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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

З Днем народження Україно!

Рожище разом з усією країною відзначало 
26-ту річницю Дня Незалежності України.

Уже з одинадцятої години ранку, коли 
в храмах завершувалися святкові Бого-
служіння, в міському парку йшли останні 
приготування, рожищенські дітки малювали 
на асфальті цілі картини, присвячені Дню 
народження держави, а працівники клубних 
установ та бібліотекарі з усього району фор-
мували обжинкову українську вулицю.

За приємними клопотами непомітно збіг 
час і о першій годині дня народна аматор-
ська хорова капела працівників культури 
піснею-молитвою «Боже, великий, єдиний» 
розпочала урочистості з нагоди найбільшого 
державного свята.

Після спільного виконання державного 

Гімну, з Днем Незалежності рожищан 
та гостей міста привітали В’ячеслав 
Поліщук – міський голова, Інна Гайво-
ронська – голова Рожищенської РДА, 
Андрій Музика – голова районної ради, 
підполковник Олег Алєксєєв – військо-
вий комісар району та староста Слупсь-
кого повіту республіки Польща Здіслав 
Колодзинський.

Особлива увага була приділена 
захисникам незалежності та цілісності 
нашої держави. Учасники бойових дій 
на Сході країни були нагороджені від-
знаками Президента України «За участь 
в антитерористичній операції» та на-
грудни-
ми зна-

ками «Учасник 
АТО». Відзнаку 
«Командира 
80 ОДШБр» 
отримав 
Андрій Іоргов, 
а нагрудний 
знак «Знак По-
шани» - Леонід 
Майструк.

Упро-
довж другої 
половини дня 
піднесений 
настрій усім 
присутнім на святі дарували колективи та 

солісти з усіх куточків нашого району. Піснею 
звеличували нашу державу, віддавали шану її 
красі і величі, висловлювали віру 
в мирне життя та беззаперечну 
перемогу.

Водночас найменші гості свята 
мали можливість розважитися під 
час ігрової програми від бібліо-
текарів: вони стали учасниками і 
глядачами справжнього казково-
го дійства, яке підготували завжди 
винахідливі та креативні праців-
ники БДТ.

Ближче до вечора концерт 
на головний сцені продовжили 

солісти 
та колек-
тиви РД 
«Про-
світа» та 
музичної школи.

У рамках святку-
вання Дня Неза-
лежності України 
рожищани дивилися 
фільм просто неба 
у парку поблизу РД 
«Просвіта».

Культурно-ми-
стецькі заходи 
молодіжної локації, 
організованої Ро-

жищенським районним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та централь-
ною районною бібліотекою для дорослих 24 

серпня 
відвідало 
більше 
сотні ро-
жищан.

Поці-
новувачі 
креативу, 
краси і 
україн-
ського 
таланту, 
мали 
змогу 
оглянути 
виставку 
сучасних 
творів 

українських письменників (в тому числі і 
місцевих авторів), послухати поезію молодих 
авторів (Оксана Ковтонюк) та насолодитися 
сучасними піснями у виконанні Сергія Яні-
шевського та Уляни Феім.

Найбільше рожищан прийшло перегляну-
ти кіно під відкритим небом – молодіжну ко-
медію українського виробництва «Інфоголік», 
в якій піднято соціальну проблему інтернет 
залежності сучасної молоді.

Завершував святкування Дня незалеж-
ності в Рожищі гурт «Luchesk Band».

У День Державного Прапора України вшанували учасників АТО
23 серпня рожищенський ранок 

розпочався вшануванням Державного 
Прапора України.

Рожищани у супроводі народного 
аматорського духового оркестру РД 
«Просвіта» пройшли святковою ходою 
від районної державної адміністрації 
до головної площі міста.

Після урочистого відкриття Народ-
ного Віча, під час виконання Гімну, був 
піднятий Державний прапор України. 
Далі майдан засяяв синьо-жовтими 
барвами: вихованці хореографічного 
колективу НВК №4 виконували патріо-
тичну танцювальну композицію.

З визначним днем містян привітали Інна 
Гайворонська – голова районної держав-
ної адміністрації, Андрій Музика – голова 
районної ради та Віталій Поліщук - заступник 
Рожищенського міського голови.

Наш стяг - це не просто гарне поєднання 
кольорів – це прапор звитяги та мужності. Із 
синьо-жовтим знаменом українські воїни за-
хищають нашу державу від вторгнення агре-
сора на Сході країни, на ньому присягають на 
вірність Вітчизні там, де за носіння державної 
символіки можна заплатити здоров’ям, а то й 
життям.

Після свого вітального слова, військо-
вий комісар району, підполковник Олег 

Алєксєєв вручив нагрудні знаки «Учасник 
АТО» учасникам бойових дій: Олександру 
Камінському, Олександру Куденчуку, Віктору 
Закреві, Василю Ходомаю, Миколі Дмитруку, 
Дмитру Денисюку, Миколі Луцюку, Євгену 
Боярчуку, Павлу Коровіцькому, Андрію Турку, 
Віталію Селіванову, Юрію Майструку, Вадиму 
Лазаренку, Віталію Філюку, Ігорю Степанюку, 
Івану Стасюку, Миколі Потейчуку, Святославу 
Симінському, Олександру Денисюку.

Музичні вітання учасникам Народного 
Віча дарували солістки РД «Просвіта» Світлана 
Павлючик, Надія Козій та дует БК села Топіль-
не у складі Мирослави й Оксани Пашковсь-
ковських.

З року в рік, у серпні, в день народжен-
ня подвижника Бойківщини Мирона-Та-
дея Утриска проводиться презентація 
Бойківського літературно-краєзнавчого 
конкурсу, названого в його честь.

Цей конкурс збирає людей творчих, 
небайдужих і талановитих. А це – історики, 
краєзнавці, композитори, поети, прозаїки, 
етнологи і фольклористи, мистецтвознавці, 
мовознавці.

Авторами книг, надісланих на конкурс 
є люди різних професій, але їх об’єднує 
високий дух творчості. Серед них – свяще-

ники, вчителі, інженери, музиканти, лікарі, 
художники, журналісти.

Учасники нагороджуються іменними 
дипломами. Найкращі твори представлені 
у Віснику літера-
турно-краєзнав-
чого конкурсу ім. 
Мирона Утриска 
«З вершин і ни-
зин».

У бібліотеці 
конкурсу, що 
зберігається в 
народному музеї 
«Бойківщина» - 
понад тисяча книг, 
надбання попе-
редніх років. Цьо-
горіч у конкурсі 
брав участь і наш 
земляк Леонід 
Козярчук.

Його книга «Сторінки історії містечка 
Рожище» стала приємною несподіванкою 
не лише для мешканців Рожища та навко-
лишніх сіл, а й для всіх волинян. Людина, 
яка не є професійним істориком (авіатор 
за професією), за п’ять років нелегкої та 
наполегливої роботи та пошуку потрібного 
матеріалу змогла опрацювати, вивчити 
та узагальнити такий величезний обсяг 
інформації, який не під силу інколи про-
фесійним історикам.

Настільки масштабна праця не залиши-
лася поза увагою нашого земляка, лікаря, 
письменника Павла Ризванюка, який і за-
пропонував номінувати автора книги про 

наш край у цьому 
конкурсі, де Леонід 
Козярчук здобув 
перемогу.

З цієї нагоди 
у Рожищенській 
районній бібліо-
теці для дітей 
був проведений 
літературний 
імідж-коктейль за 
круглим столом 
«Сторінки історії 
містечка Рожи-
ще». На початку 
зустрічі Павло 
Ризванюк познай-
омив усіх присут-

ніх зі згаданою премією.
Він розповів історію створення 

літературно-краєзнавчого конкурсу 
імені Мирона Утриска та передав нагоро-
ду – диплом лауреата – автору першого 
ґрунтовного видання про наше містечко 
Леоніду Козярчуку.

Своїми цікавими думками про книгу 
поділилася з усіма присутніми голова рай-
онної організації «Союз українок» Марія 
Рейкіна. Вона висловила свою вдячність 

автору за «глибинну творчість та глобальну 
книгу, яка захоплює читачів різного віку - 
від найменших до найстарших. Адже тільки 
істинний українець, по-справжньому одер-
жима людина може написати таку книгу».

Приємні слова на адресу автора висло-
вила директор Рожищенського краєзнав-

чого му-
зею Надія 
Стасюк.

«По-
тужною 
базою, яка 
заслуговує 
вивчення 
молодим 
поколін-
ням» на-
звав книгу 
історик 
Роман 
Трофімчук. 
Слова 
вдячності 
висло-

вила від депутатського корпусу секретар 
Рожищенської міської ради Ірина Гундир. 
Методист районної бібліотеки Катерина 
Олексюк наголосила на тому, що ця книга 
повинна бути у кожній бібліотеці району.

На завершення зустрічі всі присутні 
вшанували пам’ять загиблих під Іловайсь-
ком.

Автора книги  «Сторінками історії містечка Рожище» нагородили іменним дипломом
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Із сесійної зали

Чер-
гова сесія 
Рожи-
щенської 
міської 
ради від-
булася 15 
серпня. Як 
зазвичай, 
розпочали 

засідання хвилиною мовчання, на знак вшану-
вання пам’яті загиблих на Сході учасників 
АТО. В залі з 26 депутатів присутніми були 
16. На порядок денний 23-ої чергової сесії 
винесено 21 питання. Депутати обговорили 
підсумки виконання міського бюджету за 
перше півріччя 2017 року. Про це доповіла 
начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності Ірина Попова.

Отож, міський бюджет за І півріччя 2017 
року по загальному фонду виконано на 110,0 
%, по спеціальному фонду – 142,9 %.

Надійшло власних і закріплених доходів  

по загальному фонду – 8 842,0 тис грн., по 
спеціальному фонду – 800,8 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету 
надійшло податкових надходжень у сумі  4 
231,6 тис.грн (122%), неподаткових надход-
жень – 158,3 тис.грн (183,3 %), доходів від 
операцій з капіталом – 2,5 тис. грн (100%), 
офіційних трансфертів від органів державно-
го управління – 4 449,6 тис. грн.

Видаткова частина міського бюджету по 
загальному фонду за І півріччя 2017 року 
виконана на 85,7 %, освоєно 8 651,3 тис. грн. 

Заслухавши питання «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 30.12.2016 
року № 15/2 «Про міський бюджет  на 2017 
рік», депутати вирішили - збільшити дохідну 
частину загального фонду міського бюджету 
на 385 164 гривні за рахунок перевиконання 
дохідної частини загального фонду більше як 
на 5 відсотків. 

Депутати внесли зміни до «Програми 
підтримки та збереження об’єктів і майна ко-
мунальної власності територіальної громади 

міста Рожище на 2017 рік». Зокрема, спряму-
вали 15 тис. грн на дошкільний навчальний 
заклад №1 «Малятко» для зміцнення ма-
теріальної бази закладу та утримання його 
в належному санітарно-гігієнічному стані 
(придбання обладнання). 

ДНЗ № 2 отримав 56 тис. грн на оплату 
робіт по ремонту харчоблоку, враховуючи 
збільшення вартості будівельних матеріалів 
та додаткового збільшення об’єму робіт, які 
виникли під час демонтажу старих повер-
хонь, що були в аварійному стані. Також, на 
дошкільний навчальний заклад №2 «Дзвіно-
чок» були передбачені кошти для співфінан-
сування проекту «Комфортний сон - здорові 
діти», який  подано до представництва фонду 
Ігоря Палиці в сумі 20 481 гривень. 

Спрямовано 10 000  гривень для прид-
бання холодильника у ДНЗ №3 «Сонечко». 
Вищевказані зміни проводяться без залучен-
ня додаткових коштів в рамках «Програми 
підтримки та збереження об’єктів і майна ко-
мунальної власності територіальної громади 

міста Рожище на 2017 рік».
На попередніх засіданнях, враховуючи 

клопотання 3-ї Державної пожежно-рятуваль-
ної частини управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, депутати 
вирішили закупити рятувальникам мотопом-
пу для виконання робіт з ліквідації надзвичай-
них ситуацій. Що й було зроблено. Цього разу 
КП «Дільниця благоустрою Рожищенської 
міської ради» передала мотопомпу працівни-
кам 3 ДПРЧ у користування.

Також на сесії депутати заслухали потреби 
комунальних підприємств міста та спрямува-
ли кошти на проведення поточного ремонту 
вулиць, підготовку до осінньо-зимового 
періоду, тощо. Традиційно, рожищенські 
обранці розглянули на сесії міськради низку 
земельних питань: поновлення договорів 
оренди землі та надання дозволів на скла-
дання документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж. Під час розгляду питання 
«Різне» депутати заслухали пропозиції та усні 
звернення своїх колег. 

Готуємося до осінньо-зимового періоду
У Рожищі триває підготовка до опалю-

вального сезону.
14 вересня міськвиконком було заслухано 

питання щодо виконання заходів з підготовки 
житлово-комунальних господарств міста в 
осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. 

Працівникам КП «Дільниця благоустрою 
міської ради» та ПЖКГ ніколи відпочивати. 
Необхідно клопітливо працювати. Адже 
будь-які недопрацювання в період підготовки 
до опалювального сезону можуть призвести 
до серйозних наслідків взимку.

За словами керівника КП «Дільниці благо-
устрою міської ради» Юрія Міщука, для вико-
нання заходів по підготовці до зимово-осін-
нього періоду 2017-2018рр. ще необхідно 
183250 грн.

«Ми вже виконали ряд необхідних робіт, 
зокрема, для посипки тротуарів та доріг міста 
заготовлено 150 тонн піску на суму 11250 грн, 
- каже Юрій Іванович. – Проводилась робота 
по ремонту гідравлічної системи та ремонту 
відвалу автогрейдера ДЗ-143 на суму 35500 
грн. здійснено капітальний ремонт коробки 
передач трактора, замінено шини передніх та 
задніх коліс і ремонт ходової частини МТЗ-82 
на суму 20 800 грн. У екскаваторі ЕО-2628 зро-

блено ремонт блокіровки на суму 3200 грн. 
Також підготовлено піскорозкидач Л-415 до 
роботи в зимовий період на суму – 8300 грн».

У місті проведено заміну 200 ламп вулич-
ного освітлення та СІПа на вулицях Незалеж-
ності й Мостовій (60000 грн). За рахунок ко-
штів міської ради проведено ямковий ремонт 
доріг на вулицях 1Травня, Привокзальній, 
Незалежності, Гагаріна, Шевченка, Мостовій 
та Граничній.

Для безперебійної роботи підприємства 
необхідно: замінити ножі на автогрейдері ДЗ-
143 (8500 грн), закупити 170 тонн піску (12750 
грн) та солі (60000 грн), замінити пусковий ме-
ханізм автогрейдера ДЗ-143 (17000 грн), здій-
снити поточний ремонт гідравлічної системи 
екскаватора ЕО2628 (9000 грн), здійснити 
ремонт двигунів автогрейдера ДЗ-143 (47000 
грн) та екскаватора ЕО2628 (29000 грн).

Працівники ПЖКГ лагодять, оновлюють 
та перевіряють стан усіх об’єктів, які забез-
печують нормальну життєдіяльність міста. 
Особливу увагу приділяють житловій сфері  та 
дитячим садкам.

«Нами була проведена повірка контроль-
но-вимірювальних приладів, контрольної сиг-
налізації та приладів обліку, - поінформував 

керівник ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв. – Також 
проведено поточні ремонти котла КСВ-2,0, за-
пірної арматури на мережі та електрощитової 
в котельні. Загальна вартість виконаних робіт 
становить 22 тисячі гривень». 

Готують до морозів і водопровідне го-
сподарство. Нині проведено реконструкцію 
побутових умов в будівлі водозабору, замі-
нено запірну арматуру на водогоні по вулиці 
Незалежності та каналізаційні люки, вста-
новлено частотного перетворювача частоти 
на водозаборі, проведено реконструкцію 
електричного обладнання на свердловинах, 
зроблено ремонт сальникового переходу 
між приймальним і машинним відділенням 
КНС№2, проведено гідродинамічне очищення 
каналізаційної мережі. Загалом за словами 
Анатолія Олексійовича по дільниці Водоканал 
виконано робіт на 277 тис. грн.

Аби мешканці багатоповерхівок почу-
валися комфортно, у будинках ремонтують 
покрівлі, внутрішні та зовнішні інженерні 
мережі.

«Проведено ремонт водопровідних ме-
реж, заміну труби по будинках 99, 88, 22 та 89 
на вулиці Незалежності, а також Марка Вовч-
ка, 16 і 1 Травня, 2, - каже керівник комунго-

спу. – Зробили ремонт внутрішньо-будин-
кових каналізаційних мереж у будинках на 
вулиці Незалежності, 5, 18а, 67, та 89 й Марка 
Вовчка, 16. Замінили трубопровід злив-
но-ливневої каналізації по будинках на вулиці 
Незалежності, 95 та Марка Вовчка, 16. Відре-
монтували вхідні двері в під’їздах будинків на 
вулицях Пушкіна,1, Пушкіна, 5, Чехова, 21 та 
Незалежності, 92. Здійснили ремонт під’їздів в 
будинках на вулицях Пушкіна, 1 та Чехова, 21. 
Провели поточний ремонт шиферної покрівлі 
на будинках по вулицях Незалежності 10 та 
13а і Шевченка, 4. Відремонтували оголовки 
димарів в будинках на вулицях Незалежності, 
76, Шевченка, 4 та Грушевського, 16. Ну і 
провели реконструкцію електромережі в 
під’їздах будинків на вулицях Незалежності, 
5, 89, 95, Пушкіна, 1 та Чехова, 21. На роботи 
було витрачено 102 тисячі 700 гривень».

Виконані роботи по підготовці автотранс-
порту до техогляду на суму – 9,8 тис. гривень.

Загалом вартість виконаних робіт по 
підприємству ПЖКГ становить – 411 тисяч 
гривень.

Нагадаємо, опалювальний сезон стартува-
тиме, коли температура повітря не перевищу-
ватиме 8 градусів протягом трьох діб.

До Дня знань – дорога з бруківки
Бруківкою намостили прохід до Рожищенсько-

го НВК №4 «ЗОШ І - ІІІ ступенів-гімназії» на вулиці 
Кондратюка.

«Минулого року біля школи №4 робили рекон-
струкцію каналізації, підключали вулицю Гагаріна 
до міської мережі. Тоді ж і перерили дорогу по 
вулиці Кондратюка. Внаслідок чого, гостро поста-
ло питання упорядкування цієї території, оскільки 
діти ходили по багнюці. Та і яму, яка там була 
роками, обійти було проблемно, особливо в не-
году. Міський голова В’ячеслав Поліщук пообіцяв 
директору школи Юрію Яблонському навести там 
порядок. Але виникла проблема з підрядником: 
за такий малий обсяг робіт ніхто не хоче братися. 
Тому, вирішили покласти бруківку. Роботи прово-
див приватний підприємець Петручик Володимир 
Петрович. Вартість робіт складатиме приблизно 
200 тис. гривень», - розповів заступник Рожищен-
ського міського голови Віталій Поліщук.

Проте, гроші того вартували, бо нині на вулиці 
Кондратюка не тільки можна безперешкодно 
пройти, а й покататися на велосипедах. Що й 
роблять місцеві дітлахи.

Встановили нові зупинки
Щоб створити комфортні умови пасажирам міського громадського транспорту встановили 

три додаткові павільйони на вулицях: Коте-Шилакадзе (район лікарні), Гагаріна (біля паровоза) 
та Наталії Ужвій.

Павільйони були виготовлені на МПП «Дельта» (підприємець Володимир Безверхий). За 
виконані роботи з міського бюджету спрямовано 25499,0 гривень. 

В серпні зупинки, без облаштуванням площадки з твердим покриття, (яке мають на меті 
зробити незабаром, - авт.) займалися працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради». На 
проведення відповідних робіт було витрачено 3483,46 тис. грн. 

Ремонт доріг продовжується...
Рожищенська міська рада продовжує працювати над поточним та ямковим ремонтом 

дорожнього покриття на вулицях міста. Влітку відремонтували дорогу на вулиці Граничній. 
Роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці проводили працівники 
ТзОВ «Унідор Сервіс». Слід зауважити, що цей підрядник, дійсно працює на совість. На їхньому 
доброму рахунку ремонт доріг на вулицях Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна, 
Героїв УПА, Ліпкана, Шевченка та Мостовій.

Повітряно-струменевий метод ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям із засто-
суванням сучасних технологій, які використовує цей підрядник, зарекомендував себе як 
найбільш продуктивний серед усіх інших. І все завдяки тому, що однією машиною виконується 
декілька операцій з ремонту дорожнього покриття. Одним словом, швидко і якісно.

«В минулому році робили капітальний ремонт окремої ділянки на вулиці Граничній. Цьо-
горіч працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради» зробили планування узбіч, вивезли 
ґрунт та підготовили основу, для поточного ремонту всієї вулиці. Загалом поточний ремонт 
дороги обійшовся у 200 тисяч гривень», - прокоментував заступник Рожищенського міського 
голови Віталій Поліщук.

Дорогу на вулиці Граничній працівники ТзОВ «Унідор Сервіс» облаштовували методом тон-
кошарового дорожнього покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною Breining. 
Це дало можливість не тільки зекономити кошти, а й подовжити термін придатності самої 
дороги. Адже, поверхнева обробка створює ефект килимка, що оберігає покриття від зносу, 
підвищує шорсткість, рівність і водостійкість дорожнього одягу.

Нагадаємо, минулоріч на капітальний ремонт невеликої ділянки дороги на вулиці Гранич-
ній було витрачено 600 тис. грн.

Увага! Результати конкурсів
16 серпня 2017 року відбулось засідання комісії з відбору проектів, спрямованих на 

фінансування заходів Програми сприяння діяльності та розвитку ОСН, в тому числі ОСББ міста 
Рожище на 2017-2020 роки, на якому визначили переможців.

Конкурс було оголошено у таких категоріях:
1. Енергоефективність та енергозбереження;
2. Чисте довкілля та добробут громади;
3. Будівництво і облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивних майданчиків 

для молоді.
У першій категорії не надійшло жодного проекту для участі у конкурсі.
У категорії «Чисте довкілля та добробут громади» було визначено переможцем проект 

«З енергозбереження та облаштування прибудинкової території ОСББ «Святковий» від ОСББ 
«Святковий».

У категорії «Будівництво і облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивних май-
данчиків для молоді» було визначено переможцем проект від органу самоорганізації населен-
ня «Квартальний комітет «Світанковий» під назвою «Дитяче містечко «Країна мрій».

У деяких рожищенських криницях вода з нітратами
Проблем з питною водою в районі не має, але є в районі госпо-

дарства, де вода не відповідає нормам.
Відтак, за 7 місяців 2017 року провели 111 проб питної води у 

різних населених пунктах району, з яких 48 проб (а це 43%) не від-
повідали нормам.  Про це повідомив Микола Демидюк, завідувач 
Рожищенським відділом державної установи «Волинський облас-
ний лабораторний центр МОЗ України».

«Часто води забруднені нітратами в криницях господарств, де 
проживають діти віком до 3 років. Перевищено допустимі нор-
ми нітратів у деяких господарствах сіл Луків, Уляники, Трилісці, 
Малинівка, Вітоніж, Квітневе та Літогоще», - резюмував Микола 
Демидюк.

Загалом, у цих селах було відібрано 53 проби води, з них 34 
проби показали завищений вміст нітратів. Зі слів медика, часто причиною такого забруднення 
є несвоєчасна чистка колодязів. Крім того, підземні води мають здатність самоочищатися. 
Вчасно проведене очищення та природний фактор зумовлюють те, що вже через деякий час 
вміст нітратів зменшується і вода стає придатною для вживання.

Що стосується мікробіологічних показників проб води, то ситуація більш-менш нормаль-
на. З 72 відібраних проб, лише у 4 вода не відповідала санітарним нормам.

Микола Демидюк зазначив, що всі голови сільських рад інформуються про результати 
лабораторних досліджень, їм надаються рекомендації. Однак представники органів місцевого 
самоврядування не поспішають заключати договори на проведення лабораторних дослід-
жень на якість питної води. Із 6 водопроводів, які є в районі, дослідження води проводить 
лише 3 підприємства: КП «Дубищенське ЖКГ», ПЖКГ м. Рожище та Кременецька сільська рада.
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«Чого боялися очі, робили руки» 

Кажуть 
люди, не 
дай Боже, 
народитися 
і жити в епо-
ху змін. Але 
саме така 
доля суди-
лася Марії 
Андріївні 
Віннік. 
Народилася 
жінка 1942 
року в селі 
Баб’є (тепер 
Квітневе) 
Рожищен-

ського району. Це були роки, коли на нашій 
землі лютувала смерть. 

У 1943-му, коли Марії було заледве рік, її 
батька Андрія Якобчука вбили поляки за те, 
що мав власну позицію і гідно відстоював 
своє, українське, не схиляючи голови ні 
перед ким. І хоч маленька Марія не встигла 
й зрозуміти, як її любить тато, упродовж 
життя відчувала його підтримку. 

– Хоч і вітчим згодом був у мене до-
брий, але все одно чекала на тата. Піду на 
дорогу, сяду коло плота і жду, що буде йти, 
а я впізнаю. Плачу, не раз так і засну під 
корчем. Пізніше вже зрозуміла, що тато не 
прийде, – пані Марія втирає сльозу. 

Зі спогадів Марії Андріївни дитинство 
постає ніяк не в кольорових барвах. Вибу-
хи, сльози, смерть, голод… Мама біжить, 
тікаючи від кулеметної черги. І ледь встигає 
забігти в хату… Жива. Ну й слава Богу, день 
пройшов…

Страшним крилом смерть накрила 
всю родину Марії Андріївни. А все тому, 
що мали в серці те, що, як писала відома 
поетеса, не вмирає, – любов до України. 
Двоє дядьків були вояками УПА, а тітка ліку-
вала рани пораненим повстанцям, за що й 
поплатилася першою.

Спогади – як шрами на серці
Ніякі лозунги, ніякі найсолодші слова 

про минуле не зітруть правди про нього. 
Правда викарбувана в Марії Андріївни 
шрамами на серці.

– При нас, дітях, старші мало говорили, 
але я добре запам’ятала, як хату обступи-
ли так звані «стрибки» (загони стрибків, 
чи «істрєбітєлєй», формували з колишніх 
партизанів, партійно-радянського акти-
ву, комсомольців, безпартійних, фізично 
здорових чоловіків і жінок, які проявили 
себе з хорошого боку стосовно радянської 
влади в період німецької окупації, – авт.), 
шукали повстанців, моїх дядьків та тітку, – 
розповідає пані Марія. – Люди казали, що 
тітка Надя дуже гарною та доброю була. Її 
димом задушили. Привезли в село Три-
стень, поклали на площі, щоб усі бачили, 
яка чекає на кожного кара за зв’язки із 
повстанцями. Куди її забрали, не знаємо. 
Напевно, у той самий колодязь в Рожищі, 
де скидали тіла солдатів УПА. Володимира, 
кажуть, закопали на Озеранських могилках, 
але ніхто не знає, де саме. Діда, солтиса, 
судили за синів та в Сибір відправили. Там і 
загинув на шахті…

 «Бульбашку» сторонилися, бо ж 
родина «ненадійна»...

У школі до Марії ставилися з пересто-
рогою. Бувало, діти виступають на святі, 
а її, «бульбашку», не брали, бо ж родина 
«ненадійна», сторонилися. Усе терпіла, 
мовчала, хоча й гіркий клубок образи не 
раз підступав до горла.

– Тяжко мені було в житті. Якось пасла 
худобу, сиділа під скиртою і так стало 
болісно на серці. Заплакала. Аж тут наче 
батько мене обійняв й промовив: «Не плач, 
дитино…», - згадує Марія Андріївна.

Чи сон то був, чи ні – лише Богу відомо. 
Але після тих слів серце дівчини втішилося 
і стало легше жити.

Закінчивши семирічку, відразу пішла в 
колгосп працювати.

– Тяжко було, але якісь веселі люди 
були, – усміхається пані Марія. – Бувало, 
йдемо чи їдемо на возі – співаємо. На 
роботі вільна хвилина – співаємо. Кажу 
онукам, що вони б і дня не витримали так 
працювати, як ми. Скільки то сили треба 
було докласти! Але раніше люди міцніші 
були: на морозі льон тіпали, зраночку до 
праці бралися.

Усе, чого 
боялися 
очі, робили 
руки...

У шістнад-
цять років 
Марія Андріїв-
на вийшла 
заміж за свого 
односельча-
нина Івана Він-
ніка. Чоловік 
був старшим 
за Марію на 
чотирнадцять 
літ. Не один рік 
топтав фрон-
тові дороги, замолоду спробував «солдат-
ського щастя», був аж у Грузії. 

Статний військовий не зміг встояти пе-
ред Маріїною красою, бо й справді дівчина 
з довгою косою та великими щирими очима 
не одному припала до душі. Але, видно, 
Богом була вже вимальована доля. 

Справили вечірку і пішли попід руки 
топтати споришеву дорогу своєї долі. Вісім 
діток дарував Господь подружжю Вінніків: 
п’ятеро доньок та троє синів. Чи важко було 
– Марія Андріївна вже й не пам’ятає, бо все, 
чого боялися очі, робили руки. Сама пряжу 
пряла, сама шила одяг, в’язала та прала, аби 
дітки завжди були чистими та доглянутими. 
Подружжя завжди тримало велике госпо-
дарство. Дружина зрання до смеркання 
працювала в колгоспі, а чоловік – завклу-
бом. Не думалося про те, що, де й чому 

болить, бо ж знала: немає від кого помочі 
чекати. Тож самі з чоловіком будували своє 
гніздечко.

Уже двадцять два роки, як помер її 
Іван. Діти порозліталися по світу. Радіє 
серце матері, що всі мають свої родини. 
Тішиться бабуся успіхами вісімнадцятьох 
онуків та чотирнадцятьох правнуків. От ще 
б здоров’я було та в поле б піти, грядочку 

пополоти…
Але вже майже рік, як не 

може підвестися з ліжка. За-
брала донька Марію Андріївну 
до себе у Рожище. Але, як каже 
сама бабуся, душа її лишилася 
в рідному Квітневому. Там, у тій 
хатині, де кожен куточок гріє 
серце, де пестила своїх голуб’ят, 
де криниця та квіти, де пташки 
по-іншому щебечуть, а роси 
щоранку мочили ноги, коли 
йшла на свій город.

– Хай тяжко робити, аби не 
сидіти, – зауважує мудра жінка.

Крається серце старенької, 
а думки складаються рядочка-

ми у вірші. Понад шістдесят уже записала 
під її диктування донька, бо ж у бабусі 
пальці відмовляються ручку тримати. Ба-
гато віршів написала для дітей. Правнучки 
люблять прабабусю, бо для усіх складає 
окремий поетичний подарунок.

Доля Марії Андріївни – яскравий при-
клад того, що зміни часів, влади і навіть 
епох не впливають на духовно багатих 
людей. Вони завжди горять, як зірки, і своїм 
світлом осявають все навколо.

Нещодавно Марія Віннік зустріла 
ювілей – 75 літ накувала зозуля. До бере-
гині родинного вогнища приїхали рідні 
серцю люди. Вітання, квіти, подарунки. А 
вона тихо втирає непрохані сльози і просто 
радіє тому, що всі зібралися разом.

Ірина Зенц

Що робити, якщо у правовстановлюючих документах є помилки?
Досить ча-

сто громадяни 
зустрічаються 
із пробле-
мою, коли у 
правовста-
новлюючих 
документах 

неправильно написані ім’я, по-батькові, 
прізвище, місце і час народження. Найпо-
ширенішими є помилки в особистих 
документах: паспортах, свідоцтвах про на-
родження, трудових книжках, а також у пра-

вовстановлюючих документах - свідоцтвах 
про право власності тощо. Неправильне 
написання навіть однієї літери в паспорті 
може спричинити негативні наслідки як 
для цієї особи, так і для її спадкоємців. Які ж 
шляхи вирішення цієї проблеми?

По-перше, під час отримання пра-
вовстановлюючих документів варто уважно 
перевіряти правильність написання осо-
бистих даних і одразу вимагати їх виправ-
лення, а у разі виявлення помилки згодом 
– не відкладати заміну документів, адже 
це може спричинити багато негативних 

наслідків у майбутньому. 
По-друге, необхідно звернутися із зая-

вою про внесення відповідного виправлен-
ня до органу, що видав цей документ. Якщо 
такий орган не має можливості внести від-
повідні виправлення чи ліквідований, або 
в органі державної влади не збереглись 
архівні документи, то потрібно звернутись 
до суду.

По-третє, заява про встановлення факту 
належності правовстановлюючого доку-
мента подається за місцем проживання та 
має містити таку інформацію : 

- факт і мету встановлення ; 
- причини неможливості одержання або 

відновлення документів; 
- докази, що підтверджують факт належ-

ності документа особі. 
Це можуть бути інші правовстановлюю-

чі документи , а також покази свідків. 
Але пам’ятайте, що отримане Вами рі-

шення суду не замінює правовстановлюю-
чий документ, а лише є підставою для його 
одержання.

Рожищенське бюро правової допомоги

Ківерцівський суд виніс рішення у справі завідувачки ДНЗ
У Ківерцівському районному суді завер-

шили слухати справу за позовом завідувач-
ки Рожищенського ДНЗ №1 Тетяни Лесіної 
до відділу освіти Рожищенської РДА, у якому 
вона просила визнати незаконним застосо-
ване до неї дисциплінарне стягнення.

Нагадаємо, Лесіну покарали за зрив 
початку опалювального сезону. Догану дав 
тодішній виконувач обов’язків начальника 
відділу освіти Василь Масюк за те, що вона 
невчасно прийняла на роботу операторів 
газової котельні, а також перевищила свої 
повноваження та видала наказ про призу-
пинення роботи дитсадка.

У п’ятницю, 18 серпня, головуючий у 
справі суддя Олександр Костюкевич виголо-

сив рішення суду щодо Тетяни Лесіної.
Суд вирішив поновити Лесіній строк 

звернення до суду з позовною заявою та 
задовольнити позов: визнати протиправ-
ним накладення стягнення та скасував 
наказ відділу освіти та молоді Рожищенської 
РДА «Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності».

Стягнути з відділу освіти та молоді на 
користь Тетяни Лесіної судові витрати, 
пов’язані з оплатою судового збору в сумі 
640 гривень.

Відділ освіти та молоді РДА не згідний з 
рішенням суду, тому подаватиме апеляційну 
скаргу. Адже, на їх думку, догана винесена 
справедливо: Лесіна повинна була дотриму-

ватися регламентованого законодавством 
режиму роботи ДНЗ, який встановлює 
засновник, в даному випадку Рожищенська 
міська рада, та розпочати опалювальний 
сезон у ввіреному їй закладі.

«Позивач каже, що Рожищенська міська 
рада не видала відповідного доручення, а 
в розпорядженні міського голови не було 
вказано, які саме документи повинна була 
підготувати завідувачка для включення 
опалення в ДНЗ №1. Але Тетяна Юріївна зай-
мала посаду завідувачки з 2008 року і добре 
знала, які документи потрібно готувати.

Крім того, позивач не звертає уваги на 
пункт 3.7 Посадової інструкції завідувача 
ДНЗ, де чітко вказано, що очільник дитячо-

го закладу вирішує навчально-методичні, 
адміністративні, фінансові, господарські та 
інші питання, що виникають в процесі діяль-
ності дошкільного навчального закладу.

Невже підготовку документів для 
включення опалення не можна віднести 
до цього пункту? Звичайно, можна, адже 
це її обов’язки», - зауважила юрист відділу 
освіти та молоді Рожищенської РДА Оксана 
Матишнюк.

Також правознавець зазначила, що 
згідно законодавства порушено всі строки 
звернення до суду у вирішенні трудових 
спорів.

Тож судова тяганина триває…

УВАГА – АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ!

Африканська чума свиней (АЧС) – 
особливо небезпечна високо контагіозна 
вірусна хвороба домашніх і диких свиней, 
що характеризується швидким поширен-
ням, високим степенем смертності. Гине до 
100% захворілих свиней. Лікарські засоби 
для профілактики й лікування АЧС не роз-

роблені (відсутні).
Африканська чума свиней реєструється 

й у нашій області. Так У 2016 році це захво-
рювання проявилось у Любешівському та 
Ратнівському районі, а 21 серпня 2017 року 
дане захворювання було зареєстровано 
у с. Хотешів Камінь-Каширського району, 
оголошено карантин та здійснюються всі 
заходи щодо ліквідації хвороби.

Передача захворювання здоровим тва-
ринам може здійснюється через зараження 
вірусом корми, підстилку, гній, трупи й 
продукти забою тварин (м’ясо, м’ясопро-
дукти, кров).

Джерелом збудника інфекції є хворі 
свині, які виділяють вірус з сечею, калом, 
виділеннями з носа. З клінічних ознак у 
тварин відмічається підвищення темпера-

тури тіла до 42,0 С, задишка, кашель, зникає 
апетит, посилюється спрага, відзначаються 
напади блювоти й паралічу задніх кінцівок, 
на шкірі внутрішньої поверхні стегон на 
животі, шиї, біля основи вух, на п’ятачку і 
хвості стають помітні червоно-фіолетові 
плями. Загибель настає на 1-5 день, рідше 
пізніше.

Щоб уникнути виникнення та розпо-
всюдження АЧС необхідно дотримуватися 
наступних заходів:

- не купувати свиням харчові відходи, 
отримані після забою свиней;

- не купувати корми й кормові добавки 
невідомо походження у невстановлених 
торгових місцях (обов’язкові наявність 
документів, що підтверджують походження 
та безпеку кормів);

- не купувати м’ясо та м’ясопродукти у 
невстановлених торгових точках без вете-
ринарних супровідних документів;

- вести боротьбу з гризунами (дератиза-
ція, дезінсекція);

- не завозити свиней без узгодження з 
державною службою ветеринарної медици-
ни району з інших регіонів.

Пам’ятайте:
Дотримання Вами цих рекомендацій 

спрямоване на попередження заносу афри-
канської чуми свиней на територію Ваших 
господарств та запобігання економічних 
збитків.

Начальник Рожищенської районної 
лікарні держветмедицини                                                

С.А.Вербицький
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Мама, рожищанка Катерина Смолярчук, просить допомоги у лікуван-
ні дитини.

Богданчику лише п’ять місяців і він потребує тривалого лікування.
Біда спіткала малюка від самого народження. Лікарі поставили 

невтішний діагноз: вроджені вади розвитку, - аноректальна атрезія з 
ректопромежинною норицею, хронічний неспецифічний коліт.

Словом, у хлопчика відсутній анальний отвір в типовому місці, часте 
здуття животика, періодичні болі в животі, нудота, зригування. Можна 
тільки уявити, з якими проблемами доводиться боротися Богданчикові 
та як переймаються його батьки.

За словами мами, першу операцію зробили 14 серпня в Національ-
ній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит», що у Києві. Наступна - 13 
листопада цього року. Якщо пощастить, то третя операція позбавить 
малюка від вроджених вад.

Сім’я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти 

їхньому синочкові поборотися за здорове життя.
«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не 

знаємо, в які двері стукати...», - благає матір і в той же час свято вірить, 
що її син дуже скоро буде здоровим та набере потрібну для свого віку 
вагу.

Для всіх небайдужих залишаємо координати мами Катерини Ігорівни: 
(068) 628-19-71, (066) 092-58-37.

Реквізити для допомоги:
ПриватБанк:
Номер картки - 5168 7573 3504 7504 (відкрита на ім’я дідуся – 

Ліхтанський Ігор Валентинович).
Ощадбанк: Отримувач: Смолярчук Катерина Ігорівна, р/р: 

26256500592563, 
КОД (ЄДРПОУ): 09303328, Код банку (МФО): 303398.

Самооборонівці зібрали у Рожищі допомогу для 
бійців АТО.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейс-
буці.

«Зібрали невеличку передачу нашій 14-й бригаді 
на Луганщину. Крупи, консервація і наш національний 
стратегічний продукт – сало, вже помандрували  з во-
лонтерами Ківерцівської самооборони до наших захис-
ників. Дякуємо цього разу, насамперед, копачівській 
громаді – людям, які не втомлюються ділитися хлібом з 
військовослужбовцями, які ніби вже й не так, як у 2014-
ому, та все ж потребують нашої підтримки», – ідеться у 
дописі.

 Активісти зібрали «передачу» на передову
Нещодавно у центральному 

парку міста Рожище відбувся 
тренінг «Можливості для молоді» 
у рамках проекту «Вуличний 
університет».

Організаторами дійства були 
«фрішники» – громадська органі-
зація «ФРІ». Фундація регіональ-
них ініціатив (ФРІ) — всеукраїн-
ська молодіжна громадська 
організація (ВМГО). Потужний 
центр підтримки молодіжного 
руху, молодіжних організацій та 

підготовки молодих лідерів в Україні.
Центр працює на всій території України з метою інституційного зміцнення мо-

лодіжного руху, навчання і забезпечення ак-
тивних учасників об’єднань молоді, розвитку 
студентських та загалом молодіжних ініціатив.

Спікером був громадський активіст, член 
Ради Старійшин ВМГО «ФРІ», творець та 
адміністратор сторінки у FB «Можливості для 
молоді» Олександр Швець. Послухати його 
прийшло чимало молоді. На навчання також 
завітав міський голова В’ячеслав Поліщук.

Спочатку Олександр розповів учасникам 
тренінгу про себе та поділився інформацією 
про цікаві сайти, де він знаходить різні проек-
ти й гранти, в яких можна брати участь.

Найперше він познайомив слухачів із освітньою програмою ЄС «Erasmust». 
Основною метою програми залишається розвиток молодіжної мобільності, 

сприяння сталому розвитку країн-партнерів у галузі вищої освіти, робота з молод-
дю, становлення європейського виміру у спорті (відповідно до плану роботи ЄС 
щодо спорту) та розповсюдження європейських цінностей у цілому. Головним за-
собом досягнення цієї мети в межах програми стає надання грантів для широкого 
кола дій і заходів у галузі освіти, підготовки кадрів, молоді та спорту.

- Завдяки цьому проекту я подорожував країнами п’ять разів. Волонтери з 
різних держав світу їдуть в певну країну або на короткий, або на тривалий термін. 
Зазвичай, потрібно мати певні базові знання англійської мови. Але це не є основ-
ним критерієм, щоб поїхати в якусь країну та навчитися і дізнатися багато чого.

Олександр Швець ознайомив присутніх з багатьма проектами, в яких можна 
брати участь, головне – має бути бажання. Присутні  тренінгу «засипали» Олек-
сандра запитаннями, на які він охоче відповідав.

В’ячеслав Анатолійович подякував спікеру та зазначив, що дуже добре, що в  
нас у місті є така активна та творча молодь.

Користуючись нагодою, Рожищенський міський голова запитав у присутніх, 
яким вони бачать Рожище в майбутньому. Відповідь була однозначна – євро-
пейським містечком. Очільник міста запросив юних рожищан до обговорення 
проблемних моментів молодіжної політики та до дискусії щодо реалізації в нас 
цікавих проектів. Адже, за його словами, саме активна молодь повинна подумати 
над тим, щоб хотіла бачити в місті та визначитися із соціальними проектами, які із 
допомогою влади зможе реалізувати. А він готовий співпрацювати і підтримувати 
ідеї ентузіастів.

На завершення всі охочі пили чай із печивом, продовжували спілкуватися 
з Олександром у неформальній обстановці й фотографувалися біля фотозони 
«Океан можливостей».

Міський голова зустрівся із учасниками 
тренінгу «Можливості для молоді»

На камуфляжному фоні герб, автомат та щит – Рожищен-
ське районне об’єднання учасників АТО має свій прапор.

Секретар спілки учасників АТО Аліна Кривов’язюк 
розповіла, що стяг виготовили спеціально для їхньої ор-
ганізації.

За її словами, логотипів для прапора спочатку було 
чотири, але на зборах був обраний остаточний варіант, 
який найбільше імпонував демобілізованим бійцям. Ескізи 
допомагала створювати City-Print.

«Ми відразу зауважили дизайнерам, що на прапорі 
обов’язково має бути герб Рожищенського району, авто-
мати й, звісно, щит. Адже хлопці-захисники, які воювали на 
Сході країни, й були тим щитом, який захищав нас усіх від 
ворожої кулі. Там йде тяжка боротьба, не раз кровава, не 
раз на життя і смерть», – поділилася Аліна Кривов’язюк.

Фон для прапора секретар шукала разом із головою 
Національного Корпусу міста Рожище Іриною Ющук. Аліна 

Володимирівна додала, що їй хотілося, аби він був особливим, щоб ні в кого такого не було. 
Тому й обрали «камуфляжний». Він стовідсотково підходить для їхньої організації.

Як зауважила секретар, символічно вийшло, що стяг вони отримали саме в День Прапора 
України.

Анна Манюхіна

Рожищенське об’єднання учасників АТО має свій прапор
Невідомі побили бетонний смітник на 

площі Незалежності у райцентрі.
У ніч з суботи на неділю, 10 вересня,  

невідомі потрощили бетонний смітник та  
вкинули його у  фонтан на площі Незалеж-
ності. Зазначимо, що смітник з бетону до-
сить важкий, і незважаючи на це вандали 
посилили його підняти та розбити. 

Тим урнам, що біля міської ради, по-
щастило більше, їх просто «прикрасили» 
свіжими надписами.

На жаль, для деяких молодих людей вандалізм є засобом самореалізації, чим 
пояснюється виривання молодих дерев з корінням в парку, квітів, перевертання 
урн для сміття тощо. 

Як наслідок – компенсацію збитків вандалів здійснює вся громада міста. Тому 
просимо рожищан не бути байдужими, коли бачите тих, хто будь-яким способом 
руйнує нашу з вами спільну власність. 

Безконтрольність та безкарність стимулює вандалів, спонукаючи до нових 
«подвигів».

У Рожищі вандали розбили бетонний смітник

3 вересня у Рожищі 
на стадіоні «Колос» 
відбувся ІІІ-й турнір з 
міні-футболу між коман-
дами волонтерів і воїнів 
АТО. І втретє перемогу 
у змаганнях здобула 
команда ГО «Майдан» 
з міста Любешів. Друге 
- за ГО «Самооборона 
Рожище», а третє - у 

самооборонівців з Ківерців. Загалом участь у турнірі взяло 6 команд: ГО «Самооборона 
Волині» з Луцька, ГО «Об’єднання «Активіст» з Володимира-Волинського, ГО «Самооборона» 
міста Ківерці, Рожищенського районного об’єднання воїнів АТО, ГО «Самооборона Рожи-
ще» і переможці з Любешова. Цього разу турнір навіть набув статусу міжнародного, адже у 
складі команди рожищенських самооборонівців грав волонтер з Німеччини Марк. 

Спорт єднає всіх! І незважаючи на результат, завжди перемагає дружба. Наступного разу 
м’яча «ганятимуть» у Любешові 

«Велика подяка усьому волонтерському активу Волині, який відгукнувся на заклик про 
турнір. Спасибі нашим співорганізаторам Районному об’єднанню воїнів АТО, Рожищенській 
дитячо-юнацькій спортивній школі, директору Сергієві Приходьку, суддям, а також кухарям, 
які смачно почастували учасників і глядачів кулішем та рибною юшкою», - пишуть волонте-
ри на своїй сторінці у Фейсбук.

У футбольному двобої зійшлися волонтери та АТОвці

Потрібна допомога!

17 вересня 2017 року, о 12 год, у місті Рожище пройде Хресна хода (шикування 
біля міської ради).

Панахида відбудеться на цвинтарі з метою вшанування воїнів УПА, які були 
замордовані органами НКВС і кинуті в колодязь на околиці Рожища в 1946 році.

Візьміть активну участь і не будьте байдужими до своєї історії.

Вшануймо воїнів УПА

Рожищенська міська рада запрошує громаду на громадське обговорення про-
екту Статуту міста, яке відбудеться 18 вересня 2017 року о 15 годині в залі засідань 
міської ради

(м. Рожище, вул. Незалежності,60).

Відбудеться громадське обговорення Статуту міста


