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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Усе – в наших руках або «Під лежачий камінь вода не тече…»

Саме такі слова приходять на думку, коли 
бачиш перед собою людей, які задля спільної 
мети готові гори звернути. Як приклад актив-
ної громади Рожища – органи самоорганізації 
населення (далі - ОСН) «Квартальний комітет 
«Світанковий» та об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) 
«Святковий».

Коли у Рожищенській міській раді було 
оголошено конкурс з відбору проектів, спря-
мованих на фінансування заходів Програми 
сприяння та розвитку ОСН, в тому числі ОСББ 
міста Рожище, активні громадяни не стали 
чекати з моря погоди, а вирішили спробувати 
свої сили та взяти участь у проекті.

«За умовами конкурсу, учасниками могли 
стати органи самоорганізації населення, 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, які у встановленому Положенням 
порядку подали проект або програму розвит-
ку місцевого самоврядування та громадянсь-
кого суспільства, - розповідає Тетяна Сло-
бода, представник «Квартального комітету 
«Світанковий». – Тому ми, зібравшись на своїх 
вулицях, вирішили спробувати власні сили та 
створити ОСН, аби зробити на вулиці дитячий 
майданчик. Звичайно, були думки, що не 
вийде. Але тут важливу роль відіграв міський 
голова В’ячеслав Поліщук, який не тільки 
розказував, як правильно все зробити, а й 
запросив експерта Волинського ресурсного 
центру розвитку місцевої демократії Ірину 
Гайдучик, яка провела для нас покрокове 
навчання, показала на прикладах, як пра-
вильно все зробити. Як виявилося, створення 
органів самоорганізації населення – це не 
так страшно, як здається, особливо, якщо вас 
підтримують органи самоврядування».

«ОСН» – це важливий інструмент, завдяки 
якому можна ефективно розвивати тери-
торію, активізувати депутатів, підвищувати 
відповідальність людей та робити їх учасни-
ками покращення середовища свого прожи-
вання, що виходить за межі будинку.

«Спочатку скликали збори, де донесли 
до людей інформацію про те, що таке ОСН і 
для чого це потрібно, - розповідає Тетяна. – 
Велику роль відіграла Віра Шварцкоп, адже 
на наших вулицях її добре знають як хоро-
шого організатора та виконавця. Вона вже 
проводила роботи з освітлення, елетро- та 
газифікації вулиць. Навіть говорили: «Коли 
Віра взялася, то значить, все зробиться», - 
усміхається співрозмовниця.

Зваживши всі «за» на зборах, зібравши 
підписи про згоду на створення «Квартально-
го комітету «Світанковий», склали протокол. 
Головою обрали Наталію Романюк. Взявши 
все у свої жіночі руки, Тетяна Слобода, Віра 
Шварцкоп, Юлія Олексюк на чолі з головою 
розробили положення, зібрали всі необхідні 
документи, отримали дозвіл на створення 
ОСН та зареєстрували його як юридичну 
особу. Написали проект «Дитяче містечко 
«Країна мрій», розклали все «по-полицях», ну 
і, звісно, взяли участь у конкурсі, який успіш-
но виграли.

«Територію під дитячий майданчик нам 
ще раніше виділили на сесії міської ради, 
- каже Тетяна. – Перед тим ми самотужки 
зробили три лавочки, дві пісочниці, гой-
далку. Добре, що у нас на вулицях живуть 
молоді сім’ї, тому всі розуміли, якщо хочемо 
щось мати, маємо докладати зусиль. Сім’я 
Олексюків привезла металеву гойдалку, Юрій 
Пусяк зварив турнік, Тіткови та Мосійчуки 
зробили дерев’яну гойдалку для дорослих. 
Іван Фенюк встановив два балансири. Шварц-
копи відшукали шини для обгородження 
майданчику. Привезли піску».

За умовами конкурсу міська рада виділи-
ла майже 50 тис. грн, самі мешканці вулиць 
Світанкова, Марії Бойко, Затишної та Соняч-
ної зібрали третю частину від суми. В резуль-
таті реалізації проекту було облагороджено 
та споруджено дитячий ігровий майданчик на 
вулиці Світанковій. За кошти було придбано 
спорткомплекс «Актив», куди входили гірка 
середня, гойдалка подвійна, карусель мала з 
кермом.

«Участь в конкурсі згуртувала людей, - 
зізнається Тетяна. – До нас навіть підходили 
люди з сусідньої вулиці Квітнева, які мають 
діток і теж здавали кошти, бо бачили, що 
роботи ведуться і результат не забариться. 
Після закупівлі спорткомплексу працівники 
КП «Дільниця благоустрою міської ради» все 
швидко змонтували. На зборах ми вирішили, 
що вони й будуть обслуговувати майданчик».

Нині в дитячому містечку «Країна мрій» 
бавиться понад 30 діток. Дорослі, дивлячись 
на щасливі очі своєї малечі, впевнено кажуть, 
що всі надії та сподівання виправдалися. 
Зупинятися на досягнутому не збираються, 
а будуть планувати, що робити далі. Адже 
треба і дорогу, і ставок розчистити, і фут-
больне поле зробити. А скільки ще роботи з 
озелененням…

«Хочеться подяку-
вати В’ячеславу Ана-
толійовичу за велику 
підтримку, - каже Тетя-
на Слобода. – Ми довго 
вагалися, не знали, що 
робити і як робити. А 
він спокійно нас вис-
луховував, запрошував 
людей, які ділилися 
досвідом, навіть радив, 
який спорткомплекс 
краще брати».

Понад 16 тисяч з 
міського бюджету: як 
ОСББ виграло грант

Поширена думка, 
що успішна діяльність 
ОСББ можлива лише 
у будинках з великою 
кількістю квартир. 
Спростувати це 
твердження вдалося 
ОСББ «Святковий», 
що у Рожищі на вулиці 
Незалежності, 91. У 
будинку, де створене 
об’єднання, всього 8 
квартир. Однак згурто-
ваності та цілеспрямо-
ваності співвласників 
може позаздрити 
кожен.

«Ми з дружиною 
чотири роки тому ку-
пили квартиру в двопо-
верховому будинку на 
вулиці Незалежності, 
91 - розповідає Сергій 
Сітовський. – Зробили 

ремонт, поштукатурили. Та згодом побачили, 
що в будинку, який збудований у 1959 році, є 
багато проблем. І найперше – це дах. Особ-
ливо від проблем із ним потерпала 82-річна 
Олена Савчук, навіть бувало, що взимку 
відром зносила сніг з горища, який танув 
та заливав стелю. Комунгосп чим міг, тим і 
допомагав, але все було марно. Тож одного 
разу ми з Тамарою Портянко поговорили та 
вирішили, що треба з цим щось робити, бо 
платити гроші в нікуди - це не вихід».

Після низки тематичних зборів співмеш-
канців будинку одноголосно вирішили пере-
ходити до самоуправління шляхом створення 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку.

«Зібравши 
необхідну 
документа-
цію, 30 січня 
2007 року ми 
зареєстру-
вали ОСББ 
«Святковий», 
- розповідає 
Сергій. – Назва 
не випадкова. 
Адже через 
рік ми свят-
куватимемо 60-ий рік нашої будови. Мені 
запропонували стати головою правління, я не 
відмовився. Розумієте, у нашому будинку 50% 
мешканців у віці за 70 років. Розумів, що це 
неабияке навантаження».

 «Хоча повинен зізнатися, що це набагато 
важче, ніж я думав, а головне, часу забирає 
досить багато, - усміхаючись, продовжує го-
лова ОСББ. - Добре, що «права рука» Тамара 
Портянко завжди йде на допомогу: і з ділом, і 
з порадою».

А мешканці будинку цінують свого го-
лову, зауважують, що він у них від Бога: «Ми 
побачили, що є хазяїн і видно, що все йде в 
користь». Тому і проблем зі здачею грошей в 
ОСББ немає. Всі розуміють, що якщо сам не 
зробиш, то ніхто тобі не допоможе.

«Спочатку кинули свої сили, аби зробити 
поточний ремонт даху, - каже голова ОСББ. 
– Зібрали 8 тисяч гривень, відремонтували. 
Позрізували на подвір’ї старі дерева, зроби-
ли косметичний ремонт першого поверху, 
встановили вхідні двері та зробили над ними 
накриття. Де підвід води в будинок й вихід в 

каналізацію – утеплили, встановили на ОСББ 
лічильники. Зробили багато дрібної роботи – 
про все зараз і не згадаєш».

З розмови розуміємо, що багато чого 
Сергій робить і власним коштом. Каже: «Я 
працюю, а в пенсіонерів яка та пенсія». А 
інколи вмикає й винахідливість: «Є у нас на 
подвір’ї старі сараї, от ми коли розбирали, то 
познаходили металолом. Метал здали, а на 
ті кошти купили сітку, щоб відгородитися від 
дороги».

А ще Сергій власним коштом купив 
молоденьких дерев та винограду. Показує 
майбутній садок та промовляє: «Дай, Боже, 
щоб всі мешканці будинку діждалися плодів. 
Може, яку альтанку поставимо, щоб старенькі 
могли собі влітку посидіти в затінку. Бо для 
дітей є гарний майданчик біля стоквартирно-
го будинку».

Заходимо в під’їзд - по праву руку, як 
у справжніх християн, висить ікона Божої 
Матері, по ліву – гіпсовий портрет Тараса 
Шевченка з вишитим рушником. Голова пе-
рехоплює мій погляд, усміхаючись, пояснює: 
«Шевченка у товариша взяв, а ікону купив. 
Вона освячена. Це ж наш будинок, треба щоб і 
оберіг був, і патріотизм».

Чепурний коридор, сходи аж сяють чи-
стотою та доглянутістю. Скрізь енергоощадні 
лампочки. Аж не віриться, що це багатоквар-
тирний будинок. Звісно, дай їм більше коштів, 
зробили б і не таке.

Після створення об’єднання його 
співвласники вирішили приватизувати зе-
мельну ділянку та обгородити будинок.

Аби зробити життя мешканців будинку 
більш комфортним, вирішили взяти участь 
у міській програмі сприяння діяльності та 
розвитку ОСББ міста Рожище.  Зрештою, 
фортуна їм усміхнулася, і вони таки отримали 
кошти на свій проект. 

«Добре, що завжди можна прийти в 
міську раду та отримати пораду, підказку, - 
зауважує Сергій Сітовський. – Нам міський 
голова В’ячеслав Поліщук запропонував 
взяти участь у конкурсі. Проконсультували, 
що для цього треба. На будинкових зборах 
вирішили, що необхідно зробити відмостку 
для збереження фундаменту. Ми з Тамарою 
Юріївною написали проект. Взяли підрядника 
«ПП Зевс-Гарант», склали кошторис. Люблю, 
щоб все офіційно було. Все зробили якісно, 
гарно. Підремонтували, пофарбували цоколь, 
обклали бруківкою. На всі роботи пішло 33 
тис. 169 грн. Згідно з умовами Програми, 
міська рада повернула нам 50% затрачених 
коштів. А це чимала сума – понад 16 тис. грн. 

Це дуже приємно».
Сергій Сітовський 

зазначає, що якщо на-
ступного року буде такий 
конкурс в міській раді, то 
вони обов’язково знову 
братимуть участь.

«Дуже сподіваємося, 
що депутати й наступно-
го року затвердять цю 
Програму, адже вона дає 
реальний шанс покращити 
життя тих, хто має на меті 

жити краще, - зауважив Сергій Сітовський. – 
Приємно, що міська рада не лишила співвлас-
ників багатоповерхівок сам-на-сам з їхніми 
проблемами, а всіляко їх підтримує». 

«Плануємо і наступного року брати участь 
в Програмі. Сподіваємося знову ж таки на 
перемогу, - усміхаючись, додає співрозмов-
ник. – Адже ще стільки треба зробити: мо-
дернізувати дах, утеплити та зробити фасад 
будинку. Словом, ще багато є роботи, аби сил 
та грошей вистачило».

Маленьке об’єднання змогло довести собі 
та іншим, що воно спроможне не лише вижи-
ти, а й розквітнути на все місто, отримавши 
найбільшу нагороду – комфортне, красиве та 
затишне житло.

Люди, вочевидь, самі повинні вирішу-
вати: хочу жити краще – маю для того щось 
робити чи чекати з моря погоди. Все-таки під 
лежачий камінь вода не тече, і якщо маєте 
бажання жити краще, то почніть працювати 
над цим вже сьогодні. 

Ірина Зенц
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Нотатки з 26-ої позачергової сесії міської ради

26-та позачергова сесія міської ради була 
доволі продуктивною та цікавою. На порядок 
денний виносилося 20 питань. 

Одне із основних - про затвердження Ста-
туту територіальної громади міста Рожище. 
Секретар міської ради Ірина Гундир доповіла 
про процедуру створення документу та 
зауважила, що Статут – це мала конституція 
територіальної громади, яка визначає пра-
вовідносини у самій громаді та з зовнішнім 
середовищем. 

Загалом проект Статуту має дев’ять 
розділів (з його змістом можна ознайоми-
тися на сайті Рожищенської міської ради). У 
документі міститься інформація про загальні 
характеристики міста, форми здійснення 
місцевого самоврядування, загальні засади 
діяльності посадових осіб та органів місцево-
го самоврядування, особливу увагу приділе-
но роботі міського голови, його заступників 
та депутатів, визначені матеріальна та 
фінансова основи самоврядування, гарантії 
місцевої влади перед громадянами тощо.

У додатках міститься інформація про 
прапор та герб, приділено увагу питанням з 
благоустрою та інше. Також у Статуті міста є 
окреме положення про громадські слухання, 
які можна зініціювати, назбиравши не менше, 
як 50 підписів.

«Статут – це наш закон, - зауважив міський 
голова В’ячеслав Поліщук. – Він підкреслює, 
що місто є демократичним, ми підтримуємо 
розвиток громадянського суспільства, а саме 
норми щодо контролю за роботою органів 
самоврядування, самовираження громади 

та інше. Тут є ряд нововведень, які будуть 
для нас необхідні в роботі під час розробки 
стратегічного розвитку міста».

Оскільки кожен депутат був ознайомле-
ний з проектом Статуту, мав можливість вно-
сити правки та коригувати його, то ухвалення 
депутатами цього питання не зайняло багато 
часу. Всі одноголосно підтримали важливий 
для громади документ.

Про внесення змін до рішення міської 
ради «Про міський бюджет на 2017 рік» 
присутніх депутатів ознайомила начальник 
відділу фінансової звітності та бухгалтерсько-
го обліку Ірина Попова.

Проектом рішення пропонувалося 
внести зміни у дохідну та видаткову частини 
загального та спеціального фондів міського 
бюджету, а саме: збільшити дохідну частину 
загального фонду міського бюджету на 96 602 
гривні за рахунок перевиконання дохідної ча-
стини загального фонду більше як на 5 відсот-
ків, а це: податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками  об’єктів нежит-
лової нерухомості, у сумі 35 000 гривень; 
податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об’єктів нежитло-
вої нерухомості, у сумі 61 602  гривні.

Всього дохідна частина загального фонду 
міського бюджету збільшується на 96 602 
гривні. 

Збільшили дохідну частину спеціального 
фонду міського бюджету на 90 000 гривень 
за рахунок перевиконання дохідної частини 
спеціального фонду більше як на 5 відсотків, 
а це: кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та кому-
нальної власності з розстроченням платежу 
– у сумі 90 000 гривень.

Всього дохідна частина спеціального 
фонду міського бюджету збільшується на 90 
000 гривень.

Щодо видаткової частини по загальному 
фонду міського бюджету, то, заслухавши Іри-
ну Попову, депутати спрямували 150 000 гри-
вень на виконання заходів з  програми «Бла-

гоустрій міста -  2017», а саме на проведення 
поточного ремонту ліній електропередач  
вуличного освітлення вулиць Лермонтова та 
Макаренка.  90 000 гривень - для проведення 
реконструкції лінії електропередач вуличного 
освітлення по вулиці Шевченка - 8-го Березня. 

В зв’язку з виробничою  необхідністю, 
яка виникала протягом року при  проведенні 
культурно-масових заходів у місті, депутати 
виділили кошти для придбання  сценічного 
комплексу (металева конструкція).

Також представники громади внесли 
зміни до Програми підтримки та збережен-
ня об’єктів і майна комунальної власності 
територіальної громади міста Рожище. А саме 
виділили кошти на ДНЗ №1 «Малятко» для 
заміни матраців на дитячі ліжка, килимове 
покриття в актовий зал, які не відповідають 
санітарно-гігієнічним нормам.  

Садочку №2 «Дзвіночок» та №3 «Сонечко» 
спрямували кошти на придбання обладнання 
для забезпечення облаштування  у закла-
дах засобів дистанційної передачі даних на 
вузлах обліку газу, відповідно до Постанови 
національної комісії. Також депутати внесли 
зміни в постійно діючі Програми.

Із земельними питаннями, які розгляда-
лися на сесії, присутніх ознайомив головний 
спеціаліст з питань землевпорядкування Олег 
Данилюк.

Наприкінці сесії було розглянуто ряд 
депутатських звернень та запитань. 

Найчастіше депутати порушували питання 
освітлення вулиць та ремонту доріг. Депу-
тат Раїса Поторась зауважила, що потрібно 
відремонтувати відрізок дороги по вулиці 
Сковороди. 

«Шановні депутати, зробити освітлення 
чи поставити дитячий майданчик – це одне 
питання, а провести ремонт дороги – це до-
роговартісне завдання, - зауважив В’ячеслав 
Поліщук. - Я розумію, що кожному хочеться 
привести до ладу дорогу на своєму окрузі. 
Але треба дивитися реально на ті кошти, які 
має міська рада, розпланувати ті об’єкти, які 
потребують невідкладного ремонту. Я вва-
жаю, що з наступного року до цього питання 
треба віднестися серйозно. І цим повинна 

зайнятися комісія, яка має досконало вивчити 
це питання. Щоб не говорили про одноосібне 
рішення міського голови, зауважу, що реаль-
ний ремонт будь-якої дороги білощебеневим 
покриттям в межах 400 метрів коштує 200 
тисяч гривень».

Також міський голова наголосив, що гро-
маді варто створювати квартальні комітети, 
гуртуватися та вирішувати питання ремонту 
невеличкого відрізка дороги.

«Закрити вулицю протяжністю кілометр 
чи 500 метрів у нас немає можливості, - 
підкреслив міський голова. - Таких вулиць в 
місті є дуже багато. Прошу кожного звернути 
увагу на центральну вулицю міста. Ця вулиця 
– наше обличчя! Вона говорить про місто 
загалом. І що ми бачимо? Тут усі тротуари 
потребують ремонту. Мами з візочками не 
можуть нормально їхати тротуарами, я вже не 
говорю про людей з особливими потребами 
на візку. Через це я ще раз прошу кожного з 
вас, депутати, адекватно планувати бюджет на 
наступний рік і приходити на сесію з пропо-
зиціями. Я маю бажання всі вулиці заасфаль-
тувати, але це потребує великих фінансових 
затрат».

Депутат Михайло Поліщук також вкотре 
просив звернути увагу на важливість пони-
ження бордюр на вулиці Шевченка.

Свободівець Олександр Дулюк зауважив, 
що до нього звернулися педагоги ЗОШ № 1 з 
проханням посприяти у вирішенні проблеми 
відсутності пішохідних доріжок біля школи.

«Коли на вулиці 1 Травня проводили при-
родній газ, то зруйнували пішохідну доріжку. 
До цього моменту ми самотужки її ремонту-
вали, - йдеться у зверненні. - Через те, що на 
доріжці болото та вода, молодші учні по-
стійно порушують правила ПДР, переходячи 
дорогу в невстановленому місці».

Дане звернення було зареєстроване. Де-
путати одноголосно погодилися, що ця про-
блема дійсно потребує негайного вирішення.

Довго цього дня обговорювали болюче 
питання стихійного ринку в сквері біля Богда-
на Хмельницького. Було вирішено запросити 
на сесію осіб, які мали б відповідати за поря-
док та давно налагодити процес торгівлі.

Звіт постійної  комісії з питань соціального захисту, здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах сім`ї та 
молоді, торгівлі та побуту

Постійна депутатська комісія Рожищенсь-
кої міської ради з питань соціального захисту, 
здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах 
сім`ї та молоді, торгівлі та побуту, створена 
рішенням міської ради від 26 листопада 2015 
року № 1/6 на I сесії VIІ скликання, працює у 
межах повноважень, визначених законами 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» 
та відповідно до Регламенту роботи міської 

ради і Положення про постійні комісії міської 
ради VIІ скликання, затвердженого рішенням 
міської ради від 26.11.2015 №1/5.  

До її складу входять 8 депутатів Рожи-
щенської міської ради, які за професійною 
спрямованістю та досвідом роботи дають 
рекомендації з питань, що розглядаються на 
засіданнях. Робота постійної комісії ведеться 
відповідно до плану роботи Рожищенської 
міської ради. 

У засіданнях постійної комісії брали 
участь в середньому 70 відсотків депутатів від 
загального складу комісії. За період роботи 
комісії не було жодного випадку, щоб не від-
булось заплановане засідання комісії у зв’язку 
з відсутністю кворуму.

До головних завдань постійної комісії 
можна віднести:

• вивчає та розглядає питання, пов’язані 
зі станом матеріально-побутового забезпе-
чення та потребами соціально незахищених 
верств населення;

• вивчає та розглядає питання, пов’язані 
з реалізацією в місті державної політики у 

галузі фізичної культури, спорту та туризму, 
у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, 
молоді та дітей, забезпечення здорового 
всебічного розвитку молоді та дітей;

• готує висновки щодо питань, пов’язаних 
з забезпеченням контролю за дотриманням 
правил торгівлі, здійснення заходів вдо-
сконалення торгівельного обслуговування 
населення;

В 2017 році було затверджено у новій ре-
дакції «Положення про порядок присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Рожище» 
та за клопотанням Рожищенського районного  
об’єднання учасників АТО було присвоєно 
(посмертно) звання Почесного громадянина 
міста РожищеПлоцедиму О.О.

В рамках Програми підтримки книгови-
дання місцевих авторів на 2016-17 рр. комісія 
рекомендувала підтримати видання книги  
Миколи Вавренчука  «Вірні присязі. Нари-
си  визвольної боротьби у Рожищенському 
районі», в результаті було профінансовано 
видання 33-х примірників книги.

На засіданнях комісії також розглядаються 

кадрові питання щодо працівників апарату 
виконавчого комітету Рожищенської міської 
ради.

Постійно розглядаються звернення гро-
мадян та установ, підприємств щодо питань, 
що відносяться до компетенції комісії.

Також постійною комісією вивчалось 
питання щодо розроблення та затверджен-
ня Статуту територіальної громади міста 
Рожище.

В цілому вважаю, що постійна депутат-
ська комісія з питань соціального захисту, 
здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах 
сім`ї та молоді, торгівлі та побуту працює 
злагоджено, оперативно і професійно. Тому, 
користуючись нагодою, хочу подякувати 
всім членам постійної комісії за роботу та 
відповідальне ставлення при розгляді питань, 
які виносяться на обговорення.

Олександр Моргун, 
голова постійної комісії                                                  

У нічний час вимикатимуть вуличне освітлення
За словами заступника Рожищенського міського голови Олександра Крушевського, це 

вимушений крок, продиктований зростанням ціни на електроенергію.
«Зауважу, що з минулого тижня вулиці освітлюються з 17 год. вечора до 7 години ранку. Але 

щоб не допустити перевитрат бюджетних коштів, ми змушені зменшити витрачання електрое-
нергії, - зазначив він. - А цього можна досягти лише шляхом зупинення освітлення вулиць посе-
ред ночі, коли місто спить. Тому в Рожищі з 1:00 до 4:00 години відключатимуть 42 об’єкти». 

Освітленими всю ніч є такі вулиці: Багряного, Ватутіна, Гагаріна, частина Героїв УПА, Гранич-
на, Драгоманова, Жуковського, Привокзальна, круг Коте-Шилакадзе-Промислова, Коте Шила-
кадзе, Пилипа Орлика, пр. Ватутіна, Симоненка, Трудова, Мазепи, Шевченка, Мостова, Наталії 
Ужвій, Незалежності, провулок Жуковського, Промислова, Садова, Суворова, Чайковського та 
Ювілейна.

Чисте місто - справа рук кожного

В осінній період працівники КП «Дільни-
ця благоустрою міської ради» розчистили 
узбіччя на вулиці Гранична та тротуарну зону 
по Коте Шилакадзе. 

Комунальники зібрали та вивезли зайвий 
шар землі, який накопичувався роками на 
тротуарі та прибордюрній частині дороги. 
Завдяки проведеній роботі вдасться подов-
жити життя дорожному покриттю.

Рожищенська міська рада звертається до 
громадян з проханням підтримувати чистоту 
прилеглих до будинків тротуарів та дотриму-
ватися Правил благоустрою міста Рожище. 

Наразі після проведених працівниками 

Благоустрою робіт не потрібно прикладати 
багато зусиль, аби час-від-часу проводити 
очистку бордюр від накопиченого непотребу. 
Зауважимо, що згідно з пунктом 4.4.1. Правил 
межі благоустрою прилеглих, закріплених 
територій встановлюються в граничних з ме-
жами присадибних ділянок до прибордюрної 
частини доріг. 

Словом, за кожним суб’єктом благоу-
строю, яким є кожен громадянин, власник 
будинку, закріплена територія на відстані 15 
метрів від огорожі, яку він зобов’язаний при-
брати та очистити від забруднення. 

Допущення засмічення прилеглих 
територій тягне за собою адмінвідповідаль-
ність, стягнення відшкодувань та ліквідацію 
порушення.

Не слід нехтувати виконанням Правил 
благоустрою.Поважайте себе та жителів 
міста. Благоустрій міста – це наша спільна 
місія. Тому не варто чекати, що хтось прийде 
та поприбирає. Хочеться, щоб наше місто з 
кожним днем, із кожним роком ставало все 
прекраснішим, щоб у ньому зручно і комфор-
тно жилося кожному жителю. Адже Рожище 
- це наш спільний дім, і від нас залежить, яким 
цей дім буде.

І знову засвітились ліхтарі
У Рожищі встановили вуличне освітлення на об’єктах, які 

понад 20 років не освітлювалися.
Зокрема, на вулицях Паші Савельєвої та Островського за-

світили 14 енергоощадних ліхтарі, а на Ярослава Мудрого та Ско-
вороди – 18, на Лермонтова 14, а на Макаренка - 5. На вулицях 
Шевченка та 8 Березня встановлені десять нових опор та ліхтарів.

Скрізь встановлені світлодіодні лампи із гарантією, з висо-
кими енергоощадними показниками, що не потребують частого 
обслуговування, на відміну від звичайних «лампочок Ілліча», які 
мають дуже короткий термін роботи.

Нагадаємо, що у жовтні працівники КП «Дільниця благоу-
строю міської ради» проводили роботи щодо відновлення вуличного освітлення на вулиці 
Грушевського та частині вул. Січових Стрільців.
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«Мрію, щоб в дитсадки приходили працювати люди за покликом серця…», - Олена Андрощук

23 листопада на 26-й позачерговій сесії 
депутати розглянули питання Про призна-
чення на посаду директора закладу дошкіль-
ної освіти (ясла-садок) № 1 «Малятко» міста 
Рожище Андрощук О. О..

Оскільки змінилося законодавство «Про 
освіту» та «Про дошкільну освіту» ДНЗ №1 
«Малятко» було перейменоване  на заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Малятко» 
міста Рожище. Тепер, згідно з прийнятими 
змінами, засновник, тобто Рожищенська 
міська рада, призначає та звільняє з посади 
директора закладу. Минулої сесії депутати 
прийняли Статут дитсадка, який пройшов 
державну реєстрацію. Стати очільником за-
кладу виявила бажання Олена Андрощук.

Нагадаємо, Олена Олексіївна прийшла 
працювати 26 травня 2017 року на посаду ви-
конувача обов’язків завідувача ДНЗ №1. Заре-
комендувала себе як дбайливий, вимогливий 
керівник. За короткий термін їй вдалося не 
тільки налагодити прийом дітей в закладі, а 
й значно покращити його матеріальний стан. 
Зокрема, привести до ладу і відповідності 
харчування діток.

«Я дошкільник із 1975 року, - виступила 
перед депутатами Олена Андрощук. – Прибу-

ла на посаду інспектора-методиста Рожищен-
ського райвно за направленням Рівненського 
педінституту. Попрацювала до виходу на 
пенсію в 2008 році. Скажу чесно, у ДНЗ №1 
працювати важко. Але я намагаюся привести 
заклад до належного стану. Найперше, що 
мені вдалося, це набрати необхідну кіль-
кість дітей. Ми налагодили харчування не на 
папері, а наяву. Відкрили двері для того, щоб 
могли заходити батьки, які хочуть побачити, 
що робиться в дитсадку і як займаються вихо-
вателі з їхніми дітьми. Приємно, що вдається 
налагоджувати матеріальну базу. Усунули 
причини, де могли бути нещасні випадки. 
Наприклад, була у нас пральна машина, яка 
практично не працювала, била струмом. Як 
ще досі обійшлося без травм, я гадки не маю. 
Тож ми демонтували її та встановили нову. 
Дякуючи вам, депутатам та міському голові, 
що виділили кошти, за які ми власними сила-
ми зробили ремонт ясельної групи та туалету. 
Адже туди багато років ніхто не прикладав 
рук. Змін багато, батьки задоволені. Сподіва-
юся на подальшу тісну співпрацю, заради 
комфорту та здоров’я наших маленьких 
рожищан».

Також депутати просили розповісти про 
прикрий інцидент, який трапився в закладі 
саме в той день, коли в дитсадочку мала про-
ходити обласна комплексна перевірка. Олена 
Олексіївна визнала, що комусь явно не подо-
бається її присутність у закладі. Часто-густо 
стаються такі речі, які просто без сторонньої 
допомоги не могли б бути. Як приклад, у день 
перевірки хтось відкрутив кран з гарячою 
водою в групі. Струмінь води бив на розетку. 
Диво, що не сталося біди. 

«Основна моя мета, це привести до ладу 
дитсадочок та виховати наступника», - резю-
мувала Олена Андрощук.

Обранці громади вислухали доповідачку 
та одноголосно проголосували за обрання 

її на посаду директора закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) № 1 «Малятко». Щоправда, 
термін строку трудового договору збільшили. 
Тепер Олена Андрощук три роки буде очолю-
вати згаданий заклад. 

Нам вдалося поспілкуватися з Оленою 
Андрощук. Її професійний шлях був нелегким, 
але вона ні про що не жалкує. 

Відмінниця освіти. Після закінчення 
Рівненського інституту, ректор наполягав, 
щоб талановита дівчина Олена Янко (дівоче 
прізвище Олени Андрощук, - авт.) продов-
жила навчання в аспірантурі у Києві. Проте 
батьки просили, аби донька поверталася 
додому. З направленням на руках Олена 
Олексіївна в 1975 році зайняла посаду 
інспектора методиста, а згодом інспектора 
по дошкільному вихованню Рожищенського 
районного відділу народної освіти. На плечі 
тендітної, молодої дівчини лягла маса роботи. 
Займалася не тільки паперовою роботою, а й 
організовувала освітньо-виховний процес в 
районі. З 90-х років, крім опікунства дитячи-
ми садками, додалися ще питання організації 
роботи з дітьми-інвалідами, харчування дітей 
та забезпечення санітарно-гігієнічного стану 
шкіл, охорона дитинства, вона розглядала 
звернення громадян. Звикнувши до порядку, 
Олена Андрощу вимагала дотримання усіх 
стандартів, прописаних у відповідних зако-
нах, і від впорядкованих їй керівників.

«До 90-го року було відкрито тридцять 
один садок, якими я опікувалася, - пригадує  
Олена Олексіївна. – Робочий день у мене 
ніколи не завершувався о 17 годині, а писа-
нину брала додому, закони вивчала майже 
на пам’ять. На той час проводили багато 
міністерських перевірок і приємно, що наш 
район був один із кращих.  Коли після 90-х 
років почалося масове закриття дошкільних 
закладів, у мене аж серце почало боліти. 
Щиро зізнаюся, переймалася своєю роботою 

так, що на задній план відходили і чоловік, і 
діти».

Добре, що рідні розуміли її, а ті, якими 
опікувалася, ще й досі надсилають звістки та 
дякують за надану підтримку у важкий період 
їхнього життя. Адже Олена Андрощук не 
одній сиротині допомогла при вступі до учи-
лища, не одному опікунові – при оформленні 
документів. Тісно співпрацюючи з дитячим 
фондом, правдами і неправдами діставала 
кращий одяг, путівки в хороші табори. Сло-
вом, жила проблемами своїх підопічних.

Після тридцяти трьох років роботи на цій 
посаді, досягнувши пенсійного віку, пішла 
працювати в Рожищенський навчально-реа-
білітаційний центр – вихователем.

«Я не боюся ніякої роботи, все буду 
робити, - зізнається співрозмовниця, - Але 
психологічно в такому закладі дуже важко ,бо 
серце розривається від болю, коли дивишся 
на цих обділених долею діток. Тому, коли мені 
запропонували посаду завідуючої в ДНЗ №4, 
попри те, що потрібно було робити капіталь-
ний ремонт в обмежені строки – погодилася».

За півтора місяця під умілим керівни-
цтвом Олени Андрощук дитячий садочок 
«Струмочок» уже приймав діток на перший 
Новорічний ранок. Напевно не даремно у 
Рожищі говорять: «Якби не Олексіївна – садок 
вчасно не відкрили б!»,

Вона вміє працювати, вона знає, як пра-
вильно та вміло поставити роботу. І головне 
– вона знає Закони, які непохитно дотри-
мується.

«Мрію, щоб в дитсадки приходили пра-
цювати люди за покликом серця, озброєні 
глибокими знаннями, передовими методика-
ми і з величезним креативним потенціалом. 
Тоді діти будуть із задоволенням поспішати 
у садочок», - додає на завершення Олена 
Андрощук.

Ірина Зенц

Стартує Всеукраїнський тиждень права
В Україні щороку на честь 

проголошення Генеральною Асам-
блеєю ООН у 1948 році Загальної 
декларації прав людини прово-
диться Всеукраїнський тиждень 
права. 

Вперше Всеукраїнський тиж-
день права було проведено у 2008 
році. Ініціатором проекту стала Ко-
ординаційна рада молодих юристів 
України при Міністерстві юстиції 

України. Тоді ж ініціативу молодого покоління правників підтримав 
Президент України, видавши Указ від 8 грудня 2008 року № 1149 «Про 
Всеукраїнський тиждень права».

Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження висо-
ких правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та право-
вої культури громадян, а також створення сильної демократичної та 
правової держави.

Цього року вже традиційний в Україні Всеукраїнський тиждень 
права проходитиме з 4 по 10 грудня 2017 року

Права і свободи людини та громадянина є дороговказом кон-
ституційного розвитку суспільства та держави, що підтверджує й 
зміст наріжних положень Конституції України, зокрема стаття 3, яка 
встановлює, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
каність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності Української держави, яка відповідає перед людиною за 
свою діяльність.

Саме права і свободи людини, їх гарантованість є мірилом взаємин 
між державою та індивідом. «Утвердження та забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави» - визначає Конститу-
ція України (частина друга стаття 3). У силу цього, рівень забезпечення 
реалізації конституційних прав і свобод людини, визначений різними 
авторитетними міжнародними інституціями («Венеціанська комісія» 
та ін.), врешті визначає індекс гуманітарного розвитку держав у світі 
через призму їх відповідальності перед людиною.

Своєчасне та вичерпне вирішення проблем реалізації та гаранту-
вання конституційних прав і свобод людини на сучасному етапі є важ-
ливим не лише для розвитку громадянського суспільства та правової 
держави, а й визначальним для авторитету України на міжнародній 
арені.

Чий сніг біля магазину?
На дворі грудень, пора задуматися над 

тим, що незабаром випаде сніг. На дорогах 
його прибирають комунальники, у дворах 
багатоквартирних будинків – балансоутри-
мувач, біля приватних садиб – власники, біля 
підприємств – суб’єкти господарювання. 

Прибирання снігу з територій, прилеглих 
до магазинів, кафе, ринків тощо стало темою 
розмови з заступником міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської 
ради Олександром Крушевським:

 «Одним із важливих завдань КП «Дільниця 
благоустрою міської ради» є нагляд за до-
триманням Правил благоустрою території м. 
Рожище, затвердженими 25 вересня 2009 року 
Рожищенською міською радою. Цей документ 
доступний для ознайомлення і кожен свідо-

мий громадянин – житель міста – повинен 
дотримуватися цих Правил. 

Прибирання снігу взимку, листя восени чи 
сміття цілорічно – це обов’язок осіб, визначе-
них Правилами благоустрою. Кожен повинен 
дбати про чистоту території, за яку відповідає. 
Так, пунктом 4.4.1. межі благоустрою прилег-
лих, закріплених територій встановлюються 
в граничних межах підприємств, магазинів, 
кіосків, павільйонів, торгових точок, під-
приємств побуту, присадибних ділянок до 
прибардюрної частини доріг. 

При відсутності з будь-якого боку під-
приємства, установи, організації, споруд 
інших об’єктів господарювання межі при-
леглої/закріпленої території встановлюються 
на відстані 15 м. від огорожі підприємства, 

установи, організації чи присадибної ділянки 
в т.ч. включаючи половину проїжджої частини 
дороги, якщо дороги гравійні чи ґрунтові. До-
пущення засмічення, забруднення прилеглих/
закріплених територій тягне за собою адмін-
відповідальність, стягнення відшкодувань на 
виявлення та ліквідацію порушення.

Словом, за кожним підприємством чи 
власником торгової точки закріплена тери-
торія на відстані 15 метрів. Тож при сильних 
снігопадах і ожеледиці кожен суб’єкт благоу-
строю повинен прибирати, звільняти тротуа-
ри, сходи до будинків, установ, організацій від 
снігу, льоду та посипати їх піском. Своєчасно 
очищати дахи, водостічнійтруби, карнизи 
від льоду із забезпеченням заходів безпеки. 
Зауважу, сніг потрібно прибирати негайно, з 

початком снігопаду, щоб запобігти утворенню 
накату. 

За порушення цих Правил винні особи не-
суть відповідальність, передбачену Кодексом 
України про адміністративні правопорушення; 
Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», цими Правилами, іншими норматив-
но-правовими актами та рішеннями Рожищен-
ської міської ради та виконавчого комітету. 

Тож звертаємося до осіб, на яких покладе-
но обов’язки щодо вчасного прибирання снігу 
та льоду: не слід нехтувати виконанням Пра-
вил благоустрою, поважайте себе та жителів 
міста. Благоустрій міста – це наша спільна 
місія. Тому не варто чекати, що хтось прийде 
та прибере. Настав час не говорити, а діяти».

Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації «Детальний план території 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, що розташована 
за адресою: Волинська область, 
Рожищенський район, м. Рожище, вул. 
Селянська, 50».

Детальний план території розроблено з метою визначення 
всіх планувальних обмежень використання території згідно з 
державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та 
визначення параметрів забудови земельних ділянок.

Склад та зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані.
3.Креслення.
Основні  техніко-економічні  показники:
В проекті опрацьовано планувальне рішення викори-

стання та забудови території охопленої детальним планом 
території, розроблені проектні пропозиції для розміщення 
комплексу підприємства переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості.

Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська 
рада.

Розробник містобудівної документації: ТОВ «ПЕК «Альтер-
натива».

Підстава для розроблення містобудівної документації: Рі-
шення Рожищенської міської ради від 15.08.2017 року № 23/15.

З детальним планом території можна ознайомитись в 
приміщенні Рожищенської міської ради за адресою м. Рожище, 
вул. Незалежності, 60 протягом одного місяця з дня оприлюд-
нення повідомлення.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: за-
ступник міського голови Поліщук В.О.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом 
одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Розгляд 
пропозицій здійснюється в місячний строк з дня їх  подання.

Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації «Детальний план території 
для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, що розташовані 
за адресою: Волинська область, 
Рожищенський район, м. Рожище, вул. 
Селянська, 48»

Детальний план території розроблено з метою визначення 
всіх планувальних обмежень використання території згідно з 
державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами та 
визначення параметрів забудови земельних ділянок.

Склад та зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані.
3.Креслення.
Основні  техніко-економічні  показники:
В проекті опрацьовано планувальне рішення викори-

стання та забудови території, охопленої детальним планом 
території, розроблені проектні пропозиції для розміщення 
комплексу підприємства переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості.

Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська 
рада.

Розробник містобудівної документації: ТОВ «ПЕК «Альтер-
натива».

Підстава для розроблення містобудівної документації: рі-
шення Рожищенської міської ради від 15.08.2017 року № 23/15.

З детальним планом території можна ознайомитись в 
приміщенні Рожищенської міської ради за адресою: м. Рожище, 
вул. Незалежності, 60, протягом одного місяця з дня оприлюд-
нення повідомлення.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - за-
ступник міського голови Поліщук В.О.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом 
одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Розгляд 
пропозицій здійснюється в місячний строк з дня їх  подання.
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У Рожищенському історико-краєзнавчо-
му музеї відкрилася виставка робіт знаного 
вже у нашому краї фотографа Володимира 
Ковалюка «Фотографія – це також мис-
тецтво». Користуючись нагодою, ми пого-
ворили з Володимиром про його улюблену 
справу. 

- Чому саме фотограф? Що Вас надихну-
ло на це? Яка передісторія?

- Все почалося з маленького фотоапара-
та Canon Xsys80 у 2005 році, просто фото-
графував різні моменти із життя. Втягнувся, 
сподобалося ловити на плівку моменти 

із життя. Потім другий фотоапарат Canon Sx30 - і понеслося. Почав цікавитися 
іншими апаратами і «примочками» до них. Почав фотографувати уже все, що 
здавалося цікавим – пейзажі, портрети тощо. Хотілося чогось більше ніж просто 
фото на екрані для себе. Кращі фото вимагають кращої техніки, і я перейшов на 
дзеркальний фотоапарат. Уже він дозволяв робити більш якісніші фото. Свою 
лепту також вносили додаткові об’єктиви, спалах, різні ефекти, внесення налашту-
вань, розмиття фону, різні режими. 

- Коли Ви почали фотографувати професійно?
- Гадаю, що такою датою можна вважати День Незалежності 2016 року у нашо-

му місті. Професійними можна вважати також фотосесії виступів гуртів, які також 
часто практикую. Серед таких, зокрема, наш гурт «Корінь Мандрагори», новово-
линський «Цвях», луцький «RoyalCity» та інші.

- Скільки у Вас фотоапаратів тепер?  
- Зараз у мене два фотоапарати Canon, також маю міні-колекцію з старих плів-

кових фотиків як вітчизняного, так і закордонного виробництва. 
- А як щодо аксесуарів, чи то пак «примочок»? Чи багато вже їх маєте?
- Багато... (посміхається)
- Що саме до вподоби фотографувати?
- Усе. Немає різниці, аби тільки акумулятори були зарядженими та додаткові 

флешки - чистими. 
- На скільки важливо розумітися у техніці для фотографа?
- Звичайно ж, важливо. Це допомагає швидше орієнтуватися під час фотосесій, 

якісніше робити знімки у різних обставинах.
- Які свої фото вважаєте найцікавішими, можливо, найкращими, такими собі 

еталонами? 
- Я намагаюся, щоб усі фото були цікавими. Не виділяю кращих. Погані, окрім 

мене, ніхто не бачить, тому усі свої фотографії вважаю рівними за якістю. 
- На Вашій facebook сторінці є альбом «Макро». Розкажіть про ці фото. Йдеться 

про макрозйомку?
- Так. Макрозйомка являє собою фото дуже маленьких речей. Для цього треба 

наблизитись до предмета максимально близько. Особливо важко і водночас 
цікаво робити такі фото, наприклад, з комашкою. Макрозйомка у першу чергу 
вимагає техніки відповідної та терпіння, а також відповідних налаштувань та 
детальної обробки фото.

- Одвічне питання: чому Canon?
- Звик вже до них. Починав з Canon. Так і пішло далі. 
- Є вже ідеї для подальших фотовиставок?
- Є (посміхається). Але не розкажу. З часом усе побачите. 
Дякуємо Володимиру за цікаву розмову. А читачів запрошуємо відвідати 

виставку робіт нашого земляка у Рожищенському історико-краєзнавчому музеї, 
де для всіх бажаючих презентовано 42 роботи у жанрі портретна зйомка, ма-
крозйомка та пейзажі.

Сергій Янішевський

Мистецький світ рожищенського фотографа
Рожищенська міська рада оголошує конкурс «Малюнок до Святого 

Миколая». 
Запрошуємо дітей з міста Рожище взяти участь у конкурсі дитячих 

малюнків до Дня Святого Миколая! На переможців очікують цікаві та 
корисні призи.

Конкурс дитячих малюнків триватиме з 15 листопада до 17 грудня.
Після того, як ви відправите нам дитячу роботу, ми її опублікуємо 

на сайті Рожищенської міської ради у розділі «Конкурс дитячих ма-
люнків» та на нашій сторінці у Facebook.

Умови:
1) У конкурсі можуть брати участь діти віком від 5 до 13 років включно. Потрібно намалювати 

малюнок-бажання до Святого Миколая і самому чи за допомогою батьків надіслати його на елек-
тронну пошту міської ради - m_rada@i.ua. Або ж принесіть їх особисто в міську раду! Малюнок не 
повинен мати комп’ютерних вставок.

2) Переможці обиратимуться у трьох вікових категоріях – 5-7 років, 8-10 років та 11-13 років. 
Оцінювати малюнки будуть професійні художники. Читачі також зможуть долучитися до оціню-
вання, написавши коментар чи поставивши вподобайку на сторінці Рожищенської міської ради в 
соціальній мережі Facebook, де будуть розміщенні всі надіслані малюнки. У кожній віковій категорії 
буде свій переможець.

3) Малюнок слід підписати (назва малюнка, ім’я та прізвище дитини) та подати контактний 
номер телефону, за яким можна буде зв’язатися з батьками дитини після підбиття результатів 
конкурсу.

Переможці будуть нагороджені призами - цікава книга чи розвиваюча гра (відповідно до віку). 
Вручення призів відбудеться під час концерту з нагоди Дня Святого Миколая в РД «Просвіта» (про 
час та дату повідомимо згодом).

Намалюй малюнок Святому Миколаю

У листопаді в приміщенні РД «Просвіта» відбулися установчі збори з метою створення 
Громадської організації «Футбольний клуб».

Для міста та тих, хто багато років присвятив себе цьому виду спорту, це є значуща подія. 
Футбол для рожищан – одна з найулюбленіших спортивних ігор. В минулому ця гра збирала 
на стадіоні велику кількість жителів. Кожної неділі родини разом з дітьми йшли, щоб підтри-
мати місцеву команду, перейнятись спортивним духом. 

На жаль, останні роки ми бачимо занепад. Професійні гравці йдуть грати за команди 
інших міст. Причина до банальності проста – кожен хоче отримати за гру, хоч якісь кошти.

Тож в приміщенні РД «Просвіти» зібралося чимало фанатів футболу, екс-гравців та тре-
нерів. На зустріч прийшов й Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук, який разом 
із Олександром Дулюком та Сергієм Мартинюком був ініціатором створення футбольного 
клубу. 

Спочатку небайдужі до футболу громадяни активно обговорювали сам задум створення 
футбольного клубу, Статуту та назви. Згодом одноголосно підтримали назву – Футбольний 
клуб «Рожище». Матиме ФК й власну символіку, яку на основі герба міста Рожище розробив 
німецький професійний дизайнер Марк Солтау. 

Відповідно до Статуту клубу, його діяльністю керуватиме Президент, яким став екс-фут-
боліст Володимир Лукашук. Допомагатиме йому в цьому Правління. Контроль здійснювати-
муть Наглядова рада та Ревізійна комісія.

У місті буде Футбольний клуб «Рожище»

Інформує 102
У четвер, 23 листопада, під час проведення інспектором з ювенальної превенції Андрієм 

Торожнюком спільно з дільничними офіцерами Рожищенського відділення поліції заходів щодо 
профілактики пияцтва серед молоді було встановлено та задокументовано факт продажу алкого-
лю неповнолітній особі.

На продавчиню торгового закладу  по вулиці Промисловій в Рожищі був складений протокол 
про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, 
алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».

Згідно з санкцією статті, продавчині загрожує штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень. Рішен-
ня приймає адміністративна комісія при Рожищенській міській раді.

У вівторок, 21 листопада, в приміщенніРожищенської бібліотеки для дітей відб-
увся захід «Небесна варта України».

Ведуча дійства Оксана Глинюк розповіла одинадцятикласникам ЗОШ №2 про 
історію виникнення Дня Гідності та Свободи: від Помаранчевої революції 2004 
року до буремних подій на Майдані 2013-2014 років.

Спогади про важкі часи, під час яких гинули найкращі сини та доньки України, 
були продемонстровані на екрані уривками з документальних фільмів про Май-
дан, прямих репортажів, відеороликів, які робили самі майданівці.

«Тоді по-іншому зазвучали слова «Слава Україні! Героям слава!», гасла «Слава 
нації! Смерть ворогам!», «Душу й тіло ми положим за нашу сводобу...», - зазначила 
ведуча. - Майдан Незалежності у Києві був справді неймовірним місцем, де пану-
вала свобода. Це була потужна точка енергії українців, де її Герої встигли відчути 
все: і радість, і безвихідь, і горе, і біль, і гордість, і повагу, і гідність».

«Революція 2013-2014 років - це не протистояння Заходу й Сходу, це протисто-
яння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, 
що це означає», - додала на завершення Оксана Глинюк.

Щемлива пісня «Тільки щоб не даремно» у виконанні Ніни Глинюк пройняла 
серце кожного слухача тугою та болем за невинно вбитими на Майдані. А дехто, 
навіть, втирав непрохану сльозу.

Минуло чотири роки із того моменту, як загинули вони - Герої, яких народила 
революція Майдану. Чим була вона для кожного з нас? В першу чергу, Майдан став 
випробуванням на цінність особистості людини, виміром людяності та гідності.

Хвилиною мовчання вшанували присутні тих, хто віддав життя за долю, за 
волю, за незалежність і свободу нашої єдиної України.

Також присутні мали змогу переглянути книжкову фотовиставку «100 років бо-
ротьби», яку презентувалибібліотекарі, підібравши найцікавіші книги про бороть-
бу за незалежність України.

Небесна варта України: пам’ять житиме вічно

Рожищанці Тетяні Садік поставили невтішний діагноз - 
рак.

Протистояти важкій недузі молода жінка, матір двох 
діток просто не в силі,адже на лікування потрібні великі 
кошти, яких в родини немає.

Кожна перерахована вами гривня - це крок до омріяного, 
здорового життя Тетяни.

Пам’ятайте - разом ми непереборна сила!
Кошти можна перерахувати на картковий рахунок 

Приватбанку 5168 7572 7286 1156,  відкритий на ім’я Садік 
Тетяни Василівни.

Потрібна допомога!
На позачерговій 26-ій сесія міської ради депутати виділили 40 тисяч гривень 

на потреби учасників АТО, які проживають в місті Рожище, з нагоди Дня Збройних 
Сил України. На кожного захисника передбачено по 500 грн.

Для того, щоб отримати допомогу, військовослужбовці мають особисто 
написати заяву на ім’я Рожищенського міського голови В’ячеслава Поліщука та 
принести: довідку про участь в антитерористичній операції на сході України; копії 
паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; відкрити картко-
вий рахунок у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» або ТВВБ АТ «Ощадбанк».

Виплата проводитиметься до кінця бюджетного року, а саме до 20 грудня 2017 
року.

АТОвцям виплатять матеріальну допомогу

Міська рада турбується про молодь
Рожищенська міська рада, висловлюючи потреби громади, звернулася до відділу культури Ро-

жищенської РДА та РД «Просвіта» з прохання вирішити питання змістовного проведення дозвілля 
молоді. 

«Підлітки та молодь міста вільний час проводять на вулицях, в парках і скверах, оскільки від-
сутні облаштовані місця для змістовного проведення дозвілля, зокрема, дискотеки. Наслідками цієї 
ситуації, на превеликий жаль, є прояви девіантної поведінки в молодіжному середовищі та випадки 
вандалізму. 

Рожищенська міська рада вважає необхідним відновити дискотеки та проведення культур-
но-масових заходів для підлітків та молоді нашого міста в районному Домі «Просвіта». Від вирішен-
ня цього питання залежить культурне виховання підростаючого покоління. 

Просимо Вас розглянути та підтримати дану ініціативу. Надіємось на підтримку і розуміння у 
вирішенні даної проблеми громади м. Рожище», - йдеться у зверненні.

Вшанували жертв голодоморів в Україні
25 листопада у Рожищі відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в 

Україні.
Вшанувати тих, хто помер страшною смертю у голодні роки, на площу Незалежності прийшли 

представники міської та районної влади, правоохоронці, члени громадських об’єднань, духовен-
ство, освітяни, школярі та небайдужі містяни.

Міський голова В’ячеслав Поліщук просив громаду єднатися, щоб пам’ять про всіх невинно 
убієнних гуртувала рожищан та давала силу й волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної дер-
жави на власній землі. О 16.00 відбулася хвилина мовчання, після якої почали запалювати свічки та 
виклали з них на площі великий хрест.

Нагадаємо, у XX столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 
1946-1947 рр., проте Голодомор 1932-33 рр. був наймасовішим і найжорстокішим. Він розпочався 
наприкінці літа 1932-го, свого піку досяг навесні 1933-го і завершився на початку літа. Головною 
причиною Голодомору історики називають політику тоталітарного сталінського режиму щодо 
українців.


