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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Співи, танці та двобої: як ми святкували День міста

І знову до нас на поріг завітав сонячний 
червень, а це означає, що рожищани вко-
тре зібралися великою та дружною грома-
дою, аби відсвяткувати День міста Рожище.

У такі свята кожен відчуває себе част-
кою великої родини. Це свято об’єднує 
усіх, кому дорогий рідний край, тих, хто 
пишається, як минулим Рожища, так і його 
сьогоденням.

Тож у неділю, 4 червня, у день Святої 
Трійці, рожищани прийшли на площу Неза-
лежності, аби феєрично відсвяткували День 
міста.

4 червня Рожище стало на рік дорослі-
шим – йому виповнилося 695 років. Свят-
ковий ранок розпочався богослужіннями в 
храмах міста.

З 12 години та упродовж всього свята 
присутні мали можливість відвідати вистав-
ку-ярмарок та ознайомитися з виробами 
народних майстрів  Рожища і району. Усі 
бажаючі змогли придбати різноманітні 
сувеніри на згадку, завітати на майстер-кла-
си, а також, «набити» собі тату від місцево-
го художника Віталія Шевченка та інших 
майстрів пензля.

Більше тисячі містян та гостей з навко-
лишніх сіл прийшли на свято Дня міста 
Рожище. 

«Дорогі рожищани та гості міста, вітаємо 
вас із світлим святом Трійці, - такими сло-
вами розпочала святкування талановита 
та улюблена рожищанами ведуча Наталія 
Марценюк. - Вітаємо вас з Днем нашого 
міста. Міста, яке в цьому році відзначає 695-
ту  річницю від першої згадки. День міста 
- це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто 
приїхав колись, щоб залишитися назавжди 
у цьому місті з особливим колоритом, 
традиціями, історією. Нехай же зростає та 
процвітає наше улюблене місто! Нехай ща-
стя, любов і достаток живуть на кожній його 
вулиці, у кожному домі, в кожній родині, 
об’єднуючи всіх нас у згуртовану і небайду-
жу громаду».

Концертну програму народний ама-
торський духовий оркестр РД «Просвіта» 
під керівництвом Валентина Чербаджі, 
який вже 15 років прославляє наше місто 
на обласних конкурсах та Всеукраїнських 
фестивалях. Здавалося, що  цього дня вони 
перевершили самих себе, бо зіграли, ней-
мовірно гарно.

Вже склалася добра традиція щороку до 
Дня міста готувати музичні  подарунки для 
громади від найменших рожищан – вихо-
ванців Будинку дитячої творчості. Дитячий 

сміх, веселий гомін та щасливі 
обличчя батьків – все це можна 
було побачити під час виступу 
талановитих діток в рамках кон-
цертної програми «Рожищенсь-
ких талантів юний цвіт».

Як завжди чарували присут-
ніх на святі своєю граційністю 
та талантом  вихованці Алли Ко-
вальчук – учасники зразкового 
ансамблю танцю старшої групи 
«Росинка», новою хореографіч-
ною композицією «Ми Україн-
ці». Не менш гарним виступом 
потішили наймолодші учасники 

таночком «Веселі черевички». А непере-
вершені Софійка Мороз та Сергій Воробей 
своїм запальним «Ча-ча-ча» полонили 
серця усіх глядачів.

Своїми вокальними талантами гля-
дачів радували вихованці Ірини Матвійчук 
(солістка Катерина Василевська, дует у 
складі Катерини Василевської та Катерини 
Бондарук, солістка Анастасія Панасюк та  
учасники ансамблю «Ремікс» студії вокаль-
ного та сольного співу «Камертон»); Галини 
Пташник (зразковий ансамбль української 
народної пісні «Яворина» під акомпану-
вання Валентина Матвійчука) та Людмили 
Семери (учасники студії вокального та 
сольного співу «Зорепад», дует «СвіТана» 
у складі Світлани та Анастасії Поліщуків, 
солістки Анни Березовської).

А от «Файні дівчата з файного міста» у 
виконанні квінтету «АКВА» студії вокально-
го та сольного співу «Зорепад» під керівни-
цтвом Людмили Семери, підкреслили, що у 
нашому файному місті мешкають не тільки 
файні, а  й талановиті дівчата.

Яскраве, багатоголосе й емоційне дій-
ство, яке дивувало 
та вражало, до-
повнили вихованці 
ансамблю гітари-
стів «Adlibitum» 
Рожищенського 
БДТ (керівник 
Ірина Сіробаба) та 
вихованці Рожи-
щенської дитячої 
музичної школи: 
Андрій Копюк та 
Анатолій Райхерт. А 
виступ талановито-
го Дмитра Гринюка, 
став своєрідною 
родзинкою свята, чарівні звуки бандури у 
його виконанні проникали в саме серце.

Урочиста церемонія відкриття Дня міста 
розпочалася з щирого привітання міського 
голови В’ячеслава Поліщука, який дякував 
рожищанам за їхню любов до міста та пра-
цю задля його розквіту.

«Кажуть, ми не вибираємо Батьківщини, 
її нам дарує Бог. Не раз Рожище було роз-
бите вщент, пограбоване, знедолене. Але 
щоразу наші працьовиті люди відновлюва-
ли та піднімали його із руїн. Я впевнений, 

що спільною щоденною працею, 
енергією наших сердець ми 
зробимо рідне місто ще кращим. 
Хочу висловити слова вдячності 
вам, земляки, за любов і вірність 
нашому місту, за вашу працю 
і турботу. Дякую кожному за 
добрі справи, вчинки, наміри 
та починання, спрямовані на 
розвиток та благоустрій міста, 
покращення добробуту його 
жителів», - зазначив В’ячеслав 
Анатолійович.

Вітання цього дня линули 
й від почесного громадянина 
міста Рожище, Черкащини та 

міста Умань, заслуженого машинобудівни-
ка України, повного кавалера ордену «За 
заслуги», кавалера ордену князя Ярослава 

Мудрого, генерального директора ПАТ 
«Уманьферммаш» Анатолія Ліпкана,  який 
не тільки привітав близьких серцю людей, а 
й, як завжди, презентував цінні подарунки, 
цього разу – сертифікати на встановлення 
п’яти каруселей в дитячих садочках нашого 
міста.

Щирі вітання та побажання всього 
найкращого 
рожищани отри-
мали і від голови 
Рожищенської 
районної ради 
Андрія Музики 
та депутата 
обласної ради  
В’ячеслава 
Рубльова, який 
нагородив 
міського голову 
В’ячеслава Полі-
щука грамотою 
за великі заслуги 
та вагомий внесок в розвиток міста.

Не обійшлося без відзначень – подарун-
ки та Почесні грамоти міської ради вручили 
кращим платникам податків - ТДВ «Рожи-
щенський сирзавод», ТзОВ «Торговий Дім 
«Аванта» та підприємцям Сергію Грицюку, 
Сергію Новосаду та Валентину Демидюку.

Подяку міського голови за активну 
участь в житті міста, високі здобутки в 
навчанні та з нагоди відзначення Дня міста 
Рожище отримали учні ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
№1: Вікторія Кондратюк, Анастасія Пилип-
чук, Станіслав Лук’янчук; школи № 2: Вадим  
Юфімчук, Віктор Ходзінський, Анастасія 
Слобода; школи № 3: Олександр Черкашин, 
Анна Гнатюк, Мирослава Боярин; НВК № 
4: Олександр  Хомич, Владислав  Зайчик, 

Ірина  Ткачук, Анна 
Трофімчук.

За вагомий 
внесок у розви-
ток національної 
культури та високу 
виконавську май-
стерність В’ячеслав 
Поліщук нагородив 
Грамотами керів-
ників Зразкової 
студії вокального 
та сольного співу 
«Камертон»  БДТ 
Ірину Матвійчук, 
Студії вокального 

та сольного співу «Зорепад»  БДТ  Людмилу 
Семеру, ансамблю гітаристів  «Аd libitum»  
БДТ  Ірину Сіробабу.

Подяку міського голови за плідну 
творчу працю на користь територіальної 
громади, професіоналізм та відданість 
справі, активну життєву позицію очільник 
рожищенської громади вручив Віталію  
Шевченку  та зразковій студії  «Етюд» БДТ.

За  вагомий внесок у розвиток спор-
тивної культури і спорту, прославлення 
рідного міста, створення його позитивного 
іміджу нагороди отримали вихованці спор-
тивної школи  Тетяна Савка, Юлія Степанюк 
та Віталій Кропива. Подяки міського за ак-
тивну участь в житті міста, високі здобутки 
в навчанні отримали учні музичної школи 
Анатолій Райхерт, Дмитро Гринюк і Андрій 
Коп’юк.

Міська влада привітала і найкращих 
господарів міста – переможців конкурсу 
«Кращий двір». Власники зразкових дворів, 
а саме, Андрій Сасовський (вул. Привок-
зальна, 6), Світлана Мельник (вул. Шев-
ченка, 146) та Олександр Омельчук (вул. 
Зарічна, 34) отримали Почесні грамоти та 
подарунки.

Процедура нагороджень була перепле-
тена виступами талановитих учнів місцевих 
шкіл: Софії Міненко (школа №2); вокального 
ансамблю «Дивосвіт» (школа №3); учасників 

танцювального колективу Рожищенського 
НВК №4; Вікторії Демчук (НВК№4); Анни 
Гнатюк та Мирослави Боярин (школа №3); 
танцювального колективу НВК №4.

Та особлива відзнака, вшанування та 
визнання на День міста була загиблому 
герою – Олександру Плоцидиму.

«Ми з вами живемо в складний, сповне-
ний протиріч час… 
Час, коли радість та 
пісня переплітають-
ся з невимовним 
смутком і журбою, в 
час, коли ми з вами 
будь якої миті може-
мо втратити близь-
кого, знайомого, рід-
ного серцю з числа 
тих, хто знаходиться 
на Сході країни, в 
зоні бойових дій, - 
промовила ведуча 
Наталія Марценюк. 

- Майже два з половиною роки минуло з 
того дня, коли рожищенське  небо вперше 
розірвала «Плине кача». Місто проводжало 
в останню дорогу свого героя – Олександра 
Плоцедима. Життя цього ще зовсім моло-
дого, але сміливого воїна на самому злеті 
обірвала куля снайпера. Прошу хвилиною 
мовчання вшанувати пам’ять Олександра 
Плоцедима та усіх героїв, що загинули на 
Сході країни».

Аби не померкла пам’ять про нашого 
героя, на сесії міської ради було прийняте 
рішення присвоїти  Олександру Плоцидиму 
звання «Почесний громадянин міста Рожи-
ще» (посмертно). Свідоцтво про присвоєн-
ня цього звання В’ячеслав Поліщук вручив 
мамі Героя – Галині Плоцидим.

Композиція «Білі тополі» у виконанні 
Людмили Семери та Лілії Мартинюк стала 
присвятою всім загиблим у боях на Сході 
України.

Побажали здоров`я та віддали особли-
ву шану в цей день найстаршій жительці 
Рожища Марії Миронівні Черняк, яка 
народилася 1 липня далекого 1915 року і 
незабаром відзначатиме 102 День свого 
народження. Подарунок отримав і наймен-
ший мешканець Рожища, який народився в 
подружжя Лазаруків.

Упродовж  всього дня на території 
міського парку тривали спортивні ігри та 
змагання серед дітей. Також тут проходила 
дитяча розважально-ігрова програма «Мі-
стечко дитячих мрій» від ковалів щасливого 
дитинства – педагогів Рожищенського БДТ. 
Взагалі, на День міста Рожище для дітей 
було чимало зроблено. Чого тільки варту-
ють різноманітні атракціони, батути, ігри, 
майстер-класи. Урізноманітнювала цікаве 
свято програма «Місто тисячі ідей, пригод і 
книжок» від Рожищенської районної бібліо-
теки для дітей, де хлопчики та дівчатка із 
задоволенням брали участь в іграх, ро-
звагах та 
конкур-
сах. А ще 
з більшим 
задово-
ленням 
отри-
мували 
призи, за 
які щедро 
нагород-
жували 
органі-
заторів 
щирою 
по-
смішкою.

Продовження на 2 сторінці
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Співи, танці та двобої: як ми святкували День міста

Здається, не було жодного місця в рожи-
щенському парку, яке не було б задіяне під 
якусь локацію чи розвагу. Наприклад, увагу 
закоханих пар привертала фотозона від 
творчого простору «Цитрус», а ще рожища-
ни залюбки фотографувалися біля чудової 
інсталяції «Я люблю Рожище» від зразкової 
студії «Етюд» Рожищенського БДТ та рожи-

щанина Юрія Попова.
На святі можна було покуштувати різні 

страви у фуд-зоні, скуштувати шашлик  або 
щось солоденьке.

Організатори свята Рожищенська міська 
рада, обіцяла на День міста порадувати та 
подивувати присутніх. Отож найбільшою 
подією, яка дивувала та захоплювала дух, 
була спортивно-розважальна програма 
та розіграш призів від  гостей з Луцька - 
спортивного клубу PLAZA, тренери якого 
не тільки показали, що підняти штангу 
вагою понад 200 кг можна, але й дали 
можливість рожищанам виграти подарун-
кові абонементи для занять у спортивному 
клубі PLAZA та спортивне харчування. Було 
проведено безліч конкурсів та показових 
виступів зі змішаних єдиноборств. А ще на 
майдані Незалежності встановили справж-
нісінький ринг, на якому проходив пока-
зовий бокс.  Подивитися на «запеклий» бій 
спортсменів зібралося чимало вболіваль-
ників.

Ну і чи не найголовніша фішка Дня міста 
Рожище – концертно-розважальна  програ-
ма за участю запрошених гуртів, яка зібрала 

найбільше глядачів. Привітати рожищан 
зі святом приїхав відомий український 
гурт «Чорні черешні».  Цей поп-фолк-джаз 
колектив був створений наприкінці 80-х 
років. За три десятки років своєї діяльності 
має чимало нагород: дипломант фестивалю 
«Червона рута», володар Гран-прі Між-
народного фестивалю естрадної музики 
«Марія», дипломант фестивалів «Оберіг», 
володар найвищої відзнаки фестивалю 
«Велика Берегиня».

Ритми барабанів від «Garage drum show» 
покликали на майдан  всіх тих, хто не зміг 
долучитися до святкування раніше. Цей 
гурт хоч і сформувався не так давно – у 
травні 2013 року, однак уже встиг заявити 
про себе. Цікаве і оригінальне шоу під знай-
омі усім музичні мотиви оцінили й рожища-
ни, гучно аплодуючи молодим музикантам.

«Twice a week» з Луцька, фіналісти «We 
plus music awards», напевно, отримали цьо-
го дня кілька сотень нових шанувальників, 
бо ж гарно виступили на святі. Гучних опле-
сків отримав і гурт «ВГБ», виконуючи відомі 
хіти та нові твори, під супровід бандури та 
гітари.

Гурт «Цвях» з  Нововолинська не на жарт 
запалив публіку і виконавців довго не хоті-
ли відпускати зі сцени.  Музиканти  грають 
у змішаному стилі: панк, ска, фолк, реггі, 
етно та виконують пісні на власні тексти, в 
основному, українською мовою.

І на завершення свята – родзинка 
концерту, запальні та талановиті, цікаві та 
кумедні, ті, які сколихнули все Рожище, при-
мусили танцювати і малих, і старших – гурт 
«Чумацький шлях» з Хмельницького. Ці му-
зиканти  виконують суміш українського на-
родного мелосу з ультрасучасною важкою 
рок музикою, водночас використовуючи 
етнічні мотиви й інших народів світу. Важкі 
гітарні рифи, шалена енергетика, речитатив, 
динамічні приспіви – це все було в Рожищі! 
Гурт полонив серця рожищенської молоді! 
Їх не відпускали зі сцени, просили вико-
нувати пісні на біс, а пізніше довго брали 
автографи та фотографувалися з солістом 
гурту Сергієм Строяном.

Свято завершилося, але вражень, 
надіємося, залишилося на цілий рік, аж до 
наступного Дня міста.

Відбулася сесія Рожищенської міської ради
Позачергова сесія Рожищенської міської 

ради відбулася 22 червня. Як зазвичай, 
розпочали засідання хвилиною мовчання, 
на знак вшанування пам’яті загиблих на 
Сході учасників АТО.

В залі з 26 депутатів присутніми були 17. 
На порядок денний 22-ої позачергової сесії 
виносилися 12 питань. Про внесення змін до 
рішень міської ради від 30 грудня 2016 року 
№15/2 «Про міський бюджет на 2017 рік» 
доповіла начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Ірина Попова. 

Заслухавши Ірину Степанівну, депутати 
внесли зміни у дохідну та видаткову частини 
загального та спеціального фондів місько-
го бюджетів. Загалом, збільшили дохідну 
частину загального фонду міського бюджету 
на 379 тис. грн за рахунок перевиконання 
дохідної частини загального фонду біль-
ше як на 5 відсотків (29 тис. грн – податок 
на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності; 50 тис. грн 
– податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості; 100 тис. грн – земельний пода-
ток юридичних осіб; 100 тис. грн – орендна 
плата з юридичних осіб; 25 тис. грн – знято 
запланований обсяг надходжень транспорт-
ного податку з фізичних осіб; 74 тис. грн – 
єдиний податок з фізичних осіб; 21 тис. грн 
– плата за надання інших адміністративних 
послуг; 30 тис. грн – інша субвенція з облас-
ного бюджету місцевим бюджетам). Також з 
метою збалансування планових показників 
дохідної частини міського бюджету в частині 
надходжень акцизного податку проведено 
розмежування (більше читайте на сайті 
Рожищенської міської ради, - авт.). Всього 
дохідна частина бюджету збільшилася на 
379 тис. грн, в тому числі доходи загального 
фонду – 379 тис. грн.

Щодо змін у видатковій частині по 
загальному фонду, то депутати за рахунок 
перевиконання коштів та вільних залишків 
на 1 січня 2017 року спрямували 442 тис. грн 
на оплату праці та нарахування на заробітну 
плату працівників міської ради. Зауважимо, 
що додаткова потреба у коштах виникла 
на підставі прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 травня 2017 року 
№353. Згідно додатку №50 до цієї поста-
нови змінилася схема посадових окладів 
керівних працівників та спеціалістів апарату 
виконавчого комітету міських рад. 

На 30 тис. грн збільшили бюджетні асиг-
нування за рахунок субвенції з обласного 
бюджету на ремонт дороги по вулиці Шев-
ченка. А також профінансували програму 
«Безпечне місто Рожище на 2016-2020 роки» 
в сумі 29 тис. грн.

Таким чином видаткова частина міського 
бюджету збільшилася на 501 тис. грн: в тому 
числі видатки загального фонду збільшили-
ся на 547 510 грн, а видатки спеціального 
фонду зменшилися на 46 510 грн.

Щодо внесених змін до Програми «Без-
печне місто Рожище на 2016-2020 роки», то 
тут депутати врахували звернення Громад-

ського формування з охорони громадського 
порядку «Варта Громади» та рекомендації 
постійної комісії з питань планування бюд-
жету та фінансів, промисловості, будівни-
цтва, житлово-комунального господарства, 
транспорту і зв’язку та виділили на потреби 
формуванню 29 тис. грн. Ці кошти будуть 
спрямовані на придбання рацій та відео-
реєстратора членам «Варти Громади», а 
також на паливно-мастильні матеріали для 
здійснення патрулювання міста. 

Враховуючи пропозиції депутатів, 
постійних комісій, виконавчого комітету  
затверджено план роботи Рожищенської 
міської ради на ІІ півріччя 2017 року, з  яким 
можна ознайомитися на сайті держустано-
ви. 

Слід зауважити, що під час засідання 
постійної комісії з питань депутатської 
діяльності та етики дотримання прав люди-
ни, законності та правопорядку, земельної 
реформи, екології та раціонального викори-
стання природних ресурсів особливу увагу 
було приділено питанню встановлення 
податку на майно в частині плати за землю 
та пільг щодо земельного податку. Члени 
комісії довго обговорювали розмір цих 
податків зважуючи всі «за» та «проти». Тому 
депутати на пленарному засіданні заслу-
хавши всі аргументи одноголосно погодили 
напередодні обговоренні зміни. 

Отож, ставки земельного податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову оцін-
ку  (НГО) яких проведено, встановлюється 
у розмірі 1% від їх нормативної грошової 
оцінки, крім нижчезазначених, а саме: за 
земельні ділянки для будівництва і обслу-
говування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), 
для колективного житлового будівництва і 
обслуговування багатоквартирного будин-
ку, для будівництва індивідуальних гаражів, 
для колективного гаражного будівництва 
– 0,03% від НГО; за земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господар-
ства – 0,3% від НГО; за сільськогосподарські 
угіддя – 0,3% від НГО; за земельні ділянки, 
які перебувають у постійному користуванні 
суб’єктів господарювання (крім земельних 
ділянок, які перебувають у постійному 
користуванні підприємств, установ та 
організацій, що належать до державної та 
комунальної форми власності, земельних 
ділянок, що відносяться до земель залізнич-
ного транспорту) – 5 % від НГО; за земельні 
ділянки, які відносяться до земель залізнич-
ного транспорту – 3 % від НГО.

Традиційно, депутати розглянули на сесії 
міськради низку земельних питань: понов-
лення договорів оренди землі та надання 
дозволів на складання документацій із зем-
леустрою щодо встановлення меж земель-
ної ділянки в натурі. 

Під час розгляду питання «Різне» депута-
ти заслухали пропозиції та усні звернення 
своїх колег. Найбільше обранці громади 
Рожища піклувалися про відновлення світла 
на вулицях міста та ремонт доріг. 

ПРОЕКТ
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання

РІШЕННЯ
      липня 2017 року                                                                                                                               №                                                                                      
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів від жителів будинків 
приватного сектору, багатоквартирних будинків, 
бюджетних організацій  та інших споживачів м. Рожище,
які надаються комунальним підприємством  
«Дільниця благоуст¬рою Рожищенської  міської ради».

Керуючись пунктом 2 статті  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ від 26.07.2006р. №1010 
«Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», 
враховуючи звернення комунального підприємства «Дільниця благоустрою Рожищенсь-
кої міської ради » від 21.06.2017 року № 113 та розрахунки підприємства щодо економічно 
обґрунтованих планових витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів від жителів 
будинків приватного сектору, багатоквартирних будинків, бюджетних організацій  та інших 
споживачів м. Рожище, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити  тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від жителів 

будинків при¬ватного сектору, багатоквартирних будинків, бюджетних організацій  та інших 
споживачів, які надаються комунальним підприємством  «Дільниця благоустрою Рожищенської 
міської ради», згідно з додатком.

2.  Вважати такими, що втратили чинність  рішення виконкому міської ради від 23.05.2012р. 
№ 62 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що 
надаються кому¬нальним підприємством «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» 
та рішення виконкому міської ради від 29.12.2016 року № 91 « Про встановлення скоригованих 
тарифів на послуги з вивезення твердих  побутових відходів від жителів будинків при¬ватного 
сектору, багатоквартирних будинків, бюджетних  організацій  та інших споживачів м. Рожище, 
які нада¬ються комунальним підприємством «Дільниця благоуст¬рою Рожищенської міської 
ради».

3. Встановлені цим рішенням  тарифи діють протягом строку виконання комунальним 
підприємством Програми  поводження з твердими побутовими відходами  на 2017- 2021 роки і 
вступають в дію не раніше 15 днів з дня прийняття рішення про встановлення нових тарифів.

4  Встановлені цим рішенням  тарифи  вважати базовими для розрахунків та коригування.
5. У разі зміни протягом  установленого строку дії тарифів рівня заробітної плати, цін на 

паливо, енергоносії та матеріальні ресурси проводити коригування тарифів по відповідних 
статтях витрат.

6. Комунальному підприємству проводити перерахунок розміру плати  за послуги в разі 
їх ненадання, надання не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та якісних показників від 
нормативних. 

7. Рішення про встановлення тарифів оприлюднити на сайті міської ради, тарифи оприлюд-
нити в засобах масової інформації. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Лука-
севича І.М.

          Міський голова                 В.ПОЛІЩУК
          Лукасевич 24715

Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення будинків при-ватного 

сектору, населення багатоквартирних будинків, бюджетних організацій  та інших спожи-
вачів м.Рожище, які нада¬ються комунальним підприємством «Дільниця благоуст¬рою 

Рожищенської міської ради».

Назва послуги Одиниця 
виміру

Ціна на вивезення твер-
дих побутових відходів

Без 
ПДВ з ПДВ

На 
одну 

особу в 
місяць, 

грн.

Для населення приватного сектору 1 м. куб. 96,71 116,05 14,50

Для населення багатоквартирних 
будинків

1 м. куб. 96,71 116,05 12,56

Бюджетні організації 1 м. куб. 103,16 123,79 -

Інші споживачі 1 м. куб. 110,53 132,64 -

Проект для ознайомлення



3№ 39 Рожищанин
На варті рожищенської ночі

Вони в Рожищі усього кілька тижнів, а вже 
викликали до себе неоднозначне ставлення. 
Одні їм дякують, інші, 
м’яко кажучи, недолю-
блюють. А вони мріють 
«покрити» весь Рожищен-
ський район, аби  меш-
канцям жилося спокійно 
і безпечно. Хто ж вони, ці 
хлопці та дівчата у чорній 
формі з написами на шев-
ронах «Варта Громади», 
звідки з’явилися, з якою 
метою? Відповідь на це  
питання досить проста – 
вони члени громадського 
формування.

Як же діє «Варта 
Громади» у Рожищі, яка 
ціль її створення, як часто 
доводиться працювати на 
власному ентузіазмі – в 
розмові із керівником формування Леонідом 
Войтюком та його заступником – Іриною 
Ющук.

«Поштовхом до створення громадського 
формування було бажання зробити життя 
міста спокійнішим та безпечнішим, тим більше, 
що кістяк сформувався ще під час подій на 
Майдані. Тоді в місті була створена Самообо-
рона, яка мала на меті патрулювання міста. 
Проте, із загостренням бойових дій на Сході 
діяльність цього об’єднання небайдужих лю-
дей набуло більш волонтерського характеру, - 
розповідає Леонід Войтюк. – Варто зауважити, 
що в Рожищі приблизно з 2008 року функ-
ціонувала  «Варта порядку». Це формування 
не було настільки дієвим, як наразі у нас. Не 
секрет, що в місті побутує думка, нібито «Варта 
порядку» була «ручною» організацією, під 
впливом одного з волинських політиків і вико-
нувала роботу «на замовлення». Тому відразу 
виникла ідея відмежуватися, щоб не викли-
кало асоціації нібито ми теж підконтрольні 
цій особі, яка очолює одну з ключових посад 
в області. Відтак діяльність «Варти порядку» 
припинено. У зв’язку з реорганізацією старі 
посвідчення втратили дію, а нові, які мають ба-
гато ступенів захисту, будуть видавати тим, хто 
братиме активну участь у патрулюванні міста».

 У травні цього року відбулися установчі 
збори нової структури, на яких обрали керівні 
органи переформатованої Варти, а також 
ухвалили зміни до статуту. Очільником нового 
ГФ «Варта громади» обрали Леоніда Войтюка, 
заступником - Ірину Ющук, секретарем став 
Михайло Дідух.

Як зазначив Леонід Войтюк, до участі у 
новому формуванні запрошували й колишніх 
членів «Варти порядку» та погодилися далеко  

не всі: 
«Десь 14% від старої гвардії вирішили 

вступити до «Варти Громади», 
інші – думають. Хочеться, щоб 
люди зрозуміли, що ми будемо 
контролювати те, як і яким чином 
вони знову будуть поновлювати 
право володіти зброєю». 

Також, за словами очільни-
ка Варти, радує те, що з нового 
складу, ніхто не натякає на 
оформлення дозволу на зброю. 
Це, на його думку, є показником 
того, що люди не прийшли до 
«Варти Громади» задля своїх 
меркантильних інтересів.

«Станом на 2 червня ми 
пройшли весь процес реєстрації 
«Варти Громади», - розповідає 
заступник керівника громадсько-
го формування, юрист за освітою 
Ірина Ющук. – Зареєстровані у 

Єдиному державному реєстрі, нам присвоїли 
код ЄДРПО, також подані відповідні заяви 
на реєстрацію до контролюючих органів. У 
нас є власна печатка. Членам формування 
видаватимуться посвідчення нового зразка 
з декількома рівнями захисту та з особистим 
підписом керівника». 

«Тут хочеться відразу зауважити, що ми 
не є чиєюсь структурою. Наше формування 
є аполітичним, патрулювання здійснюється 
на волонтерських засадах, - додає очільник. 
– А свою діяльність ми координуємо лише з 
Національною поліцією». 

Перш ніж створити Варту в місті Рожище, 
Леонід Войтюк переймав досвід Луцька та 
Ківерець, де вже досить тривалий термін 
успішно функціонують подібні структури з 
охорони громадського порядку. 

«В обласному центрі є група швидкого 
реагування «Самооборона Волині», а в Ківер-
цях – «Варта громади м. Ківерці», - зауважує 
очільник «Варти Громади». – У нас є усна 
домовленість про взаємодопомогу у випадках, 
коли власних сил недостатньо. Наприклад, під 
час масових заходів». 

Серед завдань, визначених у статуті цього 
формування, є патрулювання спільно з пра-
цівниками поліції для забезпечення громад-
ського порядку та участь у заходах правоох-
оронних органів, спрямованих на боротьбу з 
окремими видами правопорушень. 

Разом з правоохоронцями члени форму-
вання виходять на чергування тричі на тиж-
день – у п’ятницю, суботу та неділю з двадця-
тої до четвертої ночі, а подекуди, до восьмої, 
а то й довше. Якщо є звернення громадян, або 
за проханням поліції виїжджають у будь-який 
день тижня. Важливим фактором є те, що 

члени «Варти громади» патрулюють віддалені 
мікрорайони міста. 

«В основному ми займаємося профілак-
тикою дрібних адміністративних правопору-
шень, таких, як нецензурні висловлювання, 
куріння на дитячих майданчиках, розпивання 
спиртних напоїв в громадських місцях, непра-
вильне паркування, - розповідає Леонід Вой-
тюк. – Надаємо допомогу поліції при складанні 
протоколів на злісних порушників, охороняє-
мо місця ДТП, беремо участь у поліцейських 
рейдах по розважальних закладах, які не 
дотримуються графіку роботи. А таких у місті 
є два – це фаворит по складених протоколах 
бар «Джаз» та інколи «Люкс». Найдисципліно-
ванішим,  так би мовити, взірцем для інших 
закладів є «Квадрат». Там завжди все чітко та 
по годинах».

Особливу увагу, за словами керівника 
нової Варти, вони приділяють браконьєрам.

«До нас часто телефонують небайдужі гро-
мадяни та повідомляють, що недобросовісні 
рибалки використовують для вилову риби 
снасті - сітки. Та ще й під час нересту. Згідно з 
діючим законодавством України, виловлювати 
рибу сітками заборонено, а згідно з Законом 
«Про тваринний світ» з 1 квітня до 15 червня 
діяв режим тиші, коли навіть на човнах у водо-
йму заходити не можна було, - зауважує Ірина 
Ющук. – Неодноразово виїжджали на місце 
і разом з поліцією 
міста Рожище ловили 
браконьєрів «на гаря-
чому». 

Одним із найкра-
щих «уловів» «Варти 
Громади»,  мабуть, було 
виявлення у ніч з 8 на 
9 червня поблизу села  
Носачевичі  на річці 
Конопелька риболов-
ні сітки протяжністю 
приблизно півкіломе-
тра. У сітках вже було 
кілька рибин. Власни-
ка, щоправда, так і не 
знайшли. 

«Ми телефонува-
ли в Рибінспекцію, 
пропонували їм під’їхати і засвідчити даний 
факт. Однак, вони не змогли прибути через 
надмірну зайнятість. Загалом, протягом місяця  
нами було ліквідовано понад 1 кілометр сіток 
і один павук. Одну з сіток витягнули у День 
міста Рожище просто зі ставка поблизу місь-
кради. Частину усієї «здобичі» ми передали 
Рибінспекції на зберігання, а решту, за їхньої 
згоди, знищили. Так чинитимемо й надалі, 
поки у нас в районі будуть займатися бра-
коньєрством», - каже Ірина Ющук.

«Рожищенці мають почуватись захище-
ними у своєму місті. Ми це розуміємо,  а тому 
питання громадського порядку для нас - одне 
з ключових. Дякуємо за те, що Рожищенська 
міська рада пішла нам назустріч і на сесії під-
тримала наше звернення, - підкреслює Леонід 
Войтюк. – А просили ми небагато – виділити 
кошти на придбання рацій, засобів фіксації 
порушень та придбання паливно-мастильних 
матеріалів для здійснення патрулювання міста. 
Бо, до прикладу, форму, яку носять члени 
громадського формування, кожен придбав 
за власні кошти. Протягом червня місяця ми 
купували бензин для здійснення патрулюван-
ня також зі своєї кишені».

Нікому не секрет, що після подій на Май-
дані довіра населення до тоді ще міліції  різко 
впала. Тому цікаво, як ладнають представники 
громади з правоохоронцями.

«Співпраця є, надіємось, що буде і взаємо-
розуміння. Але, в народі кажуть, що, як для мі-
цної дружби, так і для співпраці потрібен час, 
а він покаже, чи буде в нас цілковита довіра», 
- підсумовує заступник очільника Варти.

Керівний склад «Варти Громади» запро-
шує рожищенців, котрим не байдуже, яким 
буде життя району в майбутньому, до лав 
їхнього формування. Наразі Варта налічує 18 
учасників. Це АТОвці, афганці, Національний 
корпус, прості рожищани, але левову частину 

«Варти громади» складають 
члени ГО «Самооборона міста 
Рожище».

«Хочемо, щоб наші ряди 
поповнювалися молодими 
людьми, бо їм, як нікому іншо-
му, потрібно будувати світле 
майбутнє для себе, для майбут-
ньої сім’ї, дітей. Приємно, що 
приходять 17-літні юнаки, яких 
поки ми не можемо прийняти, 
але віримо, що з такою молод-
дю у нас є шанс бути силь-
ною країною, - каже Леонід 
Войтюк. – Дуже вдячний тим 
небагатьом членам Варти, які 
через нехватку людей щоразу 
виходять на патрулювання. 
Надіюсь, що незабаром нас 

буде більше».
Нагадаємо, вступити до лав «Варти Гро-

мади» можуть особи, які досягли 18-літньо-
го віку, не мають судимості та не є злісними 
порушниками громадського порядку. З 
формування виключаються особи лише за 
рішенням штабу, до якого входять керів-
ник, заступник та секретар.

Зв’язатися із громадським формуван-
ням можна за телефоном

(050) 071-74-42

Конкурс оголошується у таких категоріях:
1. «Енергоефективність та енергозбереження» (заміна старих вікон  

і дверей на енергозберігаючі; утеплення приміщень соціальної сфери 
та житлових будинків; заміна систем опалення; заміна систем освіт-
лення приміщень та вулиць у населених пунктах; впровадження інших 
інноваційних енергозберігаючих технологій);

2. «Чисте довкілля та добробут громади» (благоустрій територій 
громади, будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водо-
провідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання; упорядкування зон санітарної охорони, дже-
рел питного водопостачання; впровадження технологій та обладнання 
установок доочищення питної води; облаштування майданчиків для 
збору твердих побутових відходів; здійснення інших заходів, спрямова-
них на поліпшення екологічної ситуації на території громади);

3. Будівництво і облаштування дитячих ігрових майданчиків та 
спортивних майданчиків для молоді.

Граничний обсяг фінансування  одного проекту за рахунок бюджет-
них коштів становить 50 тис. грн   (не повинен перевищувати 50 відсот-
ків у категоріях «Енергоефективність та енергозбереження» та «Чисте 
довкілля та добробут громади», та не перевищувати 75% у категорії 
«Будівництво і облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортив-
них майданчиків для молоді».)

Конкурсні пропозиції приймаються з 30 червня по 31 липня 2017 
року за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 60 ( Рожищенська 
міська рада).

Для участі у конкурсі допускаються проекти, подані органами само-
організації населення та об’єднаннями співвласників багатоквартирно-
го будинків, зареєстрованих в установленому порядку.

З  Положенням про конкурс, конкурсною документацією,  формою 
заяви на участь у конкурсі, вимогами до розроблення проектів та про-
грам, додатковими коментарями можна ознайомитись на офіційному 
сайті Рожищенської міської ради. 

За додатковою інформацією звертатись за номером телефону 2-18-
53.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ КОНКУРСУ
1. Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу є органи самоорганізації населення, об’єд-

нання співвласників багатоквартирних будинків,  які у встановленому 
Положенням порядку подали проект або програму розвитку місцевого 
самоврядування та громадянського суспільства.

2. Умови фінансування
Максимальний сукупний обсяг співфінансування з міського бюд-

жету проектів органів самоорганізації населення визначається при 
прийнятті міського бюджету на відповідний рік, для одного заявника 
– 50 тис. грн.

Обсяг співфінансування з міського бюджету проектів органів 
самоорганізації населення не повинен перевищувати 50% у категоріях 

«Енергоефективність та енергозбереження» та «Чисте довкілля та 
добробут громади», та не перевищувати 75% у категорії «Будівництво 
і облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивних майдан-
чиків для молоді».

Зміст проектів
Проекти органів самоорганізації населення та ОСББ повинні бути 

спрямовані на:
- запровадження енерго- та ресурснозберігаючих технологій;
- реалізацію заходів з метою покращення спільних умов проживан-

ня (наприклад, проведення поточного або капітального ремонтів);
- облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків, прибу-

динкових територій.
4. Планування кошторису видатків
Кошторис видатків на реалізацію проекту (програми) може перед-

бачати: кошти на розробку технічної документації; кошти на здійснення 
організаційно-технічних заходів (оплата за виконання послуг та випуск 
презентаційних матеріалів); кошти на придбання технічного устатку-
вання для спільного користування тощо; кошти на капітальні роботи.

5. Пояснення до аплікативної форми підготовки проекту (програми)
Аплікативна форма визначає структуру та послідовність викладу 

змістовної частини проекту (програми), формулює вимоги до ньо-
го. Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не 
реєструються і не допускаються до участі у конкурсі.

Мета аплікативної форми проекту (програми) – стандартизувати 
форму проекту (програми), що дозволить членам комісії ефективно 
проводити експертну оцінку проектів (програм). Основним завданням 
аплікативної форми є орієнтація розробника проекту (програми) відо-
бразити ті складові його змісту, які у своїй сукупності обґрунтовують 
актуальність проблеми, її відповідальність напрямам діяльності, які 
передбачені міським конкурсом проектів .

Аплікативна форма передбачає наступну структуру:
1. Заява; 
2. Реєстраційна картка проекту (програми); 
3. Проект: анотація проекту; детальний опис проекту; опис пробле-

ми (питання), на розв’язання якої спрямований проект; мета та завдан-
ня проекту; технологія досягнення цілей; план-графік реалізації заходів 
проекту; очікувані результати проекту; бюджет;

4. Додаток 1. Протокол про наміри спільної реалізації проекту;
5. Додаток 2. Інформація про партнерські відносини.
Примітка: Додаток 1 та Додаток 2 подаються, якщо співфінансуван-

ня проекту, крім учасника, здійснює інша особа (партнер).
Проект подається українською мовою у друкованому вигляді в 3-х 

примірниках (один оригінал та дві копії). Нумерація проекту повинна 
бути наскрізьна. Електронний варіант з поміткою «Конкурс» надси-
лається на електрону пошту, визначену комісією та зазначену у оголо-
шенні про конкурс. 

Рожищенська міська рада оголошує конкурс з відбору проектів, спрямованих на фінансування 
заходів Програми сприяння та розвитку ОСН, в тому числі ОСББ міста Рожище.

Терміново потрібна матеріальна допомога 
хворій рожищанці.

Єві Степанівні Гібляк Бог дарував велике, щире 
та добре серце. Мабуть тому, вона завжди намагала-
ся допомогти ближньому. 

Любов до людей спонукала Єву Степанівну ще 
в 2014 році стати на волонтерську стезю. Саме тоді 
вона прийшла до членів ГФ «Народна самооборона 
м.Рожище» з простою, нібито, пропозицією: «Хочу 
допомагати нашим синочкам чим зможу». 

І вона допомагала: шила для наших солдатів 
ковдри та спальні мішки, ремонтувала верхній одяг, 
який волонтери відправляли АТОвцям на полігони.

Більше сотні військовослужбовців зігрівались 
холодними ночами під ковдрами, пошитими саме 
рожищанкою Євою Гібляк. А скільки синьо-жовтих 
та червоно-чорних прапорів, зшитих руками жінки, 
поїхало на Схід, то вже ліку немає… 

Сьогодні у житті 67-річної Єви Степанівни важ-
кий період. Тяжка хвороба виснажила не тільки тіло, 
а й душу. Коштів на лікування вже «напозичалася», 
де тільки могла, але їх все одно мало.

Пам’ятайте: доброта до інших людей приносить 
радість та спокій у серце того, хто дає, i того, хто 
потребує. Гроші буде витрачено, прибутки вичер-
паються, іграшки зламаються, а пам’ять про добро 
залишиться у віках.

Реквізити для допомоги:
1. Переказ на картку «Приватбанк»:
Номер карти: 5168 7572 8011 4614 на ім’я 

Гібляк Єва Степанівна.
2. Переказ на картку «Ощадбанк»:
Номер картки: 5167 4900 5893 6585 на ім’я 

Гібляк Єва Степанівна.

Допомагала АТОвцям, а нині 
сама потребує допомоги

Рожищенська міська рада повідомляє, 
що 30 серпня 2017 року кінцевий термін 
сплати земельного податку з фізичних 
осіб.

За квитанціями звертатися:
м. Рожище, вул. Незалежності, 60.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
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У місті Любешів 
пройшли змагання з 
міні-футболу серед 
волонтерів, АТОвців 
та правоохоронців. 
Чотири команди бо-
ролися за право бути 
кращими.

Нагадаємо, що за-
початкували змагання 
з міні-футболу ГФ «На-
родна самооборона 

міста Рожище» минулого року, організувавши на стадіоні «Колос» у Рожищі турнір 
серед волонтерів Волині «Благородне серце – вічно живе». Захід був присвячений 
пам’яті загиблих волонтерів.

Тоді участь у спортивному протистоянні взяли команди п’яти волонтерських 
об’єднань: ГО «Майдан» з містечка Любешів, Автомайдану України - Луцьк, Цивільно-
го корпусу «Азов», «Самооборони Волині» та «Самооборони Рожища». У результаті 
кількагодинного протистояння перемога дісталася футболістам з Любешова.

Отож, у неділю, 11 червня, любешівські футболісти на правах переможців прий-
мали команди на футбольному полі стадіону «Колос».

Турнір з міні-футболу, присвячений Дню Героїв, організований завдяки Федера-
ції футболу району, ВФСТ «Колос» та футбольному клубу «Прип’ять».

В змаганнях взяли участь команди «Самооборона» з м. Рожище, «Національна 
поліція» – «Львів» (Маневичі) та «Львів» (Любешів) (поліціянти зі Львова наразі у 
відрядженнях в Любешові та Маневичах, - авт.) та «Майдан-Любешів».

У спортивно-запеклій боротьбі всі учасники виявили волю до перемоги та 
показали свої найкращі спортивні якості. Приємно бачити таку кількість людей, 
об’єднаних спільною метою, ідеєю та позицією. Адже не тільки на футбольному полі 
ці сильні чоловіки прагнуть перемоги: частина з них мужньо стояли перед лицем 
смерті на Сході країни, ні на мить не забуваючи про перемогу, інші щодня борються 
за правопорядок.

За підсумками змагань переможцем знову стала збірна команда господарів – 
«Майдан-Любешів». Срібло виборола команда Національної поліції «Львів» (Лю-
бешів), а бронзовим призером стала збірна команда волонтерів та АТОвців «Самоо-
борона» міста Рожище.

Рожищенці у Любешові грали в міні-футбол

Нові дитячі грибочки-пісочниці 
з’явилися нещодавно у чотирьох 
ДНЗ міста Рожище. Це справа рук 
лісівників місцевого державного 
підприємства СЛАП «Рожищеагроліс». 
Втілення мрій наймолодших мешкан-
ців – гарний приклад взаєморозумін-
ня між лісівниками та громадою.

«Ще минулого року ми презенту-
вали подібні грибочки ДНЗ №2 «Дзві-

ночок» та №3 «Сонечко».  Цього року вирішили зробити для всіх садочків міста. 
Завершили впорядкування благоустрою біля свого лісгоспу, маємо матеріал, то 
чому не зробити. Все майстрували власними силами та коштом. Кому ще допомага-
ти, як не дітям?», - зауважує керівник місцевого ДП СЛАП «Рожищеагроліс» Анатолій 
Ярмолюк. 

Діти вже облюбували подарунки. Безумовно, після літніх канікул тут лунатиме 
дзвінкий веселий дитячий сміх та сяятимуть щасливі очі мам і їхніх невгамовних 
чад.

Лісники опікуються садочками Рожища
Для Рожища дуже поширене явище розклею-

вання громадянами оголошень на приміщеннях, 
деревах та електричних опорах, чим порушуються 
Правила благоустрою міста. 

Задля уникнення засмічення міста, працівники 
КП «Дільниця благоустрою міської ради» встано-
вили спеціальні двометрові металеві інформаційні 
стенди для розміщення рекламних плакатів та 
оголошень. Інформаційна частина розміром 1,5 м х 
1,8 м розрахована на прикріплення рекламних ли-
стівок. Наразі в місті встановлено 10 таких інформа-
ційних стендів: на вулиці Незалежності - 8 шт.; вул. 
Коте Шилакадзе - 1 шт.; вул. Мазепи - 1 шт.

Проте не все так добре, як хотілося б. У ніч з 20 
на 21 червня невідомі потрощили одну із встанов-
лених дошок на перехресті вулиць Промислової 
та Коте Шилакадзе. В КП «Дільниця благоустрою» 
такий факт сприйняли як образу. Бо й справді, одні 
руки майструють, а другі руйнують. 

«Припиніть все нищити та руйнувати! Виховуйте 
в собі елементарну культуру. Поважайте працю рожищан і займіться, нарешті, корисними 
для суспільства справами. Крім вас тут проживає декілька тисяч достатньо вихованих 
мешканців, які хочуть жити в комфортних умовах і красивому, чистому місті», - йдеться у 
повідомленні на сторінці «Дільниці благоустрою» в спільноті Facebook.

Шановні містяни та гості райцентру, якщо ви маєте бажання продати або купити, 
шукаєте або пропонуєте роботу, надаєте послуги – дійте згідно з правилами – розміщуйте 
оголошення або рекламу на стенді.

У Рожищі встановили інформаційні стенди

Залізничний переїзд на вулиці Граничній у Рожищі перекриють у зв’язку із ре-
монтними роботами.

З 8:00 год 3 липня до 17:00 год 7 липня, залізничний переїзд 316 км та підходи до 
нього в Рожищі (вул. Гагаріна) будуть тимчасово перекриті у зв’язку з виконанням 
робіт по поточному ремонту настилу.

Об’їзд автотранспорту буде здійснюватися через залізничний переїзд 315 км (по 
вул. Незалежності).

Ківерцівська дистанція колії сподівається на розуміння і просить вибачити за 
тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт.

Увага! Залізничний переїзд закриють на ремонт

Чудового літнього дня учні 
Недільної школи, що діє при 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
Українського патріархату, та діти 
загиблих військовослужбовців 
Рожищенського району під керів-
ництвом наставниці Валентини 
Степанюк та волонтерки Наталії 
Чуль здійснили паломницьку поїзд-
ку до Святогірського Успенського 
Зимненського ставропігійного 
монастиря та Свято-Успенського 
собору Володимира-Волинського. 

Екскурсія святими місцями 
відбулася завдяки злагодженій 

співпраці та підтримці Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука, райдержад-
міністрації та волонтерам БО БФ «ВСІ» Наталці Чуль і Анастасії Стасюк.

Як усі паломники, подорож розпочали молитвою-звертанням до Господа нашого Ісуса. 
Дорогою Валентина Владиславівна розповідала історію населених пунктів, через які проїжд-
жали. Захоплюючими та пізнавальними були легенди про назви сіл Волинського краю.

І ось перша зупинка – церква Успіння Пресвятої Богородиці. Величний храм зачаровував 
своєю красою. На подвір’ї зустріли подорожніх князі землі Київської та Волинської: Володи-
мир, Мстиславець, Данило, Ізяслав та княгиня Анна. Цікава екскурсія не залишила байдужих. 
Затамовуючи подих, усі, і дорослі, і діти, піднялися на дзвіницю, висотою з дев’ятиповер-
ховий будинок. Нам навіть дозволили подзвонити у дзвони. Цілющою та такою, що знімає 
втому, виявилася вода з джерела, яке б’є на території святого місця. Помолившись святим, 
поставивши свічечки за здоров’я та подякувавши за цікаву розповідь, вирушили у дорогу.

До Зимненського монастиря дісталися швидко. Зустріла нас привітна монахиня, яка по-
вела святими місцями та з любов’ю розповіла про кожен храм. Побували ми і в церкві святої 
Уліанії, заступниці усіх молодих людей, завітали і до головного храму – Успенської церкви, 
незвичайними були враження від відвідування церкви-ротонди Святої Трійці. Але найбільш 
захоплюючою була подорож підземними ходами до підземної церкви. Ми запалили свічки 
та з молитвою до ангела-охоронця рухалися вузенькими коридорами. У маленькій підземній 
церкві ми навіть не помістилися усі. Доводилося по черзі вступати до храму, де колись моли-
лися монахи. Поповнили сили біля цілющого джерела, набрали води для рідних та близьких 
та, поласувавши смачним обідом для паломників, ми вирушили додому.

З великою вірою в серці, втомлені, але щасливі, ми поверталися у рідне Рожище. Дякуємо 
за цікаву та змістовну екскурсію нашій учительці недільної школи Валентині Владиславівні 
Степанюк та спонсорам подорожі. 

Тетяна Янчинська, учениця Недільної школи храму Різдва Пресвятої Богородиці

Діти Недільної школи їздили у цікаве паломництво

Національний Корпус 
та ветерани полку «Азов» 
подарували місту Рожище та 
рожищанам пам’ятник «Бор-
цям за волю та незалежність 
України».

У вівторок, 20 червня, в 
Рожище привезли пам’ятник, 
який на замовлення представ-
ників Національного Корпусу 
та ветеранів полку «Азов» 
виготовили спеціально для 

нашого міста. Цей пам’ятник буде встановлений в сквері, 
який наразі будується в райцентрі.

«Знаючи про те, що в місті будується сквер, в якому 
має бути встановлений символ визвольної боротьби, 
розуміючи вагомий вклад Рожищенської міської ради 
на чолі з міським головою В’ячеславом Поліщуком, ми 
вирішили долучитися до увіковічнення борців за волю 
та незалежність України та подарувати пам’ятний знак, - 
коментує очільник Національного Корпусу Рожище Ірина 
Ющук.

«Зауважу: рожищенський пам’ятник є найбільшим 
серед інших, встановлених в різних куточках України. Хо-

четься, щоб він нагадував рожищанам про нескореність 
і силу духу нашого великого народу, а новим поколінням 
про те, що наше майбутнє ми творимо власноруч кожного 
дня, кожної миті, і лише від нас залежить, яким воно буде», 
- додає співрозмовниця.

Варто зауважити, що інформація про подарунок у 
вигляді пам’ятника викликала бурю емоцій під подіб-
ною публікацією в інтернет-виданні Район.Рожище. Одні 
звинувачували міську раду в «роздеребанені коштів», які 
були зібрані минулого року під час святкування Дня міста 
на встановлення пам’ятника «Борцям за волю та Неза-
лежність України», інші писали - «для чого був цей цирк з 
голосуванням за зразки», але все зводилося до того, що 
«вкрали кошти у людей». Тому ми вирішили внести роз’яс-
нення та прокоментувати цю ситуацію.

«Благодійна акція по збору коштів на пам’ятник «Бор-
цям за волю та незалежність України» зібрала минулого 
року близько 7 тис. грн. Залишок від благодійних внесків 
спонсорів в сумі – 4293 грн. було вирішено також долучи-
ти до коштів зібраних під час заходу. Тож разом отримали 
– 11204 грн. Ці кошти лежать на рахунку Самооборони і 
їх ніхто ні на що не використовував. Вони чекають свого 
часу», - прокоментував очільник ГФ «Самооборона міста 
Рожище», ініціатор проведення благодійного заходу 

по збору коштів на пам’ятник під час святкування Дня 
міста-2016, Олександр Дулюк.

А міський голова В’ячеслав Поліщук зауважив, що 
ніякої «показухи» з голосування за зразки пам’ятників не 
було. 

«Ми вкотре просили людей проявити ініціативу, закли-
кали брати участь у важливих питаннях міста, декілька 
раз скликали рожищан на обговорення щодо пам’ятника 
на яке приходило максимум п’ять людей, - каже В’ячеслав 
Анатолійович. – Національний корпус виявив бажання по-
дарувати місту пам’ятник – це їхнє право. Він буде тимча-
сово встановлений на майбутньому сквері. В подальшому, 
якщо рожищани захочуть будувати щось велике та гарне, 
мають бачення та бажання допомагати – двері міської 
ради завжди відчинені для обговорення». 

Хочеться зауважити, що зібрані 11 тис. грн – це як 
капля в морі. Адже для того, щоб оплатити лише гонорар 
скульптору, треба розраховувати на чималеньку суму, яка 
починається від 10 тис. доларів. Без взаємодовіри грома-
ди і влади – жодна справа не увінчається успіхом, і навіть 
руки найпрацьовитіших людей опускаються тоді, коли в їх 
сторону лунають безпідставні звинувачення та нарікання. 
Єднаймося, бо нам жити бік-о-бік та разом будувати світле 
майбутнє!

Рожищу подарували пам’ятник «Борцям за волю та Незалежність України»


