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

Дорогі рожищани!

Свято наближається!

Час нестримно летить вперед, і вже
2017 рік підходить до свого завершення.
Він був нелегким, як для всієї країни, так і
для кожного з нас, однак подарував радість
творчої праці, збагатив кожного професійним і життєвим досвідом, дав можливість
розвитку, приніс багато значущих подій і
реальних здобутків. Вдячний кожному із
вас за співпрацю, взаєморозуміння та єдність, плідну роботу на благо рідного міста.
Спільними зусиллями багато у чому ми
досягли успіху, але окремі завдання ще
чекають вирішення в майбутньому. У цей
передсвятковий день від імені Рожищенської міської ради, виконавчого комітету та
від себе особисто щиро вітаю вас з Новим
2018 роком. Це час нових можливостей,
випробувань та очікувань. Тож побажаємо
один одному віри в себе й процвітання нашій країні. Поділимося найдорожчим – любов’ю і теплом сердець, увагою і турботою.
Нехай Новий рік подарує кожному мир,
спокій, справедливість та здоров’я, впевненість у завтрашньому дні. Нехай надія,
віра в себе й свої сили надихає всіх нас на
втілення найсміливіших планів. Будьте
щасливі! З Новим роком!
З найкращими побажаннями Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук

Днем Святого Миколая починаються радісні, повні чудес новорічно-різдвяні свята. Цей казковий день завжди
був одним із найулюбленіших для всіх: дорослі вшановують пам’ять Божого Угодника, а дітлахи із нетерпінням
чекають подаруночків під подушкою.
У перше новорічне свято, яке дарує дітям відчуття
казкової атмосфери, у Рожищі відбулася довгоочікувана
подія – відкриття міської ялинки.
До слова, цього року знову прикрасили не центральне деревце, а ялинку неподалік, яка має гарний, пишний
вигляд. Як зазначив керівник КП «Дільниця благоустрою
міської ради» Юрій Міщук, на новорічне вбрання ялинки
витратили 4860 грн. Також були придбані нові новорічні
банери.
Аби побачити, як засяє головна новорічна красуня,
площу Незалежності 19 грудня заполонили рожищани
разом зі своїми маленькими дітками.
Піднесений настрій цього дня було гарантовано всім,
хто завітав на захід. Біля зеленої красуні містян зустрічала
ведуча Оксана Сбітнєва, яка вітала присутніх із прийдешніми новорічними святами.
Святий Миколай (Тарас Войтович) на правах найочікуванішого гостя під вигуки «раз, два, три, ялиночко світи»
віддав наказ засвітити вогники на ялинці. А згодом усі
охочі закружляли у новорічному хороводі, слухали пісні
та просто фотографувалися біля новорічних банерів.
Панувала атмосфера казковості та добра, блискучі
дитячі очі та щирі посмішки, веселий гамір і щастя – найголовніша мета свята, яке діти
оцінили на відмінно! Попереду – новорічні й різдвяні свята, тож нехай вони наповнять
ваші серця радістю і любов’ю, подарують віру у краще майбутнє та здійснення найзаповітніших мрій!

«Я хочу, щоб мій братик Дениско почав чути» - Катя Любашевська
зауважує Віталій Шевченко. - Але оскільки це
Ангеліна Шатунова. Малюнок дівчинки був
Ще у листопаді Рожищенська місьбули листи-малюнки, оцінювалась не тільки
дуже оригінально написаний. А у третій

ка рада оголосила конкурс дитячих малюнків-листів до Чудотворця. Багато їх надійшло на адресу міськради. Але кожен такий
захід має переможців. У понеділок, 18 грудня,
у приміщенні міської ради підбили підсумки
конкурсу «Малюнок до Святого Миколая».
Оцінювали їх художник Віталій Шевченко та
художниця-живописець Катерина Кордиш.
«Всі малюнки були напрочуд гарними,
різноманітними, цікавими. Надзвичайно
важко визначитися із найкращою роботою, -

майстерність виконання, композиційне
рішення, але і побажання, які хотіли передати діти Миколаю у своїх посланнях. Отже, у
першій віковій категорії, а це діти 5-7 років,
виграла семирічна Катерина Любашевська.
Повірте, її лист не міг лишити нікого байдужим, адже там був надзвичайно зворушливий підпис: «Я хочу, щоб мій братик Дениско
почав чути». У другій віковій категорії, діти
8-10 років, перемогу здобула восьмирічна

віковій категорії, це діти 11-13 років, приз виборола одинадцятирічна Єлизавета Соловйова: малюнок, де Святий Миколай прийшов
до дитини, яка знаходиться у лікарні».
За перемогу в конкурсі дівчатка отримали гарні призи від Рожищенської міської
ради. Але Святий Миколай ніколи не лишає
гарних, слухняних діток без подарунків. Тому
Рожищенська міська рада вирішила подарувати для усіх учасників веселе свято.

Щиро дякуємо за фінансову допомогу
у придбанні солодощів та подарунків на
конкурси депутатам міської ради Юрію Потрапелюку, Вадиму Зінгелю, Роману Патлашинському, депутату райради Олександру
Кучірці. Подяка власникам магазину «Смак»
за знижки та працівникам книгозбірні - за
співпрацю. Приємно, що доброта не вийшла
з моди!
Очільник громади Рожища щиро подякував за участь у конкурсі та зауважив, що сам
не очікував, що стільки діток візьме у ньому
участь.
«Було неймовірно важко визначити переможців, бо кожен лист-малюнок був дуже гарним. Я радий, що
у Рожищі багато талановитих діток.
Тому ми не могли лишити кожного
учасника без подарунка. Розвивайте
свої таланти, а ми намагатимемося
віддячувати вам за ваші старання.
Щиро зичу усім гарного святкового
настрою, весело провести Різдвяні
свята і з новими силами приступити
до навчання», - промовив В’ячеслав
Анатолійович.
Отож, 22 грудня до всіх учасників, які зібралися в затишній
бібліотеці для дітей, завітав Святий
Миколай (Микола Репецький), який
потішив малечу солодкими подарунками та закликав не слухати
Антипка (Миколу Сидорука), який
норовив підкласти кожному різочку
та закликав робити погані справи, а
бути добрими та слухняними. Ангел
(Оксана Брилевська) та ведуча Наталія Марценюк допомогла діткам
прогнати Антипка, і розпочалися
веселі ігри, конкурси та хороводи.
Завдяки Наталії Марценюк, яка
пропонувала нові й нові ігри, бібліотека наповнилася дитячим сміхом
і веселощами. Кожен намагався
взяти участь у конкурсі на моторику,
спритність, на співочий талант і,
звісно, отримати за це подарунок.
А коли свято підходило до завершення, дітки знімкувалися разом
зі Святим Миколаєм та пообіцяли
бути завжди чемними на радість
батькам, аби наступного року до
них знову завітав Божий Угодник.
Запрошуємо усіх, хто брав
участь у конкурсі «Лист Святому Миколаю», але не був на святі, прийти в
Рожищенську міську раду й отримати свій солодкий приз.
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Бюджет міста на 2018 рік – прийнято!

22 грудня відбулась 28 позачергова сесія
VII скликання Рожищенської міської ради. На
порядок денний було винесено 38 питань,
що відповідно до Регламенту міської ради
попередньо розглядалися на засіданнях профільних комісій. Відкрив і вів сесію голова В’ячеслав Поліщук. Під час сесійного засідання
розглядалися питання затвердження міського
бюджету на 2018 рік, бюджетних програм,
структури Рожищенської міської ради, виконавчого апарату, плану роботи міськради та
ряд земельних питань.
Бюджет Рожищенської міської ради на
2018 рік представляла начальник відділу
фінансової звітності та бухгалтерського обліку Ірина Попова. Вона детально розповіла
присутнім депутатам про майбутній бюджет, з
усіма надходженнями та видатками. Представила програми, які фінансуються з міського
бюджету. Варто зауважити, що у бюджеті
вперше представлено Програму розвитку
футболу у місті Рожище на 2018-2019 роки.
У видатковій частині міського бюджету враховано стовідсоткове фінансування
заробітної плати по всіх установах. В повному
обсязі заплановано кошти на енергоносії та
комунальні послуги. Передбачено грошові
ресурси на харчування діток в дошкільних
закладах міста.
Загалом по загальному фонду міського
бюджету кошти виділені на дошкільну освіту
в сумі 12 437,2 тис. грн, з них 11 837,2 тис. грн
- кошти Іншої субвенції з районного бюджету
та 599,8 тис. грн - кошти міського бюджету,

передбачені на фінансування заходів по
«Програмі підвищення енергоефективності
та енергозбереження в м. Рожище на 20162018 роки у сумі 199,8 тис. грн, по «Програмі
підтримки та збереження об’єктів і майна
комунальної власності територіальної громади міста Рожище на 2018 рік» у сумі 400,0
тис. грн; 100 тис. грн – на заходи передбачені
державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв; на забезпечення
діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення району передбачили 80,0 тис. грн,
в тому числі на впровадження заходів по
«Програмі розвитку футболу у м. Рожище на
2018-2019 роки» у сумі 65,0 тис. грн; 190 тис.
грн передбачили на забезпечення надійного
та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства, в тому
числі на впровадження заходів по «Програмі
сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Рожище, в тому
числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2017-2020 роки» у сумі
100,0 тис. грн, по Програмі утримання мереж
електропостачання, що перебувають на балнасі підприємства житлово-комунального господарства на 2017-2019 роки у сумі 90,0 тис.
грн; 301,5 тис. грн потрібно для забезпечення
функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі по «Програмі
розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства м. Рожище на 2016-2018 роки»
у сумі 300,0 тис. грн та по Програмі «Питна
вода на 2017-2020 роки» у сумі 1,5 тис. грн.
Найбільше коштів передбачили для нормального функціонування роботи по благоустрою
міста – 2832,0 тис. грн, зокрема по програмі
«Благоустрій міста 2018» у сумі 2 574,0 тис.
грн, по «Програмі громадських робіт у місті
Рожище на 2018-2020 роки» у сумі 70,0 тис.
грн, по «Програмі утримання кладовищ,
пам’ятників, пам’ятних знаків на території
міста Рожище на 2016-2018 роки» у сумі 38,0
тис. грн. Також передбачили 888,7 тис. грн на
утримання та розвиток інфраструктури доріг,

а на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха заклали 57,8 тис. грн. Щодо спеціального фонду
міського бюджету, то тут передбачено кошти
на реалізацію заходів щодо інвестиційного
розвитку території (800 тис. грн); утримання
та розвиток інфраструктури доріг (600 тис.
грн); внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання (806 тис. грн) та ін.
Загалом, прийнятий міський бюджет на
2018 рік, де доходи та видатки міського бюджету складають 22 808,0 тис. грн.
Обговоривши деякі пункти головного
кошторису міста, депутати взяли його проект
за основу – 16 з 16 депутатів проголосували
«За».
Згодом обранці громади Рожище спільно
обговорили план соціально-економічного
розвитку міста. Протягом 2018 року він буде
удосконалюватись, аби місто мало змогу
максимально розвиватися.
Також на сесії розглянули одне із важливих для спортсменів міста питання «Про
затвердження Програми розвитку футболу в
місті Рожище на 2018-2019 роки». Яку депутати вирішили підтримати з метою стимулювання розвитку аматорського та дитячо-юнацького футболу в місті Рожище.
«Сьогодні відбулася позачергова сесія
міської ради, на якій ми затверджували
бюджет міста на 2018 рік і мені дуже приємно,
що депутати підтримали звернення фракції
ВО «Свобода» щодо створення Програми
розвитку футболу у нашому місті, - прокоментував депутат-свободівець Олександр Дулюк.
- Зауважу, це вперше в місті прийнята така
програма. Приємно, що депутати дивляться
вперед і намагаються популяризувати спорт
та здоровий спосіб життя».
«Окремо хочеться подякувати, як депутатам так і міському голові, що не лишили поза
увагою моє звернення стосовно вкладання
тротуарної бруківки на вулиці 1 Травня біля
школи №1, а також розробку проектно-кошторисної документації на водогін застирної
частини міста Рожище, - додав Олександр
Валентинович. - Думаю, ми сьогодні плідно

попрацювали і з кожним разом стаємо на
крок ближче до втілення в життя спільної
мети - зробити Рожище гарним та комфортним для громади містом».
Депутати внесли зміни до проекту
рішень Про організацію харчуваннядітей в
дошкільних навчальних закладах міста та
закладі дошкільної освіти №1 «Малятко» міста
Рожищеу 2018 році. Згідно з нововведеннями
з 1 січня 2018 року вартість харчування дітей
у дошкільному навчальному закладідлядітей
віком до трьох років становитиме 17 грн, для
дітей віком від трьох років і старше в розмірі
22 грн (для батьків 60% від вартості харчування, що становить відповідно 10,2 грн та
13,2 грн)на одну дитину в день. Керівникам
закладів надано розпорядження звільнити на
100% від плати за харчування:дітей - інвалідів;
дітей - сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою;
дітей працівників органів внутрішніх справ та
Національної поліції, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей із малозабезпечених сімей (у сім’ях, у яких сукупний
дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого
мінімуму); дітей, загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України; дітей, батьки
яких брали (беруть) безпосередню участь в
антитерористичній операції на сході України;
громадянам, які переселені з Луганської, Донецької областей на тимчасове проживання у
місто Рожище. Також передбачено зменшити
на 50% плату за харчування дітей для батьків,
у сім’ях яких троє і більше дітей.
Із земельними питаннями, які розглядалися на сесії, присутніх ознайомив землевпорядник Олег Данилюк.
По завершенні засідання міський голова
В’ячеслав Поліщук привітав депутатів з прийдешнім Новим роком та побажав усім щастя,
здоров’я та успіхів!

АТО, які не увійшли до складу Збройних
Сил України
У складний для держави період 2014 року
з перших днів російської агресії добровольці
першими стали на захист територіальної
цілісності та суверенітету держави, а відтак
стали рушійною силою руху опору. Багато з
них і до цього часу знаходяться на передових
позиціях лінії зіткнення.
Учасники добровольчих формувань брали
участь в боях в «найгарячіших місцях» по всій
лінії фронту, зокрема: Донецький аеропорт,
Широкіне, Іловайськ, Піски, Дебальцеве, Авдіївська промзона, Світлодарська дуга та інші.
Однак, їх офіційний статус до цього часу
залишається не визначеним на законодавчо-

му рівні.
Багато бійців через суди встановлюють
факт участі у бойових діях, на боці сил АТО,
на території окремих районів Донецької та
Луганської областей, однак це не дає їм права
отримати посвідчення учасника бойових дій,
так як відсутній сам механізм видачі таких
посвідчень на підставі рішення суду.
Звертаємось з проханням про якнайшвидший розгляд та підтримку проекту закону
№7190 «Про визнання добровольців учасниками бойових дій, їх соціальний і правовий
статус», який надасть можливість встановлення статусу учасника бойових дій бійцям
добровольчих формувань, які не входять та
не входили до складу Збройних сил України.

Звільнити затриманих та визнати добровольців
1 грудня відбулася 27-а позачергова сесія
Рожищенської міської ради.
Під час засідання присутні обранці
громади Рожища розглянули та одноголосно
підтримали ініційовані депутатом-свободівцем Олександром Дулюком звернення до
керівництва держави.
Перше стосується силових затримань
бійців-добровольців, ветеранів АТО, друге
– визнання учасниками бойових дій добровольців АТО, які не увійшли до складу Збройних Сил України.
Звернення депутатів Рожищенської
міської ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо визнання
учасниками бойових дій добровольців

Безпритульні пси – людська безвідповідальність
Останніми тижнями почастішали скарги від мешканців Рожища щодо бодіння безпритульних собак на вулицях міста.
21 та 26 грудня, в місті Рожище проводився відлов безпритульних собак, яке провело КП «Ласка» з Луцька.
На щастя, жорстокі радянські підходи відійшли у минуле:
завдяки зусиллям зоозахисників вбивства тварин заборонено
українським законодавством. Але це не врегулювало чисельність популяції безпритульних собак і не зменшило загрози
поширення інфекцій.
У результаті працівникам цього підприємства вдалося виловити 15 тварин: з них 12 дорослих псів і троє цуценят.
У КП «Дільниця благоустрою міської ради», вилов бездомних
тварин, аби дотримуватися закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» проводить Луцьке КП «Ласка». Яке, згідно
з умовами нового договору, оцінює одну собаку в 792,29 грн.
Загальна сума разом із затратами на автомобіль підприємства становить понад 12 тисяч гривень. Як зауважив Юрій
Міщук, лише на один укол із транквілізаторами, яким стріляють
ловці у собак, йде 500 грн.
Зауважимо, що тварини після стерилізації, вакцинації,
кліпсування повертаються на попереднє місце проживання під

час наступного виїзду на відлов до цього міста. Поверненню
не підлягають лише агресивні тварини, невиліковно хворі та
цуценята до трьох місяців.
А також ті тварини, які після процесу карантинування,
стерилізації, вакцинації, кліпсування вдасться прилаштувати з
території КП «Ласка» у сім’ї.
І хоча на собак, які бігають містом, багато нарікань, але, на
жаль, 80% з них мають власників. Люди самі створюють проблему. Часто-густо працівники КП «Ласка» виловлюють господарських собак, яких утримують без прив’язі. Доля вини самих
рожищан у цій проблемі, беззаперечно, є.
Але скільки б ми не писали, безвідповідальні господарі продовжують викидати на вулиці своїх чотирилапих вихованців, не
тримають їх на повідку (багато з тих собак, які бігають містом – з
ошийниками, - авт.). Можна сказати, що корінь зла - в людях.
Пам’ятайте! Безпритульні тварини у місті – це показник культури утримання домашніх улюбленців та ставлення суспільства
до братів наших молодших. Це, власне, рівень нашої з вами
людяності.

Рожищани, які не прочистять димоходи, можуть лишитися без газу
У житлових будинках Рожища слід перевірити і
прочистити димові та вентиляційні канали.
Якщо у ПАТ «Волиньгаз» вчасно не надійдуть
відповідні акти про стан димових і вентиляційних
каналів у житлових будинках, обіцяють відключати
їх від газопостачання.
Відсутність належної тяги в димових та вентиляційних каналах ставить під загрозу життя і
здоров’я громадян, які користуються природним
газом, оскільки продукти його згорання, при значних концентраціях у приміщенні згубно впливають
на організм людини, чого не відбувається при належних вентиляції приміщень та відводі продуктів
згорання в димоходи.

Перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання
цих робіт центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства про
працю. У райцентрі та районі перевірку здійснює
Рожищенське ПЖКГ.
З огляду на вищевказане та з метою дотримання безпечної експлуатації систем газопостачання,
рекомендуємо власникам (балансоутримувачам
або орендарям) житлових будинків надати акти
перевірки в Ківерцівське відділення ПАТ «Волиньгаз».

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 за адресою:
Волинська область, Рожищенський район,
м. Рожище, вул. Залізнична, 1».
Детальний план території розроблено з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території
згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними
нормами та визначення параметрів забудови земельної
ділянки.
Склад та зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані.
3.Креслення.
Основні техніко-економічні показники:
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої детальним планом
території, розроблені проектні пропозиції для розміщення
виробничого приміщення.
Замовник містобудівної документації: Рожищенська
міська рада.
Розробник містобудівної документації: ПП «Констант-проект».
Підстава для розроблення містобудівної документації: Рішення Рожищенської міської ради від 11.03.2016 року № 5/10.
З детальним планом території можна ознайомитися
в приміщенні Рожищенської міської ради за адресою м.
Рожище, вул. Незалежності, 60, протягом одного місяця з дня
оприлюднення повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій:
заступник міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом
одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Розгляд
пропозицій здійснюється в місячний строк з дня їх подання.
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Дарунки Святого Миколая
День Святого Миколая – чисте, світле,
добре, традиційне
свято, на яке з нетерпінням чекають усі
діти. Для дорослих – це
нагода продемонструвати свою любов, стати
на деякий час добрими
чарівниками, подарувати частину своєї душі.
І щоб для малечі
воно стало дійсно
чарівною казкою, Рожищенська міська рада на чолі з очільником
громади В’ячеславом Поліщуком заручилася
підтримкою тих, хто найкраще знає, як запалити вогник щастя у дитячих серденьках, –
вихованців та педагогів Рожищенського БДТ.
Тож 19 грудня дзвінким сміхом, веселими
новорічними піснями, запальними танцями, побажаннями добра і казки та гомоном
дитячих голосів наповнився концертний зал
РД «Просвіта».
«Сам удома, або Як Юрка забули взяти на
новорічне свято» - під такою назвою відбулася незабутня театралізована вистава. А все
почалося з того, що Юрка (Юрій Войтович),
як і героя фільму «Сам удома», забули взяти
з собою на свято батьки. І саме з цього часу
розпочалися його цікаві мандрівки: зустріч
із розбійниками (Оксана Сбітнєва та Людми-

ла Семера),
з Ангелами, із жінкою з голубами Хільдою
(Марина Грідель) і, звісно, з Божим угодником – Святим Миколаєм.
Цікаві подорожі Юрка перепліталися
піснями талановитих гуртківців: вокалістів
зразкової та сольної студії «Камертон»
(керівник Ірина Матвійчук), дуету у складі
Світлани та Анастасії Поліщук (керівник Людмила Семера), квартету «Бенефіс» (керівник
Ірина Матвійчук), учасників вокального та
сольного співу «Зорепад» (керівник Людмила
Семера». А танцювальні номери продемонстрували вихованці досвідчених майстрів
своєї справи Алли Ковальчук та Людмили
Волощук.
Цікаві конкурси, запальні новорічні
хороводи, святкові пісні та море позитивних

емоцій чого тільки не було
на казковому святі!
Отож, дивовижне дійство підходило до завершення, а щоб зробити його
ще приємнішим, присутній
у залі дітворі дали солодкі
гостинці від Рожищенської
міської ради, які вручав
усім на виході сам Святий
Миколай (Тарас Войтович).
Згодом усією юрбою
прямісінько з РД «Просвіта» діти і дорослі попрямували на площу Незалежності, аби виконати
найпочеснішу місію року – засвітити вогники
на головній ялинці міста.
На урочисте відкриття прийшли сотні
мешканців міста разом з дітьми, які танцювали та веселились в очікуванні головної події
вечора.
Святий Миколай на правах найочікуванішого гостя свята під вигуки «раз, два,
три, ялиночко світи» віддав наказ засвітити
вогники на ялинці. А згодом усі охочі закружляли у новорічному хороводі, слухали пісні
та просто фотографувалися біля новорічних
стендів. Словом, було весело та радісно в
передчутті свята.

Безпритульні тварини: хто винен і що робити

На жаль, безпритульні тварини – одна з
обов’язкових «візитівок» будь-якого міста чи
селища. Не винятком стало й Рожище. Собак
часто можна зустріти на площі міста, біля
лікарні, в районах зупинок громадського
транспорту і закладів громадського харчування.
Люди ставляться до безпритульних
тварин по-різному. Хтось підгодовує з жалю,
хтось намагається знайти доброго господаря
для знедоленого пса, а хтось «пригощає» стусаном або ж навіть отрутою. Згідно нового законодавства Рожищенська міська рада вправі
лише відловити бродячу собаку і поміщати її
в притулок. Така процедура коштує небагато-немало, майже 800 гривень за кожну.
Насправді, всі собаки і коти мають постійне місце проживання. Немає бездомних, немає «приблудних». Щодо їхніх «весіль», коли
збираються зграї, то в цьому плані проблем
теж немає. У кожній ветеринарній аптеці
є препарати, які коригують їхню народжуваність. До того ж, вони дешеві. Можна проводити й стерилізацію тварин. Цю процедуру
успішно роблять ветеринари у ветлікарні.
Уже слід зрозуміти, що господар відповідає за
свого кота, собаку, яких приручив.
Також Рожищенська міська рада звертається до всіх власників тварин – проведіть
вакцинацію своїх підопічних і котів, і собак
від сказу. Дійте законно сьогодні, щоб не
нести відповідальності перед законом у випадку, якщо ваш пес когось покусає. Спокійно
буде всім, і, в першу чергу, вам особисто.

Варто знати власникам тварин та мешканцям міста
Якщо хтось утримує незареєстровану
собаку, яку вигулюють без короткого повідка
та намордника на вулицях та у місцях загального користування, наражаючи на небезпеку
людей (вказана собака поводиться неконтрольовано, біжить за людьми чи за маленькими
дітьми, що призводить до переляку), ВАМ
НЕОБХІДНО звернутися в поліцію із заявою
про припинення незаконних дій.
Поліція зобов’язана припинити незаконні дії, оскільки: 1) відповідно до статті 154
Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання
собак і котів) тримання незареєстрованих
собак або приведення їх в громадські місця,
або вигулювання без повідків і намордників
(крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на
яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях, тягне за собою
попередження або накладення штрафу на
громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або
накладення штрафу на посадових осіб – від
3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння
шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так
само повторне упродовж року вчинення
порушення з числа передбачених частиною
1 цієї статті – тягнуть за собою накладення
штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією тварин і на посадових осіб
– від чотирьох до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
2) відповідно до положень Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження»: поводження з тваринами ґрунтується на принципах дотримання безпеки, прав
та законних інтересів громадян (стаття 4);
власники тварин зобов’язані дотримуватися
ветеринарно-санітарних норм та правил,
вимог цього закону, інших нормативно-правових актів України (стаття 7).
Власниками тварини є юридична або
фізична особа, яка здійснює догляд за тва-

риною, що належить їй на праві власності
або на інших підставах, що не суперечать
законодавству, і несе відповідальність за стан
тварини та її дії згідно з чинним законодавством (стаття 7).
Місце та зона для вигулу собак – це територія, на якій власник має право вигулювати
собаку без намордника та повідка за умови
дотримання вимог цього Закону (стаття 7).
Реєстрація та облік тварин, що мають
власників, – це процес обліку та ототожнення
тварин шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її власника до загальної електронної бази даних
тварин, котрі мають власників або опікунів,
видача власникам тварин реєстраційних
посвідчень та відмітних знаків (жетонів)...
(стаття 9).
Реєстрація та облік домашніх тварин,
яких утримують фізичні та юридичні особи,
здійснюється установами ветеринарної медицини, іншими установами та організаціями
з обов’язковим наданням ними інформації
про зареєстровану тварину до держаних
ветеринарних установ, що здійснюють
ведення єдиної державної електронної бази
даних тварин, котрі мають власників або
опікунів. При реєстрації тварини установа,
яка здійснює реєстрацію, видає власнику
зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон
або інший відмітний знак встановленого
законодавством зразка), який має бути постійно закріпленим на тварині (на ошийнику
або іншим способом), а також ознайомлює
власника тварини з Законом України «Про
захист тварин від жорстокого поводження»
та правилами утримання домашніх тварин,
ветеринарно-санітарними вимогами щодо
їх утримання, з розташуванням місць для
дозволеного вигулу собак, притулків для
тварин, місць захоронення (утилізації) трупів
тварин, ветеринарних служб (лікарень) тощо
(стаття 9).
Обов’язковій реєстрації та обліку підлягають собаки, що мають власників.
При реєстрації собаки, яка належить до
потенційно небезпечної породи, її власник

зобов’язаний надати довідку з кінологічного центру (клубу) про проходження ним
спеціального навчання з утримання собак
потенційно небезпечної породи (стаття 7).
Особа, яка утримує домашню тварину,
зобов’язана: забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з реєстраційними
позначками; зареєструвати тварину відповідно до вимог Закону; не допускати забруднення тваринами місць загального користування
(стаття 19).
При утриманні домашньої тварини забороняється виводити без коротких повідків і
намордників собак потенційно небезпечних
порід. Особа, яка супроводжує тварину,
зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих
людей і тварин, а також майна від заподіяння
шкоди супроводжуваною домашньою твариною (стаття 19).
Собаки без повідків, а собаки небезпечних порід без повідків і намордників, можуть
знаходитись поза місцями їх постійного
утримання лише під час вигулу на встановлених для цього місцях або під час оперативного використання правоохоронними
органами собак спеціального призначення,
а також собак під час муштри, на полюванні,
на навчально-дресирувальних майданчиках
(стаття 19).
Фізичні та юридичні особи, які утримують
домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися
вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також
не допускати порушень прав і законних
інтересів інших фізичних і юридичних осіб
та не створювати загрози безпеці людей, а
також інших тварин (стаття 19).
Згідно зі статтею 3 Конституції України
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави.

безкомпромісним переможцем.
Отож,
перемогу
у відкритому
турнірі з
настільного
тенісу,
присвяченому Новому 2018 року серед дівчат здобули:
І місце – Дарина Ходзінська; ІІ місце – Ірина
Шварцкоп; ІІІ місце – Марія Стащук. Юнаки
2000 р. н. і старші: І місце – Андрій Жовнірук;
ІІ місце – Ігор Давидюк; ІІІ місце – Василь
Салівончик. 2003 р.н. – 2001 р.н.: І місце –
Роман Бальбуза; ІІ місце – Богдан Жовнірук; ІІІ
місце – Максим Жовнірук. 2004 р. н. і молод-

ші: І місце – Дмитро Демчук; ІІ місце – Владислав Шпак; ІІІ місце – Максим Морозюк.
«Проведення таких змагань допомагає
розвитку настільного тенісу у нашому місті,
популяризації здорового способу життя. Грати потрібно як для свого задоволення, так і
для задоволення оточуючих, бо ж хто не хоче
побачити якісну гру? Щиро зізнаюся, мені
турнір дуже сподобався. Хочу подякувати ветеранам цього спорту за гарний приклад для
молоді. Бажаю переможцям не зупинятися на
досягнутому, а переможеним бути вдячними суперникам за стимул до подальшого
розвитку. Зауважу, що міська рада і надалі
буде сприяти та фінансувати такого роду турніри», - підкреслив заступник міського голови
Олександр Крушевський.
Усіх переможців відзначили цінними
призами, медалями та грамотами від турніру
Рожищенської міської ради.

Спорт, який треба любити серцем…

24 грудня в приміщенні спортзалу школи
№ 1 міста Рожище відбувся відкритий турнір з
настільного тенісу присвячений Новому 2018
року. Організатори змагань: Рожищенська
міська рада і відділ освіти та молоді Рожищенської РДА.
На початку відбулася офіційна церемонія
відкриття турніру, під час якої всіх юних тені-

систів привітав заступник міського голови
Олександр Крушевський, побажавши усім
спортивної удачі.
Слід відзначити, що у Рожищенській школі
№1, завдяки старанням вчителя фізкультури
Миколи Огородніка, вже давно культивують
і розвивають цей чудовий та доступний вид
спорту. Микола Васильович з кожним роком
збільшує когорту тих, хто цікавиться грою в
настільний теніс. Тому не дивно, що й цього
разу запекла боротьба за першість турніру
розгорнулася аж між 47 учасниками.
Вчитель упевнений, що спорт, зокрема
теніс, має слугувати психологічною розрядкою для людини, а щоб подружитися із
маленькою ракеткою, цей вид треба, перш за
все, любити.
От і цього дня участь в турнірі взяли ті,
хто любить цей вид спорту. Запекла боротьба
між учасниками тривала довго. Але ближче
до завершення турніру було видно, хто стане
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Побиті сміттєві урни, лавочки та дитяча гірка
Сумним для Рожища виявився початок грудня 2017
року. Вийшовши вдосвіта прибирати вулиці, працівники КП «Дільниця благоустрою» побачили дуже
неприємну картину: в парку біля міської ради були
вирвані, побиті сміттєві урни, вкотре зламана дитяча
гірка, а біля пам’ятника Богданові Хмельницькому –
потрощені лавочки.
Не своє – не шкода. На жаль, за таким принципом
живуть деякі мешканці Рожища. Поодинокі прояви
вандалізму в місті зазвичай не набирають широкого
розголосу, однак створюють досить гнітючі враження.
І дрібницями вже не здаються.
Вандали навмисне руйнують місто, знищують
об’єкти благоустрою та наносять фінансові збитки громаді. Останнім часом майно
міста піддається регулярним «нападам» вандалів. З тих, про які ми писали, це
факти, коли невідомі розбили бетонний смітник і вкинули його у фонтан, розтрощили й інформаційну дошку.
Рожищенські поліцейські щодо цього
факту провели перевірку, опитали свідків
та встановили осіб, причетних до нищення
комунального майна осіб.
Як зауважив начальник Рожищенського
відділення поліції Ківерцівського відділу
поліції ГУНП у Волинській області підполковник поліції Олександр Басалик, шкідниками
виявилися зовсім юні чотири особи.
Отож, безлад вночі - це справа рук учня ЗОШ №3 міста Рожище 16-річного
Назарія і студентів Рожищенського ветколеджу - 17-річного Тараса (Рожище),
18-річного Дмитра (Локачинський район) та 15-річної Олени (Горохів). До слова,
дівчина фільмувала «героїчний вчинок» хлопців.
Винні особи та їхні батьки притягнені до відповідальності. Їм довелося відшкодувати заподіяні місту збитки.

Разом до спільної мети!
Приємно спостерігати, як ціла ватага малюків бавиться на новому майданчику біля будинків 12, 18 та 18 а, що на вулиці Незалежності. Добре, що спільними
зусиллями вдається робити життя маленьких мешканців міста різноманітним і
веселим. Та найбільша проблема тут – дорога, яка межує із майданчиком.
Тому в міській раді було прийняте рішення обгородити дитячу зону металевим
парканом. Відтак, з міського бюджету виділили понад 20 тисяч гривень на його
придбання. Металеву конструкцію виготовили на МПП «Дельта», а працівники КП
«Дільниця благоустрою міської ради» встановили паркан. Безпека ніколи не буває
зайвою!

Вшанування пам’яті легенди нашого футболу
Легендарний футболіст, тренер, суддя. Степана Федоровича
Наконечного знало чимало людей,
у нього навчалися, з ним радились,
до нього прислухалися. Футболу
він присвятив чи не усе своє життя,
в ньому залишився жити і після
смерті.
Хочеться вірити, що пройдуть
роки, але пам’ять про нього житиме
вічно. І перші кроки для цього вже
зроблені. Адже в місті, за підтримки
Рожищенської міської ради, міського голови В’ячеслава Поліщука та ФК «Рожище» започаткований турнір з міні-футболу пам’яті Степана Наконечного.
Під час урочистого відкриття, яке відбулося у спортзалі стадіону «Колос» 16
грудня, міський голова В’ячеслав Поліщук зазначив: «По завершенні турніру в
когось будуть кращі результати, в когось - гірші, але нехай не буде переможців і
переможених, нехай підсумки турніру спонукають учасників до підкорення нових
висот, адже ми всі робимо одну спільну справу – відроджуємо славу рожищенського футболу та вшановуємо легенду рожищенського футболу - Степана Федоровича».
Впродовж трьох днів дванадцять команд з усього району змагалися за Кубок
пам’яті футболіста. Серед них: ФК «Рожище», «Фермаш», «Рудня», ДЮСШ (Рожище),
«Дубище», «Освіта», команда АТОвців, «Коледж» (Рожище), «Стир» (Рожище), «Кременець», «Поліція» (Рожище) та «Топільне».
Всі матчі відбулися в гострій та безкомпромісній боротьбі. Інколи здавалось,
що гравці вже падають з ніг, але в найвідповідальніші моменти вони опановували себе та перемагали. У нелегких протистояннях до фіналу дійшли команди ФК
«Рожище», «Фермаш» та «Рудня».
23 грудня відбувся півфінал і нагородження переможців. До футболістів
звернувся перший заступник Рожищенського міського голови Віталій Поліщук:
«Шановні учасники, за дорученням міського голови дозвольте привітати вас із
завершенням змагань, Новим роком та Різдвяними святами, - промовив Віталій
Олександрович. – Хочу запевнити вас, що міська рада й надалі буде докладати
максимум зусиль для продовження справи, яку в нашому місті започаткував
Степан Федорович Наконечний. Одним із цих шляхів стало те, що на 2018 рік
затвердили міську програму розвитку футболу. Будемо надіятися, що це стане
поштовхом для подальшого розвитку цього виду спорту в Рожищі».
У результаті третє місце посіли футболісти з Рудні, друге – ветерани футболу
«Фермаш». Перше почесне місце у важкій боротьбі виборов новостворений ФК
«Рожище». Переможці та призери були нагороджені дипломами, грамотами, медалями від організаторів турніру.
Кубок переможцям вручив син легенди Рожищенського футболу – Вадим Наконечний, який подякував організаторам і учасникам турніру за таке вшанування
пам’яті батька.
Добре, що живе у наших серцях пам’ять, а душа береже найдорожчі спогади.
Степан Наконечний завжди був активним спортсменом, яскравим футболістом і
щиро вболівав за громадське, поширюючи спортивні вміння і знання, розширюючи коло спортсменів району та додаючи перемог і нагород. Сподіваємося, це
перший старт до колишньої слави футбольного міста.
Інформаційно-аналітична газета «Рожищанин»
Реєстраційне свідоцтво ВЛ №449-182Р від 14 червня 2012 р.
Адреса редакції: 45100, м. Рожище, вул. Незалежності, 60.
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«Поки горітиме полум’я Майдану в нашому серці, нас
ніщо не зламає...», - Микола Габдулхаков
Чотири роки тому, 1-го грудня 2013 року, в центрі Києва
розпочалися події, що надалі отримали назву Революція Гідності.
Цього дня на площу Незалежності у Рожище прийшли ті, хто
кілька років тому поїхав у столицю сказати своє слово злочинній владі.
Нагадаємо, мирні протести різко змінилися в ніч з 29 на 30
листопада, коли влада, з відомих тільки їй причин, вважала за
потрібне послати загони Беркута в центр Києва для звірячої зачистки декількох сотень протестувальників, які перебували на
Майдані. Більшість із тих, кого повалили на землю і побили кийками, виявилися молодими людьми,
- студентами.
Ведуча заходу Наталія Марценюк нагадала присутнім, як 1 грудня в центр Києва вийшло понад
півмільйона протестувальників. За деякими підрахунками, їх було більше вдвічі. Це стало переломним моментом. Якщо на мітинг проти відмови від Угоди про асоціацію з ЄС виходила лише жменька
молодих ідеалістів і активістів, то тепер це вже був національний рух. На кону стояв не тільки майбутній політичний курс країни, але й фундаментальне право кожного українця на людську гідність.
Перед учасниками Віче виступили міський голова В’ячеслав Поліщук, очільник ГФ «Народна
самооборона» Олександр Дулюк, активний учасник Революції Гідності та волонтер Олександр
Петрук. Ці люди одними з перших вирушили в Київ, аби відстоювати право на гідне життя кожного
українця.
«Пройшло чотири роки з часу, як наша держава почала сторінку в новітній історії України.
Ми продовжуємо платити кров’ю за нашу свободу, незалежність і гідне життя. Революція Гідності
перейшла в революцію свідомості кожної людини», - зазначив міський голова.
Пригадуючи події у столиці, протести і силовий розгін, Олександр Дулюк сумно зауважив, що
«люди прийшли до влади на крові Майдану» і сьогодні продовжують ганебно використовувати
українців та тиснути на тих, хто не є ручними маріонетками.
Доброволець, який з 2014 року і по сьогодні боронить нашу землю, людина, для якої честь і гідність не просто слова, а стиль життя, Микола Габдулхаков з Вітоніжа у своїй промові сказав: «Поки
горітиме полум’я Майдану в нашому серці, нас ніщо не зламає...».
Ушанувавши хвилиною мовчання героїв Небесної сотні та всіх, хто загинув за волю України,
учасники Віча запалили свічки пам’яті та поставили їх біля майбутнього скверу «Борцям за волю та
незалежність України».
На завершення заходу присутні рожищани послухали пісні у виконанні Сергія Янішевського та
переглянули фільм про Майдан.

Чорнобиль - 30 років потому…
У Рожищі відбулися заходи з нагоди Дня ліквідаторів
аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
У четвер, 14 грудня, біля пам’ятного знака загиблим у
Чорнобилі за участю керівництва міста, району та представників громадських організацій Рожища відбулися урочисті
заходи з нагоди відзначення Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
У ці грудневі дні наш обов’язок згадати всіх, хто стояв тоді
на шляху вогню і радіації та, ризикуючи життям, ліквідовував
наслідки аварії, хто допомагав відроджувати життя після
чорних чорнобильських днів.
Благочинний Рожищенської округи УПЦ, настоятель Свято-Михайлівського храму міста Рожище, отець Петро Іваничко відслужив панахиду за померлими внаслідок катастрофи
на ЧАЕС та помолився за здоров’я живих ліквідаторів.
Вшанувавши пам’ять загиблих хвилиною мовчання, всі учасники заходу відвідали тематичний
захід у Рожищенській районній бібліотеці для дітей.
Опісля переглянули фільм «Чорнобиль – 30 років потому» та слухали інструментальні композиції у виконанні учнів Рожищенської дитячої музичної школи.

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне
День, коли кожна доросла чи дитяча мрії збуваються на
Святого Миколая, ніби минувся, та відчуття очікуваної радості від його приходу в наші домівки ще гріють душі.
19 грудня почесну місію Святого Миколая у рожищенських родинах виконали представники ГФ «Варта громади» на
чолі з керівником Леонідом Войтюком. Вартівці передали
подарунки сім’ям учасників АТО, які опинилися у складних
життєвих обставинах, та дітям з багатодітної родини.
«Дарували шкільні рюкзаки та іграшки, придбані за кошти членів громадського формування. Також був переданий
дитячий одяг та іграшки, які надали небайдужі рожищани,
– розповіла заступник керівника «Варти громади» Ірина
Ющук. – До акції долучилися голова громадської організації АРТ «Цитрус» Юлія Зенц, волонтерки Анастасія Стасюк та Віра Шварцкоп».
Малеча з радістю зустрічала гостей із подарунками та з цікавістю розглядала іграшки.
«Спільна робота на благо дітей завжди винагороджується їхньою вдячністю та посмішками. Об’єднавшись, ми можемо зробити багато добрих справ. Які б часи нас не спіткали, не
зачиняйте своє серце від благодійності, адже саме добрі справи роблять нас людьми», - зауважила Ірина Ющук.

Ірина Ющук: «Немає нічого приємнішого, ніж той
момент, коли дітки отримують подарунки»
Зустріч гостей з подарунками – особливе свято для вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.
У вівторок, 19 грудня, активісти Національного Корпусу Волині разом зі Святим Миколаєм
привітали діток зі святом та передали подарунки, які збирали протягом місяця.
У грудні минулого року вони також відвідали з благодійною місією цей заклад. І були
приємно вражені теплим прийомом та вдячністю.
«Немає нічого приємнішого, ніж той момент, коли дітки отримують подарунки, - посміхаючись, каже голова районного осередку Національний Корпус Ірина Ющук. - У цей заклад ми
приїжджали другий рік поспіль, це якщо говорити про суто акцію Національного Корпусу,
однак наші активісти долучаються і до інших громадських ініціатив та часто бувають у подібних закладах, у тому числі й цьому. А як інакше? Діти – це наше майбутнє, а тому їм потрібно
приділяти максимум уваги, показувати приклад, що треба творити добро. А ще більше – привертати увагу до діток з особливими потребами, бо вони хочуть спілкування, навіть більше,
ніж подарунків».
До благодійної місії долучилися організації Західний Корпус, Національний Альянс та С14
Луцьк, Adyax, також студенти факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки.
Творіть добро, адже воно таке потрібно дітям, стареньким, знедоленим, самотнім і кожному з нас!
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