кожному щастя та здійснення мрій у новому році.

Після розважальної програми, хороводів Святий Миколай 
запалив святкові вогні на головній ялинці міста. Лісова красуня, 
прикрашена яскравими гірляндами, засяяла різними барвами. 
А згодом всі діти, хто розказав для Миколая віршик, а таких було 
чимало, отримали гарні подарунки.

У всіх присутніх був святковий новорічний настрій. Бо неза-
лежно від віку кожен чекає на диво та здійснення найзаповітні-
ших бажань.

На Миколи Чудотворця в місті засяяла головна ялинка З Новим Роком та 
Різдвом Христовим!

На порозі – Новий рік. Ми чекаємо на 
це свято з нетерпінням, тому що надіємо-
ся на приємні зміни в житті. Віримо, що 
вороги стануть друзями, хворі забудуть 
про свої болячки, розлучені помиряться, 
хто прагне кохати, зустріне, нарешті, свою 
єдину, свого єдиного. Як прекрасно, що 
люди всієї планети мають таке чарівне 
свято надій! 

Головні герої Нового року – красуня 
ялинка, Дід Мороз і Снігурочка.  Неодно-

разово пересічні громадяни запитують: 
«Коли в наших оселях з’явилась ялинка?».  
Нині встановити важко. Знали її вже ста-
родавні греки. За ялинку у них слугували 
верхівка галузки лаврового чи оливкового 
дерева, прикрашена білими та червоними 
стрічками, яблуками, печивом, маленьким 
посудом з медом. У Грузії прикрашене 
дерево називають «чічілога». Це дерев’яна 
полиця, вбрана зеленню і прикрасами. 

Перша згадка про ялинку зустрічається 
у документі 1605 року, в якому літописець 
з міста Страсбурга розповідає, що на Різ-
дво заносили до хати ялинку, прикрашену 
квітами з кольорового  паперу, яблуками, 
цукром, тоненькими золотистими папірця-
ми. Звичай прикрашати ялинку прийшов 
до нас з Європи. 

Наш Дід Мороз ще дуже молодий, най-
молодший від усіх казкових персонажів, 
бо народився лише у ХІХ ст. Прообразом 
Діда Мороза є популярний у багатьох на-
родів світу Санта Клаус. Цікаво, що світ зу-

стрічає Новий рік по-різному. У Німеччині 
всі, незважаючи на вік, як тільки годинник 
почне відраховувати дванадцять ударів, 
стають на стільці й столи, щоб з останнім 
ударом стрибнути у новий рік. 

У Польщі дівчата не поспішають за стіл, 
а спочатку гадають. Для цього під святкову 
скатертину кладуть пучок сіна і по-черзі 
висмикують з нього стеблинки. У кого 
виявиться найдовша, та найперше вийде 
заміж. 

Сільські жінки півдня Франції йдуть 
на Новий рік до найбільшого джерела. 
Котра першою набере води, залишає біля 
нього пиріжок чи тістечко з святкового 
столу. Наступна жінка візьме подарунок і 
залишить свій. Так до вечора обмінюються 
гостинцями. 

В усіх болгарських будинках з останнім 
ударом годинника на хвилину вимикають 
світло і цілуються. 

У Італії в Новорічну ніч ходити по вули-
ці небезпечно: всі жителі з вікон викида-

ють старі речі. 
Цікава традиція у японців. Опівночі 

в усіх храмах дзвони відбивають по сто 
вісім ударів, бо вважається, що людина 
має шість гріховних вад: скупість, злість, 
дурість, легковажність, нерішучість, нена-
жерливість. І кожен з них має ще вісімнад-
цять різних відтінків. З кожним ударом 
дзвонів душа очищається від цих вад. 
Після останнього з дзвонів японці лягають 
спати, щоб на світанку зустріти Новий рік з 
першими променями сонця.

Шановні рожищани, з Новим роком і 
Різдвом Христовим ми щиро вітаєм, міцно-
го здоров’я, щастя ми всім бажаєм! Нехай 
світло Вифлиємської зірки вкаже нам шлях 
мудрості, миру й злагоди. Хай віра в серці 
кожного засяє, а Божий син із неба нас 
оберігає!

Марія Рейкіна, голова Рожищенської 
районної організації Союзу українок

Перш ніж проб’є дванадцять…

Давайте разом святкувати у новорічну ніч!
Святкування Нового 2017 року розпочнеться 1 

січня, о 2 год, на площі Незалежності біля головної 
ялинки міста. 

В програмі:
- Привітання казкових героїв з Новим роком;
- святкові вітання Рожищенського міського голо-

ви В’ячеслава Поліщука;
- виступ щедрувальної групи;
- карооке біля ялинки;
- конкурс на найкращий новорічний образ;
- фестиваль новорічної пісні;
- виступ народного аматорського духового ор-

кестру РД «Просвіта»;
- новорічна дискотека та багато іншого й цікаво-

го. 
На активних учасників святкового дійства чека-

ють гарні подарунки від Рожищенської міської ради!

Поріг нового року ми пересту-
паємо більш мудрими і зрілими. За 
останні роки буремних подій на 
Євромайданах по всій країні й під 
час війни на Сході українці показали 
всьому світові, якою ми є сильною і 
шляхетною нацією. Показали, що за 
свою честь і гідність готові стояти до 
кінця. Український народ на повен 
голос заявив, що не віддасть на поталу 
майбутнє своєї Батьківщини крадіям і 
недобросовісним сусідам.

У ці тривожні дні й роки ми по-
стійно відчуваємо підтримку нашого 
небесного Отця. Потужне національне 
єднання відбувається через спіль-
ну щиру міжконфесійну молитву й 
виконання українського гімну «Ще не 
вмерла Україна». В такі хвилини нас 
наповнює непохитна віра в перемогу 
добра над злом, правди над кривдою, 
світла над темрявою.

Нехай це відчуття єдності та віри 
зміцніє в часи новорічно-різдвяних 
свят. Адже Різдво Христове – це свято 
безмежної любові, яку приніс Син 
Божий усім людям.

Новорічне свято – це завжди 
нові надії і сподівання. Тож нехай всі 
прикрощі і негаразди залишаться в 
старому році, а заповітні бажання і 
мрії обов’язково здійсняться в Новому.

     Зустрічаючи Новий рік, святку-
ючи Різдво Христове побажаємо один 
одному Любові та Віри. Подаруємо 
найдорожче і найцінніше – любов і 
тепло наших сердець, увагу й турботу 
нашим близьким і рідним.

Хай Різдв’яна зоря запалить у 
наших серцях вогонь віри та любові, 
надії та оптимізму, наснаги та неви-
черпної енергії.

Христос рождається! Славімо Його!
міський голова 

В’ячеслав Поліщук
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Пакети, пляшки, старий одяг… Чого тільки 
не побачиш на околицях міста Рожище. За один 
рік кожен українець продукує 350 кілограмів 
побутових відходів. 

Як запобігти стихійній катастрофі та як 
кожен рожищанин може долучитися до все-
світньої тенденції утилізації сміття? Все дуже 
просто – почати викидати сміття в контейнери! 

Цьогоріч, восени, Проект Рожищенської 
міської ради став переможцем обласно-
го конкурсу місцевих ініціатив 2016 року 
«Підвищення екологічної свідомості мешканців 
міста Рожище шляхом розбудови відповідної 
вуличної інфраструктури та проведення агіта-
ційної компанії щодо покращення благоустрою 
вулиць міста», який передбачає співфінавання 
за рахунок коштів обласного та місцевого 
бюджетів. В рамках проекту в місті встановле-
но 10 ящиків, 13 огороджень і 3 сміттєбаки на 
ПЕТ-сміття та додаткових 5 урн. В майбутньому 
на території міста з’являться велопарковки. 
Метою проекту є сприяння поступовому та 
систематичному покращенню благоустрою 
міста Рожище.

Хоча мало щось запровадити, потрібно 
кожному з нас транслювати культуру повод-
ження з відходами. Варто розуміти, що пластик 
розкладається понад 100 років, а сміттєзва-

лища нікуди не зникають, а накопичуються і  
призводять до антисанітарного стану довкілля. 

Як справляються зі сміттям за кордоном,  з 
нами поділився експерт Асоціації підтримки 
та розвитку ОСББ та ОСН Петро Лавренюк.

Проблема сміття, за словами Петра Лав-
ренюка, актуальна для кожного населеного 
пункту. Адже кожна сім’я продукує сміття. І 
питання не в тому, як його зменшити, питання в 
тому, що далі з ним робити. Звісно, інфраструк-
тура – це завдання місцевої влади, а от вибір 
жити серед сміття і зі сміттям – у кожного гро-
мадянина власний. Ми або вчимося культури, 
або згодом матимемо ситуацію не кращу, як у 
Львові. 

Позитивом в нашій ситуації є те, що вже 
з’явилися в нашому місті місця, куди можна 
здавати пластикові пляшки. Пластик, з якого 
вироблені пляшки, називається поліети-
лентерафталат, скорочено – ПЕТ (або ПЕТФ). 
Попри зручність у користуванні, нині ПЕТ 
став справжньою бідою не лише Рожища, 
але й усієї країни. ПЕТ-пляшка займає біль-
шу половину побутового сміття бо велика в 
об’ємі. В результаті комунальне підприємство 
возить «повітря». Маючи спеціальні контей-
нери для пластику, третина проблеми відразу 
буде знята. Адже пластикові пляшки спочатку 

спресовуватимуть, а згодом передаватимуть на 
переробку. Щодо переробки, то це той процес, 
на якому цивілізовані країни заробляють 
чималі кошти.

- В Німеччині, а саме в місті Фрайбург, 
мене найбільше вразив комплексний підхід 
у вирішенні сміттєвої проблеми, - зауважує 
Петро Лавренюк. - Ми змогли побачити 
суцільний ланцюг переробки: від мешканця, 
від будинку, району до переробного заводу. 
Кожен мешканець приймає участь у відокрем-
ленні сміття по категоріях: пластик, скло, папір, 
біовідходи та відходи кухні і саду. Крім того, у 
них окремо стоять соцконтейнери, куди гро-
мадяни зносять одяг та взуття, у яких доволі 
гарний стан. Ці контейнери купують благодійні 
організації, сортують і надають людям, які 
цього потребують. Крім того, є окремі великі 
площадки, де кожен може привезти сміття, яке 
не поміщається в контейнер: меблі, побутова 
техніка. Є спеціальні фірми, які спеціалізуються 
на ремонті і при можливості дають друге життя 
старим речам, де згодом бідніша категорія 
населення може купити його за помірну плату. 
Словом, кожен мешканець від малого до 
старого свідомий в тому, що й куди викидати. 
Там реально функціонує ціла економіка сміття 
та багато підприємств, які заробляють на пере-

робцівідходів. 
Як не дивно це звучить, але навіть біовідхо-

ди теж використовують на користь населення. 
- Біовідходи збирають по цілому місту та 

привозять на біозавод, де воно є сировиною 
для виробництва газу, електрики і компосту, - 
запевняє Петро Лавренюк. – Це й же компост 
скуповують фермери та домогосподарки і 
використовують його для екологічного виро-
щування овочів. 

Як бачимо, 90% «непотребу» в нашому 
розумінні є цінним в країнах Європи. Лише 10% 
сміття, яке не можна переробити, потрапляє до 
сміттєспалювального заводу. 

- Завод дуже потужний, сучасний та еко-
логічно чистий, - підкреслює Петро Лавренюк. 
– Норма викидів менша, ніж це б сміття було на 
полігоні. Та навіть тут вони знаходять мож-
ливість зекономити: після спалення відходів 
відбирають метал, який пізніше йде на пере-
плавляння, та шлак, який використовують в 
дорожніх роботах. Окрім того, завод виробляє 
тепло та електроенергію, яку теж продають. 
Все у них працює на економіку держави, вони 
не розширюють сміттєзвалища, бо їх там про-
сто немає. 

Як кажуть розумні люди: «культура нації 
починається з мене». 

Чотирнадцята сесія міської ради
13 грудня 2016 року відбулася 14 поза-

чергова сесія міської ради сьомого скликання 
під головуванням міського голови В’ячеслава 
Поліщука. З 26 обранців в роботі сесії взяли 
участь 20. На порядок денний було винесено 
16 питань.

На початку роботи сесії депутати заслуха-
ли депутатські запити, звернення та пропози-
ції. 

Із декількома зверненнями від громади 
свого округу перед народними обранця-
ми виступила Вікторія Котовська. Депутат 
просила вирішити питання налагодження 
водопостачання по частині вулиці Селянської 
та відновлення вуличного освітлення на цій же 
вулиці. Стосовно водопостачання, то головний 
інженер підприємства ПЖКГ В.М.Гриневич 
зазначив, що раніше вода по вулиці постача-
лася від заводу «Рожищеферммаш», а наразі 
підключена до центрального водопостачан-
ня. Представник комунгоспу пообіцяв, що 
незабаром з’ясують причину проблеми та 
при можливості її ліквідують. Щодо освітлен-
ня, то директор КП «Дільниця благоустрою 
міської ради» Юрій Міщук пояснив, що вулиця 
Селянська отримувала електроенергію від 
«Рожищеферммашу». Оскільки там є опори та 
ліхтарі, то вулицю включили в перелік вулиць 
на відновлення освітлення. 

- Чому нині не працюють міські колон-
ки? Люди, в яких немає води в колодязях, не 
мають де її набрати, - підняла питання Вікторія 
Михайлівна.

- Вода, яка була в колонках, постачала-
ся безкоштовно. Але, на жаль, комунальне 
підприємство може піднімати до 600 кубів 
води на добу. З огляду на цьогорічне посуш-
ливе літо, споживання води громадою міста, 
яка користується централізованим водопо-
стачанням, збільшилося в рази. Тому наше 
підприємство було вимушене повідрізати 
об’єкти водопостачання, в яких облік води не 
здійснюється, ті, які є неконтрольованими, - 
зазначив головний інженер підприємства ЖКГ 
В.Гриневич.

Вихід з цієї ситуації, за словами міського 
голови, є. Варто розробити міською радою 
Програму «Чиста вода» й встановити лічиль-
ники та  здійснювати оплату згідно з показни-
ками. А за використану воду відшкодовувати 
комунальному підприємству.

Депутат Віра Шварцкоп запропонувала 
зробити поручні на спуску з мосту в Рожи-

щі, оскільки стежка в цій ділянці нічим не 
відгороджена від обриву, і в зимовий період та 
ожеледь становить небезпеку для перехожих. 
В’ячеслав Анатолійович зазначив, що питан-
ня дійсно варте уваги та дав розпорядження 
працівникам КП «Дільниці благоустрою міської 
ради» якнайшвидше на нього відреагувати. 

Прикрий випадок, який стався на території 
ЗОШ №1, де на дах школи впало аварійне 
дерево, спонукав депутата Михайла Поліщу-
ка внести пропозицію провести зрізку таких 
дерев у місті. 

- Аварійних дерев в Рожищі багато. Напри-
клад, біля Рожищенського історико-краєзнав-
чого музею, біля шкіл міста, на території садоч-
ків. При непогоді виникає великий ризик того, 
що вони можуть впасти просто на перехожих, 
- зауважив Михайло Петрович.

- В такому випадку потрібно, щоб всі, у 
кого біля будівель є аварійні дерева, написали 
звернення в міську раду. Звернення громадян 
будуть розглянуті на засіданні виконавчого 
комітету, погоджені з екологами, після чого 
дерева зрізатимуть. 

Порушили під час сесії й болюче питан-
ня для рожищан – оплату вивозу сміття. Не 
секрет, що деякі члени громади ухиляються 
від цієї послуги, мотивуючи це тим, що сім’я 
не продукує багато сміття, а те, що є – спа-
люють. Проте, якщо пройтися околицями 
міста, посадками та парками, такі відмовки 
піддаються сумніву. Депутат Тетяна Панасюк 
зазначила, що відтягувати проблему зі злісни-
ми неплатниками вже немає куди і потрібно 
негайно її вирішувати. Директор КП «Дільниця 
благоустрою міської ради» Юрій Міщук надав 
кожному депутату списки громадян з адреса-
ми по відповідних округах, хто і як платить за 
сміття. Народні обранці були здивовані, адже 
«без сміття» живе переважно та категорія 
людей, яких не можна віднести до ряду бідних. 
Міський голова запропонував депутатам про-
вести «виховну» роботу на своєму округу та 
пояснити людям, що чистота в місті залежить 
від кожного члена громади. Народні обранці 
підтримали пропозицію, але запропонували в 
разі відмови від оплати послуги за вивіз сміття 
з початку нового року оприлюднювати списки 
неплатників у засобах масової інформації.

Під час сесії депутати розглянули звер-
нення голови Рожищенського районного 
об’єднання учасників АТО Руслана Мигдалюка 
щодо виділення одноразової матеріальної 

допомоги інвалідам АТО, яких в Рожищі є троє, 
а саме Володимир Кривов’язюк, Микола Вір-
ний та Василь Грабарчук. Оскільки в бюджеті 
міської ради на такі потреби було передба-
чено 15 тисяч гривень, то депутат Олександр 
Дулюк запропонував надати демобілізованим 
військовослужбовцям, які отримали травми 
в зоні АТО, по 5 тисяч гривень. Пропозицію 
свого колеги підтримали всі присутні на сесії 
депутати. 

«Про внесення змін до рішення міської 
ради від 25 грудня 2015 року №3/5 «Про 
міський бюджет на 2016 рік» перед депутата-
ми міської ради доповідала начальник відділу 
бухгалтерського обліку і звітності Рожищен-
ської міської ради Ірина Попова. Проектом 
рішень пропонувалося внести зміни у дохідну 
та видаткову частини загального та спеціаль-
ного фондів міського бюджету. Всього дохідна 
частина бюджету збільшилася на 685749 
гривень. 

Для реалізації заходів по програмі «Підви-
щення енергоефективності та енергозбере-
ження в місті Рожище на 2016-2018 роки» з 
метою зменшення кошторисних видатків, 
пов’язаних з енергетичним забезпеченням 
приміщень ДНЗ міста за умов дотримання 
санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня 
комфорту в будівлях шляхом зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресур-
сів,  депутати спрямували 134 000 гривень на 
придбання метало-пластикових вікон. 

Також виділили  на благоустрій міста 130 
000 гривень. Ці кошти будуть використані  на 
поточний ремонт зовнішніх мереж освітлення 
вулиць  міста (Спортивна, Українська, Гагаріна, 
Симоненка) у сумі 85 000 гривень;  на оплату 
за проведений поточний ремонт площі Неза-
лежності у сумі  32 000 гривень.

З метою забезпечення ефективного та без-
перебійного функціонування комунального 
підприємства «Дільниця благоустрою Рожи-
щенської міської ради» заслухавши клопо-
тання директора комунальної установи Юрія 
Міщука, депутати спрямували для ліквідації 
наслідків негоди в зимовий період та для ви-
користання потужностей трактора МТЗ-82.1 в 
повному обсязі, кошти на придбання причепу 
ПТС-4 (130 750 грн) та на придбання бензопи-
ли та висоторіза (36 899 грн).

Розглянувши клопотання підприємства  
житлово-комунального господарства, народні 
обранці вирішили надати кошти у сумі 234 100 

гривень на придбання необхідного облад-
нання для нормального водопостачання та 
водовідведення.

На засіданні депутати міської ради розгля-
нули та прийняли ряд рішень щодо земельних 
питань. 

З метою забезпечення безпосередньої 
участі народу у здійсненні правосуддя за-
твердили депутати й список нових присяжних 
Рожищенського районного суду Волинської 
області. До нього увійшли: підприємці Юрій 
Бенещук, Роман Літвінчук, пенсіонер Сергій 
Дунець, безробітний Олександр Гаврук, вчи-
тель-організатор ЗОШ №1 Вікторія Котовська, 
директор ЗОШ №1 Мирослав Максимюк, 
керівник народного аматорського театру РД 
«Просвіта» Наталія Марценюк.

На завершення сесії перед депутатами 
виступив міський голова В’ячеслав Поліщук 
та поінформував про те, що 18 листопада 
відбулося виїзне засідання постійної комісії з 
питань соціального захисту, здоров’я, освіти, 
культури, спорту, у справах сім’ї та молоді, 
торгівлі та побуту по питанню аварійного 
підвального приміщення у ДНЗ №4. Нага-
даємо, до складу згаданої комісії входять:  
заступник головного лікаря ЦРЛ Моргун Олек-
сандр Євгенович (голова комісії), приватний 
підприємець Бенещук  Юрій Аркадійович, заві-
дувач поліклініки Рожищенської ЦРЛ Вінська 
Тетяна Йосипівна, бандажувальник «Кромберт 
Шуберт» Григор’єв Ігор Вікторович, заступ-
ник директора ЗОШ №1 Котовська Вікторія 
Михайлівна, бібліограф районної бібліотеки 
для дітей Панасюк Тетяна Леонтіївна, лікар-ін-
фекціоніст Рожищенської ЦРЛ Пашков Віктор 
Миколайович та начальник караулу 3-ої дер-
жавної пожежно-рятувальної частини УДСНС 
Поліщук Михайло Петрович. Врахувавши 
проблеми, з якими стикнулися в дитсадочку № 
4 міста Рожище, члени комісії рекомендували 
депутатам міської ради надіслати звернен-
ня до Волинської ОДА, Волинської обласної 
ради, Рожищенської райдержадміністрації та 
районної ради щодо можливості переведення 
притулку служби у справах дітей Волинсь-
кої облдержадміністрації в інше місце або 
передати ДНЗ №4 частину приміщення, яким 
користується на цей момент притулок. За дану 
пропозицію проголосували всі присутні на 
сесії депутати.

Звідки береться і куди дівається сміття

І сміття може приносити доходи
Днями в приміщенні Рожищенської міської 

ради відбулася  завершальна прес-конферен-
ція по проекту «Підвищення екологічної свідо-
мості мешканців міста Рожище шляхом розбу-
дови відповідної вуличної інфраструктури та 
проведення інформаційної, роз’яснювальної 
та агітаційної кампанії щодо покращення бла-
гоустрою вулиць міста». Участь в конференції 
взяли  працівники міської ради, юристи відділу 
«Рожищенське бюро правової допомоги» Сер-
гій Ляковський і Мар’яна Демчук та небайдужі 
громадяни.

Рожищенський міський голова В’ячеслав 
Поліщук нагадав громадськості, що згаданий 
проект міської ради став переможцем облас-
ного конкурсу проектів місцевих ініціатив, що 
проводився Волинською обласною радою та 
співфінансується за рахунок коштів обласного 
бюджету. Обласна рада виділила 100 тисяч гри-
вень, а місто - додаткових 30 тисяч гривень для 

закупівлі і встановлення нових контейнерів 
для сміття, а також спеціальних огорож.

Як розповів керівник КП «Дільниця бла-
гоустрою Рожищенської міської ради» Юрій 
Міщук, в Рожищі встановлено три пункти з 
роздільного збору сміття по вулиці Незалеж-
ності біля будинків 13а, 5 та 89 з спеціальними 
смітниками для пластику. Контейнери для ТПВ 
по Незалежності 5, 12, 13, 22, 55, 58, 61, 67, 89 
та 90, а також по вулиці Марка Вовчка, 16 та 
Гагаріна, 22 і 24. Та металеві конструкції для 
огородження цих тринадцяти пунктів заввиш-
ки 2 метри. 

Як справляються зі сміттям за кордоном, 
з учасниками прес-конференції поділився 
експерт Асоціації підтримки та розвитку ОСББ 
та ОСН Петро Лавренюк, а також наголосив, 
що Рожище стало на вірний шлях та обрало 
правильну ціль, до якої треба цілеспрямовано 
та наполегливо рухатися. Головне, аби громада 

розуміла, що в даному випадку все залежить 
від її підтримки та розуміння ваги запровадже-
них ініціатив.

- Що отримає місто від цієї програми? 
Перш за все, облагороджені місця для збору 
ТВП. Є можливість аналізувати, наскільки 
свідомі громадяни міста і наскільки адекват-
но реагують на нововведення з роздільним 
збором сміття. Ця програма дала можливість 
проаналізувати, скільки необхідно ящиків, часу 
та обслуговуючого персоналу, щоб вийти на 
рівень економічної обґрунтованості та брати 
участь у подальших проектах. Якщо ми зараз 
презентуємо себе як громада, яка має рухатися 
європейським шляхом, то матимемо шанс, що 
до нас «зайде» інвестор, - зауважив В’ячеслав 
Поліщук.

- До прикладу, в Ківерцях є підприємець, 
який поставив свої пункти збору пластику. Там 
за тиждень збирають один куб. Чоловік має 

збут, тому зацікавлений в співпраці з містом. 
Ми ж продукуємо в рік 12-17 тисяч кубів сміття, 
а це 200 вагонів, левову частку якого складає 
пластик. Тому комунальне господарство від-
крите для співпраці з підприємцями чи іншими 
зацікавленими особами щодо збору та реаліза-
ції ПЕТ-пляшок, - підкреслив Юрій Іванович.

  Присутні активно вели бесіду. Безумовно, 
цей проект вселяє надію та віру в те, що наше 
Рожище на правильному шляху. Як зауважи-
ла керівник районного осередку ЦК «Азов» 
Рожище Ірина Ющук, в Рожищі проживає пані 
Галина, яка організувала маленький сімейний 
бізнес і приймає пластик та папір у себе вдома. 
Окрім економічної вигоди, рожищанка прино-
сить користь місту, бо мінімізує викиди сміття. 

В’ячеслав Анатолійович подякував Петру 
Лавренюку за співпрацю та висловив надію, що 
ще не раз доведеться працювати над подібни-
ми проектами протягом наступного року.



3№ 34 Рожищанин
Порядок оформлення спадщини

Спадкоємцям, котрим уперше довелося 
відвідати нотаріальну контору маючи намір 
оформити спадок, звичайно не дуже зрозумілі ви-
моги нотаріуса щодо надання певних документів 
та встановлення фактів, які пересічній людині 
здаються очевидними. Тож ця стаття призначена 
для пояснення цих дій з точки зору нормативних 
актів України. 

Спадкування є перехід прав та обов’язків 
(спадщини) від фізичної особи, яка померла (спад-
кодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкоємець, на підставі ст.  66 Закону Украї-
ни «Про нотаріат», має право отримати свідоцтво 
про право на спадщину.

 Свідоцтво про право на спадщину - це 
процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує 
перехід права власності на майно спадкодавця 
до спадкоємців.  Не можна успадкувати лише 
право на спадкове майно, не прийнявши на себе 
обов’язки з ним пов’язані.  Спадкоємець не може 
прийняти одну частину спадщини, а від другої 
відмовитися. 

Видача свідоцтва про право на спадщину за 
загальним правилом проводиться нотаріусом 
після закінчення шести місяців з часу відкриття 
спадщини.  Процесуальний строк у шість місяців 
встановлюється для того, щоб нотаріус у достат-
ній мірі зумів перевірити всі підстави для видачі 
спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину:

- Встановити факт смерті спадкодавця;
- Час і місце відкриття спадщини;
- Наявність спадкового майна то відсутність 

обтяжень його боргом;
- Визначення кола спадкоємців (за законом і 

за заповітом);
- Визначення частки спадкового майна, яка 

належить кожному із спадкоємців.
Важливе практичне значення має місце від-

криття спадщини.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце 

проживання спадкодавця.
Якщо місце проживання спадкодавця невідо-

ме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходжен-
ня нерухомого майна або основної його частини, 
а за відсутності нерухомого майна - місцезнаход-

ження основної частини рухомого майна (частина 
перша та друга ст. 1221 Цивільного кодексу 
України).

При цьому, необхідно мати на увазі, що 
спадщина відкривається внаслідок смерті особи 
або оголошення її померлою, а часом відкриття 
спадщини є день смерті особи або день, з якого 
вона оголошується померлою (частини перша та 
друга статті 1220 Цивільного кодексу України).

Право на спадкування мають особи, визна-
чені у заповіті.

У разі відсутності заповіту, визнання його 
недійсним, неприйняття спадщини або відмови 
від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а 
також у разі не охоплення заповітом усієї спадщи-
ни право на спадкування отримують спадкоємці 
за законом в порядку черговості, визначеною у 
статтях 1261 - 1265 цього Кодексу (частини перша 
та друга статті 1223 Цивільного кодексу України).

Кожна наступна черга спадкоємців за 
законом одержує право на спадкування у разі 
відсутності спадкоємців попередньої черги, усу-
нення їх від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини або відмови від її прийняття, крім 
випадків, коли спадкоємцями укладено договір 
про зміну черговості права на спадкування.

Статтею 1270 Цивільного кодексу України  
встановлено строки для прийняття спадщини. 
Період у часі, протягом якого спадкоємець може 
вчинити передбачені законом дії, що спрямовані 
ним на прийняття спадщини, називається стро-
ком для прийняття спадщини.

Для прийняття спадщини встановлюється 
строк у шість місяців, який починається з часу 
відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку 
не подав заяву про прийняття спадщини, він 
вважається таким, що не прийняв її.

Для отримання свідоцтва про право на спад-
щину спадкоємець зобов’язаний особисто подати 
заяву про прийняття спадщини до нотаріальної 
контори за місцем відкриття спадщини, або 
надіслати її поштою, попередньо засвідчивши 
справжність підпису на заяві в нотаріальному 
порядку. 

Спадкоємець, який на час відкриття спад-
щини не проживав постійно із спадкодавцем, 
має подати до нотаріальної контори заяву про 
прийняття спадщини. Така заява про прийняття 
спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має 
право подати заяву про прийняття спадщини без 
згоди своїх батьків або піклувальника, а заяву 
про прийняття спадщини від імені малолітньої, 
недієздатної особи подають її батьки (усиновлю-
вачі), опікун.

Особа, яка подала заяву про прийняття спад-
щини на підставі ч. 5 ст.  1269 ЦК України, може 
відкликати її протягом строку, встановленого для 
прийняття спадщини (6 місяців).

Не допускається прийняття заяв про прий-
няття спадщини, складених від імені спадкоємців 
їх представниками на підставі довіреностей.

За письмовою згодою спадкоємців, які прий-
няли спадщину, спадкоємець, який пропустив 
строк для прийняття спадщини, може подати 
заяву про прийняття спадщини до нотаріальної 
контори за місцем відкриття спадщини. У разі 
відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, 
який пропустив строк для прийняття спадщини з 
поважної причини, суд може визначити йому до-
датковий строк, достатній для подання ним заяви 
про прийняття спадщини.

Спадкоємці мають право як на прийняття 
спадщини так і право на відмову від прийняття 
спадщини, тобто спадкоємець за заповітом або 
за законом може відмовитися від прийняття 
спадщини протягом строку, встановленого для 
прийняття спадщини. Заява про відмову від прий-
няття спадщини також подається до нотаріальної 
контори за місцем відкриття спадщини.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена, може відмовитися від прийняття 
спадщини за згодою піклувальника і органу опіки 
та піклування, а неповнолітня особа віком від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмо-
витися від прийняття спадщини за згодою батьків 
(усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та 
піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть 
відмовитися від прийняття спадщини, належної 
малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу 
органу опіки та піклування.

Відмова від прийняття спадщини може бути 
відкликана протягом строку, встановленого для її 
прийняття.

Такий порядок та строки видачі свідоцтва про 
право на спадщину застосовуються до спадкоєм-
ців за заповітом і за законом.

Статтею 1297 ЦК України встановлено 
обов’язковий порядок для спадкоємця зверну-
тися до нотаріуса за отриманням свідоцтва про 
право на спадщину, якщо у складі спадкового 
майна є нерухоме майно.

Об’єктами нерухомого майна, які можуть 
успадковуватися, є земельні ділянки, житлові 
будинки, садиби, квартири, інше нерухоме майно.

При видачі свідоцтва про право на спадщину 
на нерухоме майно, нотаріус зобов’язаний вчини-
ти ряд нотаріально процесуальних дій:

- Перевірити на підставі правовстановлюючих 
документів належність спадкодавцеві нерухомого 
майна та проведення реєстрації права власності 

в електронному реєстрі права власності на неру-
хоме майно. 

- Після подання правовстановлюючих доку-
ментів щодо належності цього майна спадкодав-
цеві нотаріус перевіряє відсутності заборони або 
арешту цього майна.

Видача свідоцтва про право на спадщину на 
земельну ділянку нотаріусом проводиться на 
підставі державного акта на право власності на 
земельну ділянку, витягу з поземельної книги, а 
також витягу з технічної документації з норматив-
ної грошової оцінки земель. Про видачу свідоцтва 
про право на спадщину нотаріус проставляє 
відмітку у верхньому лівому куті державного акта 
на право власності на земельну ділянку відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 
06.05.2009 № 439 «Про деякі питання посвідчення 
права власності на земельну ділянку».

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, 
то свідоцтво про право на спадщину видається 
кожному з них окремо із визначенням імені та 
часток у спадщині.  Таке правило діє також у ви-
падку, коли спадщину на нерухоме майно прий-
няло кілька спадкоємців. В цьому разі свідоцтво 
про право на спадщину видається на ім’я кожного 
з них, із зазначенням імені та частки у спадщині 
інших спадкоємців.  Виходячи з позицій охорони 
прав спадкоємців, нотаріус, у разі коли свідоцтво 
про право на спадщину видається не всім спад-
коємцям і не на все спадкове майно, зобов’язаний 
в тексті свідоцтва зазначити, яка частка спадщини 
залишається відкритою.

 Відомості про видачу свідоцтва про право на 
спадщину підлягають обов’язковій реєстрації в 
Єдиному реєстрі заповітів, спадкових договорів 
та спадкових справ, у порядку, передбаченому 
Положенням про Єдиний реєстр заповітів, спад-
кових договорів та спадкових справ.

Відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»  нотаріус як спеціальний суб’єкт в 
день видачі свідоцтва про право на спадщину на 
нерухоме майно проводить державна реєстрація 
прав у Державному реєстрі речових прав.

Разом з тим, видача свідоцтва про право на 
спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, 
строком не обмежена.  Тому отримання свідоцтва 
про право на спадщину є правом спадкоємця, яке 
він може здійснити в будь-який час.  Відсутність 
свідоцтва про право на спадщину не позбавляє 
спадкоємця права на спадщину, адже, прийнявши 
спадщину в порядку, передбаченому ст.ст.  1268, 
1270 України, він забезпечив своє право на отри-
мання свідоцтва в майбутньому.

Рожищенське бюро правової  допомоги 
тел. 2-13-79

Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації «Детальний план 
території земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Лугова, вул. 
Зелена, провул. Луговий в  м. Рожище 
Волинської області».
Детальний план території розроблено 

з метою визначення всіх планувальних 
обмежень використання території згідно з 
державними будівельними і санітарно-гі-
гієнічними нормами та з метою визначення 
параметрів забудови земельної ділянки.

Склад та зміст проекту:
1. Пояснювальна записка.
2. Вихідні дані, додатки.
Основні  техніко-економічні  показники:
В проекті опрацьовано планувальне рі-

шення використання та забудови території 
охопленої детальним планом території, ро-
зроблені проектні пропозиції по розміщен-
ню 6 ділянок для індивідуальної житлової 
забудови та спортивного майданчика.

Замовник містобудівної документації: 
Рожищенська міська рада.

Розробник містобудівної документації: 
ТзОВ «АРХІТЕК-ПРОЕКТ».

Підстава для розроблення містобудівної 
документації: Рішення Рожищенської місь-
кої ради від 27.04.2016 року № 7/17.

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 здій-
снюється протягом одного місяця з дня 
оприлюднення повідомлення. Розгляд 
пропозицій здійснюється в місячний строк 
з дня їх  подання.

З 1 січня в Рожищі  діятимуть нові тарифи на вивезення сміття
В зв’язку зі значним підвищенням вартості захоронення сміття і зростанням мінімальної заробітної плати протягом 2015-2016 

років КП «Дільниця благоустрою» планує встановити з 01 січня 2017 року наступні тарифи на вивезення твердих побутових відходів: 
багатоквартирні будинки  за 1 мешканця на місяць –11,70грн; приватний сектор за 1 мешканця на місяць – 13,50грн; населення за 1м³ – 
108,00грн; бюджетні організації за 1м³– 116,10грн; інші споживачі за 1м³ – 124,40грн.

Аналіз регуляторного впливу
Назва регуляторного акту - проект рішення Рожищенської 

міської ради «Про вивезення твердих побутових відходів для 
населення багатоквартирних будинків,бюджетних організацій та 
інших споживачів м.Рожище»

Регуляторний орган - Рожищенська міська рада
Головний розробник - КП «Дільниця благоустрою Рожищенсь-

кої міської ради»
Контактний телефон - 2-39-37

№ Розділ Опис

1 Визначення причин проблеми Діючі тарифи на послуги, які надаються КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» були за-
твердженні рішенням виконкому Рожищенської міської ради від 04.03.2015р. № 24.
В 2016 році зросли  ціни на захоронення твердих побутових відходів, збільшився  розмір мінімальної заробітної 
плати.

2 Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив Проблема має найбільший вплив на діяльність підприємства, що надає послуги з вивезення твердих побутових 
відходів

3 Обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою 
ринкових механізмів

Проблема не може вирішуватись ринковими механізмами, оскільки діюче законодавство вимагає регламенту-
вання цього питання виконавчою владою.

4 Обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою 
наявних регуляторних актів

Проблема не вирішується наявним регуляторним актом через збитковість існуючих тарифів на вивезення 
твердих побутових відходів

5 Мета регуляторного акта Дотримання вимог, встановлених на законодавчому рівні щодо оплати праці, сплаті податкових зобов’язань.

6 Розв’язання визначених проблем Розв’язання визначених проблем можна забезпечити шляхом встановлення тарифів, виходячи з існуючих цін 
захоронення твердих побутових відходів та рівня мінімальної заробітної плати.

7 Показники результативності та заходів їх відстеження Показники ефективності регуляторного акта та заходів за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 
ефективності:
- прибутковість підприємства
- зростання податкових платежів
- відсутність скарг на якість послуг
- зростання заробітної плати працівників

8 Термін дії регуляторного акта Термін  дії  регуляторного   акта  залежатиме   від  ринкових   відносин встановлених на законодавчому рівні.

Таблиця вигод та витрат

Вигоди (опис) Витрати (опис)

Міська рада

Забезпечення споживачів якісними послугами Зростання податко-
вих платежів Забезпечення бездотаційної роботи підприємства

Надання дотацій з місцевого бюджету для покриття витрат на вивезення твердих побутових відходів

КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»

Зменшення збитків підприємства,покращення розрахунків за 
захоронення ТПВ та паливо-мастильні матеріали, забезпечення 
безперебійного надання послуг споживачам, своєчасна виплата 
заробітної плати працівникам.

Збільшення виплат до бюджету

Споживачі

Своєчасне і безперебійне надання послуг. Покращення якості 
послуг.

Своєчасна оплата за надані послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних 
будинків,населення приватного сектору,бюджетних організацій та інших споживачів м.Рожище.
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Рожищенським ВП ГУНП у Волинській області розшукується 
Стан Наталія Василівна, 15 серпня 1983 року народження, жи-
телька м. Рожище, вул. Набережна,17, Волинської області. Молода 
жінка є державним боржником. 

РС № 30-16 від 19.12.2016 року. Прикмети: середньої тілобу-
дови, волосся темне, брови дугоподібні, очі темні, спинка носа 
пряма.

При отриманні будь-якої інформації стосовно розшукуваної 
негайно повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Ро-
жище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта: skr1393@ukr.net, 
тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102.

Не будьте байдужими, допоможіть встановити місцезнаход-
ження громадянки!

Увага! Розшук!

Сьогодні в Україні триває реформа місцевого самоврядування, яка відбувається 
шляхом добровільного об’єднання територіальних громад. 

Топільненська сільська рада надіслала запрошення на громадське обговорення 
щодо об’єднання Рожищенському міському голові В’ячеславу Поліщуку.  Нещодавно 
громадські обговорення відбулися в селі Топільно, де в місцевому будинку культури 
зібралося близько п’ятнадцяти сільських жителів на чолі з Топільненським сільським 
головою Русланом Присяжнюком. У зборах також брала участь депутат Рожищенської 
райради Оксана Філіпчук.  

Руслан Леонтійович поінформував односельців, що відповідно до Закону «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад», який дав офіційний старт укрупненню 
громад в Україні, об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст має відбуватися 
на добровільній основі, а для формування спроможних громад має бути затверджений 
Перспективний план, який повинен стати путівником для громад у процесі об’єднання. 
Тому, аби обговорити перспективи можливого об’єднання, депутати сільської ради 
вирішили обговорити це з очільником Рожищенської громади. 

В’ячеслав Анатолійович подякував топільненцям за запрошення та зазначив, 
що об’єднання їхніх громад є найбільш доречним перш за все через територіальне 
розміщення. Міський голова відмітив перспективи такого союзу, висловивши тези, 
що, по-перше, об’єднання з Рожищем  стане для Топільна кроком вперед (передусім в 
фінансовому плані), по-друге, щодо зручності в користуванні адміністративними по-
слугами. Після реформування селяни майже не помітять змін, адже староста, який буде 
в селі, практично виконуватиме функції сільського голови. 

Зокрема, на обговоренні піднімали питання щодо економічних показників сільсь-
кого бюджету і наголосили, що Топільненська сільська рада, хоч частково економічно 
спроможна, проте не настільки, аби утримувати власну соціальну інфраструктуру за 
свій кошт. І найважливіше - відмовившись від участі в реформуванні, вона залишиться 
без державних дотацій і можливості виконувати певні адміністративні функції. 

В’ячеслав Поліщук зазначив, що топільненська громада повинна добре все зва-
жити, приймаючи рішення «за» чи «проти». І обговорити це з громадою не в кількості 
п’ятнадцяти чоловік, а з кожним її членом. 

Мешканці села цікавилися наслідками та можливими результатами адміністратив-
ної реформи: розвиток села після об’єднання, транспортне обслуговування, функціо-
нуванням школи та дитсадка. 

Під час зустрічі прозвучало чимало аргументів на користь об’єднання громад 
як такого. Одним з найголовніших аргументів є те, що після проведення реформи 
заробленими громадою коштами розпоряджатимуться не «згори» - вище керівництво, 
а безпосередньо на місцях: громада визначатимете, на що першочергово витратити 
зібрані кошти. А депутат райради Оксана Філіпчук підкреслила, що об’єднання дасть 
можливість залучати інвестиції та гранти з-за кордону, що є, за її словами, важливим в 
нинішній ситуації.

Відбулося громадське обговорення щодо 
об’єднання громад

У четвер, 15 грудня, праців-
ники КП «Дільниця благоустрою 
Рожищенської міської ради» 
приїхали забирати сміття по 
вулиці Шевченка і вкотре були 
неприємно вражені - хтось 
підпалив викинутий непотріб. 
Сміття в баках ледве вдалося по-
гасити. Рожищани, просимо вас 
бути свідомими громадянами. 
Усі ми хочемо жити у гарному 
охайному місті. Однак для цього 
треба спочатку хоча б перестати 

смітити на вулиці, ламати лавочки, руйнувати ті ж сміттєві баки. Ніхто не прийде нам 
наводити порядок - це можемо зробити тільки ми самі.

«Культура» по-рожищенськи

Запрошуються активісти міста Рожище до 9 січня 2017 року зголоситись до участі 
у засіданнях робочої групи, що працюватиме над розробкою Статуту територіальної 
громади.

Статут територіальної громади закріплюватиме форми та порядок здійснення місце-
вого самоврядування на її території, обумовлені історичними, географічними, національ-
но-культурними, соціально-економічними та іншими особливостями, встановлюватиме 
регламентні правила і процедури реалізації функцій і повноважень органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування, створення та діяльності органів самоорганізації насе-
лення, а також механізми реалізації членами територіальної громади свого права на 
участь у місцевому самоврядуванні.

Це важливий документ та «мала конституція» влади та громади, яка закріплює 
основні правила взаємодії, тому створення дієвого документу без участі громадських 
активістів, депутатів та небайдужих мешканців є неможливим.

Прохання усім небайдужим та активним заявити до 9 січня 2017 року про своє 
бажання ввійти у склад робочої групи, надіславши свої контактні дані (прізвище, ім’я, по 
батькові та мобільний телефон) на електронну адресу grypa.rosyshche@gmail.com.

На основі отриманих заявок буде розширена робоча група та у січні проводитиметь-
ся перше робоче засідання.

Рожищан запрошують долучитись до розробки 
Статуту територіальної громади міста РожищеУ ніч з 22 на 23 грудня невідомі 

розтрощили новорічні стенди біля 
ялинки на площі Незалежності в 
місті Рожище.

Кому завадили нещодавно 
поставлені працівниками КП «Діль-
ниця благоустрою» прикраси до 
свят, наразі з`ясовують працівники 
поліції.

Таке враження, що вандалізм у 
Рожищі безсмертний. Звісно, нищи-
ти - не будувати!

Навіть говорити про європей-
ські цінності нам ще дуже рано. На-
разі окремі громадяни не тільки не 
цінують те, що мають, а втрачають 
почуття культури, відповідальності 
та порядності.

Рожищани, всі, хто стає свідком 
таких злочинів, не стійте осторонь! 
Зупиняйте акти вандалізму та 
викликайте правоохоронців. Зреш-

тою, вже настав час спільними зусиллями наводити порядок на своїй землі.

У Рожищі невідомі розтрощили новорічні стенди

Рожищенський історико-краєзнавчий музей оголошує збір Різдвяних виробів для 
Різдвяної виставки, що відбудеться 19 січня у приміщенні музею.

Для виставки потрібні будь-які речі, що пов’язані з Різдвом. Це можуть бути старі 
іграшки, різдвяні павуки, зірки, етнічні різдвяні елементи, вироби ручної роботи на 
різдвяну тематику та інше.

Зголошуйтеся! Музей працює з 9:00 до 18:00. Завітайте! Там чекають на Вас!

В історико-краєзнавчому музеї збирають 
вироби для Різдвяної виставки

Власний рейтинг «книжкових» міст 
склали письменники брати Капранови.

Топ «золотих» міст письменники опу-
блікували у себе на сторінці у Facebook. 
І хоча Рожище в цьому списку на 47 
місці серед 50, але нам є куди «рости» і 
що читати.

«З кінця березня по кінець грудня ми 
провели понад 90 презентацій «За-
будь-річки» і можемо скласти власний 
рейтинг міст, які найбільше люблять 
книжки, мають згуртовані еліти та 
вміють організувати книжкові заходи. 
Але ми проїхали далеко не всю Україну. 
Чекайте в гості. Наступного року будемо 
складати новий рейтинг. А всім, хто був 

із нами цього річ, велика подяка за час, витрачений на нас, за увагу до нашої творчості та 
за любов до книжки. Веселих свят!» – пишуть Капранови.

Брати Капранови внесли Рожище у список 
золотих міст України

У неділю, 25 грудня, на площі 
Незалежності відбулася святкова акція 
«Різдво з усім світом», де протестантсь-
кі церкви міста вітали всіх рожищан із 
Різдвом Христовим. У межах цієї акції 
розпочався благодійний марафон та 
відбулася молитва за Україну.

За час святкування Різдва лунало 
багато пісень, які прославляли Ісуса 
Христа. Їх виконували християни віри 
Євангельської та Євангельські хри-
стияни-баптисти. Милозвучні голоси 
зачаровували усіх присутніх.

На заході багато хто вітав людей із 
Різдвом Христовим. Це, зокрема, місь-

кий голова В’ячеслав Поліщук, заступник голови райдержадміністрації Ігор Шкільний. 
Лунали привітання й від пастора християн віри Євангельської Петра Глинюка і пастора 
Євангельських християн-баптистів Степана Бандури.

Основним посланням, яке проголошувалось, було побажання, щоб Ісус Христос, який 
народився понад 2000 років тому, народився у серці кожного жителя міста й України. 
Щоб ми змінювались на краще, прагнули миру і добра.

«Україна потребує реформування, і початком цього має стати зміна серця кожного з 
нас. Нам потрібно реформувати свої взаємини з Богом, дружиною чи чоловіком, свої-
ми дітьми, стосунки із сусідом, з колегою на роботі. Щоб нам стало жити краще, ми не 
повинні пасивно чекати змін, а почати з самого себе.

Під час акції «Різдво з усім світом» збирали кошти діткам, які потребують хірургічного 
втручання. Всього було зібрано коштів у сумі – 4184 гривні.

«Хто як не церква повинна по можливості допомагати таким дітям. Тому сьогодні 
ми розпочали благодійний марафон, який триватиме аж до осені. Ми обираємо дитину 
з району, яка є з малозабезпеченої сім’ї, і в батьків є відповідні заключення від лікарів. 
В інтернет-виданні Район.Рожище надаватимемо детальнішу інформацію», – зауважив 
пастир Євангельських християн-баптистів Вадим Бандура.

Відбулась акція «Різдво з усім світом»


