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З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Про службу в АТО та свій другий 
день народження розповідає Ігор Гри-
гор’єв - людина, яка була в оточені під 
Зеленопіллям, в Довжанську. З того 
часу пройшло два роки, а рана в серці 
ятрить, наче вчора все відбувалося. 

Ракетна атака бойовиків на базовий 
табір сил АТО під селом Зеленопілля в 
Луганській області ніколи не буде впи-
сана в історію АТО «золотими літера-
ми». Не ввійде вона в сучасні літописи 
як «символ героїзму». Напевно, ніхто 
не відповість за наказ розбити табір, 
акуратненько вишикувавши техніку в 
рядочок у полі поряд з лісосмугою. І 
вже через два роки мало хто пам’ятає, 
що тих, хто вижив під час евакуації, 
бойовики добивали мінометами і «Гра-
дами».

Табір українських силовиків під Зе-
ленопіллям обстріляли з РСЗВ близько 
04:30 год. 11 липня 2014 року. Від нього 
залишилося лише попелище. Впродовж 
дня різні джерела, офіційні і не дуже, 
називали кількість загиблих під час 
атаки від 30 до 50. Але вже до вечора 
Міноборони відзвітувало – загинуло 19 
і поранено 93 військовослужбовці. 

Насправді кількість загиблих була 
значно більшою…  

 
«Ви кухарі, нащо вам автомат і 

бронежилет?»
Рожищанин Ігор Григор’єв, на 

псевдо «Волиняка», був у той період в 
Довжанську, під Зеленопіллям. Довгі 
дні хлопці стояли в оточенні, самі не 
розуміючи, що були на волосині від 
смерті. 

Ігор Григор’єв народився та виріс 
у Рожищі. Після закінчення ЗОШ №3 
здобув професію кухаря, довгий час 

працював за спеціальністю. Стро-
кову службу проходив в Одесі.

Коли анексували Крим, а 
згодом почалися заворушення на 
Сході, Ігор Вікторович був готовий 
стати та захист рідної землі. Тому 
дзвінок о 4 годині ранку з прохан-
ням з’явитись до райвійськкомату 
на 9-ту був очікуваним. Що цікаво, 
дата призову на строкову службу 
та дата мобілізації в АТО співпала 
до точності – 21 травня, відмін-
ність тільки в роках.

Ігор Григор’єв потрапив у склад 
24 ОМБР. Два тижні провів на 
полігоні в Яворові. Добре запам’я-
талися в’їдливі слова старшини: 
«Ви кухарі, нащо вам автомат і 
бронежилет?». Те «нащо» добре 
було видно в оточенні під Зелено-
піллям. 

Після навчання мобілізованих 
відправили в Новомосковськ, що 

на Дніпропетровщині. Тут, за словами 
співрозмовника, довелося побачити, 
як готують «показуху» перед приїздом 
Президента. А далі 3 години на збори і 
на Схід.

- В зону АТО ми заїхали під час 
так званого першого перемир’я, - 
розповідає демобілізований. – Коли 
рухалися до пункту призначення, ще 
всі будинки цілі стояли, на зворотньому 
шляху відкрилася картина не для слаб-
кодухих - половину сіл не було, лише 
купи згарищ. 

«У нас перемир’я – стріляти забо-
ронено, лише спостерігати»

24 ОМБР мала прикривати кордон. 
Хлопці були впевненні, що під росій-
ським кордоном буде все тихо, мирно. 
Тим більше ж перемир’я… Але швидко 
військові переконалися у протилежно-

му. Саме тут російські найманці 
почали «працювати» по наших 
позиціях із «Градів». Трагедія 
під Зеленопіллям була однією з 
перших, яка нагнала жаху на всю 
Україну. Але, на жаль, далеко не 
останньою.

Перші втрати в бригаді нашого 
співрозмовника не забарилися. 
Коли сепаратисти «щедро» по-
сипали наші позиції з «Градів» та 
«Саушок», кілька хлопців попро-
щалися з життям. Один з них, як 
розповідали Ігорю побратими, 
був сином охоронця Президента. 
Добратися до загиблих не могли, 
тіла лежали кілька днів на ней-
мовірній спеці. 

Зрозуміло, що такий початок 
дуже підкосив хлопців психоло-
гічно. 

Були, звісно, промахи й у 
наших військових. Наприклад, не-

правильно ви-
копаний окоп 
став причиною 
загибелі кіль-
кох солдатів. 
А найбільше 
датувало нага-
дування: «У нас 
перемир’я – 
стріляти забо-
ронено, лише 
спостерігати». 
Оте спостері-
гання і стало 
основною при-
чиною розгро-
му українських 
позицій та 
втрати військо-
вослужбовців. 

Сепаратисти стратили всіх, хто 
допомагав українським військовим

- Ми стояли в полі, тому постачання 
ніякого не було, - пригадує Ігор Гри-
гор’єв. – Набої до стрілецької зброї ще 
були, а до «Градів» - ні. Крупи закін-
чилися, щоправда, тушонка була, але 
саму її довго не поїси. Якщо чесно, то 
ми навіть не підозрювали про те,  що 
знаходимося в кільці, бо ж не мали 
елементарного зв’язку зі своїми.

Тут уже ніхто не розмежовував ку-
хар ти чи гранатометник, всі намагали-
ся працювати злагоджено, аби зберег-
ти своє життя та життя побратима. 

А от місцеві не дуже радо зустрічало 
українських військових. 

- Удень людина добра, українець, а 
вночі – сепаратист, - констатує військо-
вослужбовець. – Хоча були й такі, що 
їсти нам приносили, одному дідусеві 

ми зарплатні картки давали, а він нам 
гроші знімав та привозив. Ті, хто там 
залишився на контракті, пізніше пере-
повідали, що сепаратисти стратили всіх 
місцевих, які нам тоді допомагали.

Другий день народження
Вихід із Зеленопілля з 7 на 8 серпня 

військові, які були там, вважають своїм 
другим днем народження. Багато чого 
не розказав нам демобілізований сол-
дат. Як запевняє, великий шмат подій 
стерлися з пам’яті, хоча, напевно, не 
дуже хочеться знову пригадувати все 
те жахіття, коли життя вимірюється не 
місяцями чи днями, а секундами. Коли 
той, хто прикриває твою спину, падає 
від смертельної кулі. Коли… Коли ти 
просто не можеш описати словами 
людині з мирної території, що там, 
на Сході, не АТО, там пекло війни, де 
гинуть кращі з кращих. Тоді просто 
лишається мовчати. 

Життєвий урок, який довелося за-
своїти під час перебування на Сході, за 
словами Ігоря Григор’єва, запам’ятаєть-
ся надовго. І найголовніший висновок, 
що свій життєвий шлях треба пройти 
так, аби не жалкувати про зроблене, 
не стояти осторонь проблем, а нама-
гатися їх вирішувати. Тому, мабуть, 
після демобілізації наш герой і пішов в 
депутати міської ради. Він знає, що таке 
боронити рідну землю з автоматом в 
руках і беззаперечно зможе відстояти 
інтереси громади в мирному житті.

- Байдужість – це наш головний 
ворог, - такими словами завершує нашу 
розмову Ігор Григор’єв.

Ірина Зенц 

«Удень – українець, вночі - сепаратист»
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8 липня, представники громади 
на чолі з міським головою В’ячесла-
вом Поліщуком прибули на засідання 
постійної комісії Волинської обласної 
ради з питань екології, раціонального 
використання природних ресурсів у 
п’ятницю.

Вулиця Промислова знаходиться в 
підпорядкуванні Служби автомобіль-
них доріг Волинської області. Через 
те, що вона стала транзитною для 
вантажівок, що везуть пісок з носаче-
вичівського і крижівського піщаних 
кар’єрів, дорожнє покриття зруйнова-

не вщент. Приватні будинки 
вкриваються тріщинами. 
Минулого 2015 року громада 
вже піднімала ґвалт через 
великовагові авто.

Добилися лише певних 
обмежень щодо тоннажу і 
встановлення відповідних 
дорожніх знаків. Однак доро-
га від цього кращою не стала.

Улітку вантажопотік авто-
мобілів збільшився і нині ста-
новить 10-15 завантажених 
авто на годину. Це, здебіль-
шого, КАМАЗи та ЗІЛи.

Ділянка дороги, яка по-
требує ремонту, має протяжність 2,5 
кілометра і, за попередніми оцінками, 
вартість ремонту сягне 2,5 мільйо-
на, - каже міський голова В’ячеслав 
Поліщук. Тож він попросив віднайти ці 
кошти в обласному бюджеті.

Голова Волинської облдержад-
міністрації Володимир Гунчик каже, 
що фінансування можливе лише у 
співвідношенні 50 на 50 і не інакше.

Проте Рожищенський міський 
голова каже, що 2,5 мільйона гривень 
- це половина бюджету міста. Тим 
більше, що Промислова належить до 

доріг обласного значення і, по-суті, 
ремонтувати її належить переважно 
обласним коштом. Та й інші вулиці, 
якими рухаються вантажівки, ремон-
тують коштом міста і жодного разу не 
зверталися до області за допомогою.

Тоді Гунчик порадив міському 
голові, якщо той не знайде коштів у 
бюджеті Рожища, взагалі заборонити 
рух вантажівок цією вулицею.

Поліщук зауважив, що рівно рік 
тому на сесії міської ради прийняли 
саме таке рішення, однак втілити його 
не вдалося. Адже, вкотре наголосив 
очільник Рожища, ставити такі знаки 
на Промисловій може лише Служба 
автомобільних доріг області.

Депутат районної ради Юрій Богун 
нагадав, що автомобілі обминають 
ями по узбіччю, де проходить газова 
труба. Тож якщо не запобігти ситуації, 
може статися катастрофа. Окрім того, 
у нього зав’язалася суперечка з чле-
ном екологічної комісії, депутатом об-
ласної ради Сергієм Котюком, який є 
власником піщаного кар’єру в Носаче-
вичах. Юрій Богун переконує, що коли 
давався дозвіл на розробку кар’єру і 
укладався договір з Носачевичівсь-
кою сільською радою про видобуток 

піску, то йшлося про те, що вантажівки 
повинні рухатись за межами населе-
них пунктів. Однак, такі маршрути так 
і не були розроблені. Сергій Котюк, до 
слова, теж вважає, що дорогу треба 
терміново ремонтувати, залучаючи 
при цьому кошти з обласної казни.

Представники Рожища також обу-
рилися тим, що з міста возять пісок на 
розбудову Луцька. На цьому заробля-
ють власники кар’єрів, перевізники 
і ті, хто будує і продає квартири, а 
ремонтувати дорогу треба знову за 
кошти містян.

В’ячеслав Поліщук каже, що сума, 
яку він озвучив, приблизна. Щоб ска-
зати, скільки коштів потрібно і який 
шмат ремонтуватимуть загалом, має 
бути проект. І його повинна розроби-
ти Служба автомобільних доріг. Тільки 
коли “на руках” будуть конкретні об-
грунтовані цифри, можна буде говори-
ти про співфінансування і залучення 
коштів, наприклад, користувачів надр.

У результаті Гунчик порадив 
звернутися до нього як до голови 
ОДА з проханням розробити проект і 
кошторис ремонту дороги за рахунок 
власника дороги.

Оксана Ковальчук

Рожищани просили депутатів виділити кошти 
з обласного бюджету на ремонт вулиці Промислова 

14 липня відбулася дев’ята сесія 
Рожищенської міської ради. Депутати 
розглянули 21 питання.

Депутати підтримали проект змін 
до рішення міської ради від 25 грудня 
2016 року №3/5 «Про міський бюджет 
на 2016 рік». Начальник відділу фінан-
сової звітності та бухгалтерського 
обліку Ірина Попова поінформувала, 
що за перше півріччя дохідна части-
на загального фонду збільшилася на 
868 тис. 930 грн, а дохідна частина 
спеціального фонду міського бюд-
жету - на 67 000 грн, зміни відбулися 
внаслідок перевиконання дохідної 
частини загального фонду більше як 
на 5 відсотків. Всього дохідна частина 
бюджету збільшується на 935 тис.  930 
гривень.

Загалом, за словами Ірини Попової, 
у першому півріччі кошти до бюджету 
добре пішли за всіма видами податко-
вих надходжень. 

Погодили депутати під час сесії 
і розглянуті на бюджетній комісії 
проекти. Зокрема, представлену 
начальником управління державної 

казначейсь-
кої служби у 
Рожищенсь-
кому районі 
Волинської 
області Ок-
саною Кулюк 
Програму 
«Дистанцій-
не обслу-
говування 
місцевих 
бюджетів». 
Метою цієї 
Програми 
є запро-
вадження 

електронної форми обслуговування 
клієнтів за допомогою програмно-тех-
нічного комплексу «Клієнт казначей-
ства – Казначейство» з використанням 
надійних засобів електронного циф-
рового підпису та сучасних Інтер-
нет-технологій в процесі казначейсь-
кого обслуговування розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів. Як 
зауважила Оксана Кулюк, на здійснен-
ня цієї Програми необхідно 29 000 
грн. Депутати підтримали пропозицію 
бюджетної комісії  передати відповід-
но до статті 85 Бюджетного кодексу 
України кошти у сумі 16 500 гривень у 
вигляді субвенції державного бюдже-
ту на фінансування зазначеної Про-
грами. На ці кошти планується закупи-
ти комп’ютер та принтер.

Також на сесії було заслухано 
заступника начальника Луцької ОДПІ 
ГУ ДФС у Волинській області – на-
чальника Рожищенського відділення 
Анатолія Кривов’язюка, який предста-
вив народним обранцям «Програму 
покращення функціонування Центру 

обслуговування платників податків 
Рожищенського відділення Луцької 
ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області на 
2016-2017 роки».

Не оминули депутати і клопотання 
головного лікаря Рожищенської ЦРЛ 
Віктора Редзія про сприяння у ви-
діленні додаткових коштів з міського 
бюджету на проведення поточного ре-
монту асфальтобетонного покриття на 
території біля лікарні, яке знаходиться 
у вкрай незадовільному стані та ство-
рює загрозу під час транспортування 
пацієнтів до лікувального закладу. 
Мова йшла про проміжок дороги від 
центральних воріт до приймально-
го відділення. Депутати одностайно 
проголосували за дану пропозицію 
та спрямували кошти у сумі 68 430 
гривень у вигляді іншої субвенції з 
міського бюджету в районний для 
проведення вище зазначених робіт.

Оскільки зима не за горами, 
подумали народні обранці і про 
забезпечення поточної підготовки 
центральної котельні по вулиці Куліша 
до опалювального сезону 2016-2017 
років, спрямувавши на її ремонт ко-
шти в сумі 111 000 гривень. Зокрема, 
на придбання насосного агрегата К 
100-65-200 на рамі з електродвигуном 
18,5 кВт, 13 000 об/хв вартістю 18 000 
гривень; придбання запірної арма-
тури на котлоагрегат у сумі 15 000 
гривень. На поточні видатки перед-
бачено 78 000 гривень, з них 60 000 
гривень - на хімічну промивку котла і 
18 000 гривень - на придбання суль-
фовугілля. 

Кошти в сумі 100 000 гривень були 
спрямовані на поточний ремонт елек-
тричних мереж вуличного освітлення 
центральної вулиці Незалежності. А 

для виконання робіт з реконструкції 
скверу «Борцям за волю та Незалеж-
ність України» депутати направили 
кошти у сумі 320 000 гривень. Все це 
стало можливим завдяки переви-
конанню дохідної частини міського 
бюджету. 

Розглянули депутати і проект 
рішень про списання з балансу під-
приємства житлово-комунального 
господарства багатоквартирних бу-
динків, у яких розміщенні приміщення 
приватної та іншої форми власності. 
Для цього директору підприємства 
Анатолію Мєдвєдєву було доручено 
створити комісію, за результатами 
роботи якої скласти акт про списання 
багатоквартирних будинків з балансу. 
У випадку, коли буде встановлено 
наявність окремих квартир або нежит-
лових приміщень, які не перебувають 
у приватній власності та право дер-
жавної чи комунальної власності на 
яких не зареєстровані, перелік таких 
квартир буде переданий комісією на 
розгляд міськради для визначення 
балансоутримувача. 

Зауважимо, що підприємство 
житлово-комунального господарства 
продовжить надавати послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудин-
кових територій до моменту підпи-
сання договору на управління або до 
прийняття співвласниками рішення 
щодо форми управління багатоквар-
тирним будинком.

Розглянули депутати чимало 
земельних питань. Від затвердження 
проектів землеустрою до підготовки 
лотів та земельних торгів.

Ірина Зенц

Дев’ята сесія міськрадиСесія

Проблема
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Порядок надання щомісячної 
адресної допомоги переселенцям 
для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-кому-
нальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.10.2014 № 505 «Про 
надання щомісячної адресної допомо-
ги особам, які переміщуються з тимча-
сово окупованої території України та 
районів проведення антитерористич-
ної операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» запро-
ваджено щомісячну адресну допомогу 
переселенцям для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг.

1. Кому надається грошова допо-
мога

Грошова допомога надається гро-
мадянам України, іноземцям та особам 
без громадянства, які постійно прожи-
вають на території України і переміщу-
ються з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів проведення 
антитерористичної операції, а також 
стоять на обліку в органах соціального 
захисту населення.

2. Хто призначає і виплачує грошо-
ву допомогу

Призначення та виплату грошової 
допомоги здійснюють органи соціаль-
ного захисту населення за фактичним 
місцем проживання (перебування) за 
заявою уповноваженого представника 
сім’ї.

3. На який термін надається гро-
шова допомога

Грошова допомога призначається з 
дня звернення та виплачується тер-
міном не більше ніж на шість місяців. 
Для призначення грошової допомоги 
на наступний шестимісячний строк 
уповноважений представник сім’ї 
подає заяву, в якій повідомляє про 
відсутність змін, що впливають на при-
значення грошової допомоги, а також 
пред’являє довідки всіх членів сім’ї про 
взяття їх на облік як осіб, які переміщу-
ються, строк дії яких продовжено на 
наступний період.

4. У якому розмірі надається гро-
шова допомога

Грошова допомога надається у 
таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіо-
нери, діти) — 884 гривні на одну особу 
(члена сім’ї);

- для інвалідів - прожитковий міні-
мум для осіб, які втратили працездат-
ність (949 гривень);

- для працездатних осіб — 442 грив-
ні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю 
розраховується як сума розмірів допо-
моги на кожного члена сім’ї та не може 
перевищувати 2 400 гривень.

5. Перелік документів для призна-
чення грошової допомоги:

-  заява;
-  копія свідоцтва про одруження;
-  копії свідоцтв про народження 

дітей;
-  письмова згода довільної фор-

ми про виплату грошової допомоги 
уповноваженому представнику сім’ї 
від інших членів сім’ї;

-     згода на обробку персональних 
даних.

6. Яким чином виплачується гро-
шова допомога

Відповідні кошти заявнику перера-
хують на особовий рахунок, відкритий 
у банківській установі. Утім, виплата 
тим, кому одноразову допомогу таки 
призначать, відбудеться не у блиска-
вичному темпі. Адже Порядок № 535 
передбачає досить тривалу процедуру 
направлення реєстрів одержувачів 
допомоги на регіональний, а згодом — 
на всеукраїнський рівень погодження 
з наступним зворотнім перерахунком 
коштів від Мінсоцполітики до місцево-
го органу.

ВАЖЛИВО!!! Особам працездат-
ного віку допомога призначається на 
два місяці. Для одержання допомоги 
у встановлених розмірах на наступ-
ний період особи працездатного віку 
мають працевлаштуватися, в тому 
числі за сприяння державної служби 
зайнятості.

Якщо працездатний член сім’ї про-
тягом двох місяців не працевлаштував-
ся, або перебуває у трудових відно-
синах з роботодавцями на тимчасово 
окупованій території України чи в рай-
онах проведення антитерористичної 
операції і фактично не працює, розмір 
допомоги для цих осіб на наступні два 
місяці зменшується на 50 відсотків, а на 
наступний період – припиняється.

Кому відмовлять у призначенні 
щомісячної грошової допомоги?

Відповідні підстави названі у п. 6 
Порядку № 505. Ними будуть:

• будь-хто з членів сім’ї має у во-
лодінні житлове приміщення, розташо-
ване в регіонах інших, ніж тимчасово 
окупована територія України та райо-
ни проведення АТО;

• у володінні сім’ї є два або більше 
транспортних засобів (механізмів), 
що підлягають державній реєстрації 
та обліку в Державтоінспекції (тобто 
йдеться про автобуси, вантажні та/або 
легкові автомобілі);

• будь-хто з членів сім’ї має на 
депозитному банківському рахунку 
кошти у сумі, що перевищує 10-тикрат-
ний розмір прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб 
(у 2015 р. відповідна межа становить 
14500 грн).

Правило щодо відмови через на-
явність автомобілів не спрацює, якщо 
йдеться про ті транспортні засоби, 
що були одержані чи придбані на 
пільгових умовах через уповноважені 
органи, або ж про транспортні засоби 
вітчизняного виробництва, які переб-
увають в експлуатації протягом більш 
як 10 років з дати випуску, та інші 
транспортні засоби, що перебувають 
в експлуатації протягом більш як 15 
років з дати випуску.

Підготовлено Луцьким місцевим 
центром з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Для більш 
детального роз’яснення звертайтеся 
за адресою: м. Луцьк, вул. Прогресу,7, 
тел. 77-07-17

Поради юриста внутрішньо переміщеним особамКонсультації

Футбольний турнір – приклад здорового відпочинку

В місті проходив футбольний турнір 
під назвою «Більше ніж кубок», приу-
рочений  Євро 2016. Організаторами 
спортивних ігор був молодіжний рух 
«Impulse» та сімейний клуб «Forever».

Кожен, хто хотів брати участь в грі, 
мав зареєструвати свою команду. Шля-
хом жеребкуванням було розподілено 

порядок гри.  Серед команд: 
«Кремінь», «Олімп», «Снаряд», 
«Духче»,  найстарша коман-
да «Ферммаш», «Вовнянка», 
«МанСіті», одна з наймолодших  
«Случ», «Зірка», «Топільне», 
«РожищеСіті» і ін. 

      Протягом двох тижнів на 
стадіоні «ЗОШ №1» м. Рожище 
14 команд боролися за перемо-
гу.  Всі матчі були цікавими та 
запеклими. Учасникам  турніру 
довелось грати під палючим 
сонцем, а це досить тнелегко. 
Для своїх вболівальників вони 
стали прикладом витривалості 
і наполегливості. 

Нагороди для переможців 
турніру були хорошими - 1-е місце – 
кубок, м’яч, медалі; 2-е місце – м’яч, 
медалі; 3- місце – м’яч, медалі, а також 
спеціальний приз для кращого ворота-
ря і бомбардира кубка.

Для всіх учасників була гарна нагода 
подивитись матч 1/8 Евро2016 між збір-

ними Хорватії та Португалії на свіжому 
повітрі та великому екрані.

На території школи заборонялося 
курити, розпивати алкогольні напої, 
нецензурно виражатись та смітити. «В 
здоровому тілі - здоровий дух» - один із 
лозунгів організаторів, які намагалися 
підтримати молодь, що любить спорт. 

Основними цілями проведення 
футбольного турніру було бажан-
ня зробити свято для нашого міста, 
показати молоді, що можна з користю 
проводити вільний час без шкідливих 
звичок, водночас мати позитивні емоції 
та захоплення без Інтернету.  Провести 
гарно час з друзями, зі своєю сім’єю. 
Родзинкою заходу було ще й те, що під 
час останньої гри організатори турніру 
зробили невеличке свято для діток. Тож 
батьки дивились футбол, а діти в той 
час веселилися та грали ігри.

- Гарний захід, який допомагає від-
городити молодь від вулиці, бездіяль-
ності, сприяє дружбі, здоровому спо-
собу життя. Серед цих хлопців можуть 

бути ті, хто може вийти в великий спорт. 
Побільше таких заходів,- говорить Сте-
пан Наконечний, заступник директора 
дитячо-юнацької спортивної школи та 
тренер з футболу. 

Останній ігровий день почався 
матчем за третє місце, в якому зійшлися 
«Снаряд» та «7 качків». З рахунком 4:3 
команда «7 качків» посіла третє місце 
на турнірі. За перше і друге місце змага-
лися команди «West» та «Духче». Обидві 
сильно грали  протягом усього турніру 
й заслужено вийшли у фінал.

Остання гра була просто переповне-
на емоціями, напруженням. В запеклій 
боротьбі почесне перше місце зайняв 
«West», друге – «Духче», третє – «7 кач-
ків».

Турнір дійсно вдався на славу. Щира 
вдячність організаторам і всім, хто 
долучився до неймовірного дійства! Ми 
можемо жити краще!  Все залежить від 
бажання та віри.

Дозвілля

В ЗОШ №3 грали у волейбол
З нагоди 20-ої річниці прийняття Конституції Украї-

ни в Рожищенській ЗОШ №3 відбувся турнір  з волей-
болу. В змаганнях взяли участь три команди: вихованці 
Рожищенського НВК №4, підприємці міста та працівни-
ки місцевої Центральної районної лікарні (ЦРЛ).

У першій «запеклій боротьбі» зійшлися наймолодші 
учасники -  вихованці НВК №4 з працівниками ЦРЛ. Ця 
гра показала, що довгі роки тренування та великий 
«волейбольний стаж» дається в знаки і команда  лікарні 
перемогла з рахунком 2:0.

Друга гра між підприємцями та школярами також 

була не на користь юнаків.
Дуже гарною була фінальна гра, між підприємцями 

та представниками лікарні. Напружена боротьба, гострі 
моменти, під час яких глядачі реально тамували подих. 
І в результаті – переможцями стали команда ЦРЛ. Друге 
місце посіли підприємці, а на третьому  розташувалися 
вихованці Рожищенського НВК №4.

Учасники отримали грамоти від міської ради та 
щиру подяку за проявлену ініціативу і пропаганду здо-
рового способу життя.

Спорт
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Білі сири тепер виготовлятимуть 
у нас

Директор департаменту аг-
ропромислового розвитку Юрій 
Горбенко провів робочу зустріч із 
керівником Рожищенського сир-
заводу Ігорем Полтораком. На ній 
також були присутні начальник 
управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії головного 
управління Держпродспоживслуж-
би в області Богдан Лозинський та 
заступники директора департа-
менту Людмила Петриканин і Юрій 
Юрченко.

Керівником Рожищенського 
сирзаводу Ігор Полторак став з 

лютого цього року. Підприємство входить до групи компаній ТМ «Терра Фуд». Як відо-
мо, сирзавод спеціалізується на виробництві масла, сиру та сухої сироватки. За добу в 
ньому переробляють 250 тонн молока. Підприємство забезпечує робочими місцями 400 
працівників.

Як зазначив Ігор Полторак, згідно з світовими маркетинговими дослідженнями, у 
світі збільшується споживання групи білих сирів, а подекуди попит на групу білих сирів 
переважає над попитом на групу жовтих сирів. Відтак, на Рожищенському сирзаводі в 
подальшому планують розпочати виробництво білих сирів.

- Об’єми плануємо підтримувати за рахунок експорту, - розповів керівник сирзаводу, 
- наразі співпрацюємо та поставляємо продукцію у Сербію, Молдову, Грузію, Азербайд-
жан, Казахстан, В’єтнам, Єгипет, Марокко та інші країни.

Юрій Горбенко повідомив, що обласна влада завжди готова підтримати та допомогти 
розвиватися вітчизняному виробнику. Тож під час зустрічі обговорили питання подаль-
шої співпраці та налагодження державно-приватного партнерства.

Зверніть увагу! Зросте плата за водопостачання та 
водовідведення

З метою забезпечення безперебійного і ефектив-
ного функціонування системи водопостачання та 
водовідведення міста, виконком міської ради вирішив 
скоригувати існуючі тарифи на послуги з централізова-
ного водопостачання та водовідведення для населен-
ня, бюджетних установ та організацій, що надаються 
підприємством ЖКГ Рожищенського району, у зв`язку 
з підвищенням тарифів на електроенергію та підви-
щенням мінімальної заробітної плати. 

Згідно з рішенням від 29 червня №94 водопостачан-
ня здорожчає на 0,40 коп, а водовідведення - на 0,36 
коп. 

Нові тарифи почнуть діяти не раніше, ніж за 15 днів 
з дня прийняття рішення.

Найменування організатора земельних торгів: Рожищенська 
міська рада

Час проведення: 12.08.2016 о 11:00
Місце проведення: м. Рожище, вул. Незалежності, 60, 

приміщення міської ради (зал засідань)
Лот №1 земельна ділянка:
Кадастровий номер: 0724510100:01:005:0211, Місце 

розташування: м. Рожище, вулиця Незалежності, Площа:0.0306 га, 
Цільове призначення (вид використання): B.03.07 для будівництва 
торгово-офісного приміщення, Договір: оренди, Стартовий розмір 
річної плати за користування земельною ділянкою (грн): 13777.34 грн.

Лот №2 земельна ділянка:
Кадастровий номер: 0724510100:06:021:0165, Місце 

розташування: м. Рожище, вулиця Мазепи, Площа земельної ділянки: 
0.0228 га, Цільове призначення (вид використання): B.03.07 для 
розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 
діяльності, Договір: оренди, Стартовий розмір річної плати за 
користування земельною ділянкою (грн): 7459.43 грн.

Лот №3 земельна ділянка:
Кадастровий номер: 0724510100:13:031:0197, Місце 

розташування: м. Рожище, вулиця Островського, 26, Площа земельної 
ділянки: 0.0673га, Цільове призначення (вид використання): B.02.01 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), Договір: купівлі-продажу, 
Стартова ціна продажу земельної ділянки (грн): 79602.00 грн.

Детально ознайомитися з інформацією про земельні 
ділянки, їх містобудівні умови та обмеження, текстом та 
умовами договору, що пропонується укласти на торгах, 
найменуванням та адресою виконавця земельних торгів, 
контактними даними особи, в якої можна ознайомитися з 
документами на лот, розмірами реєстраційного та гарантійного 
внесків, які сплачуються учасниками, та порядком їх сплати, 
номерами рахунків виконавця земельних торгів, відкритих 
у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, 
сумою витрат (видатків), здійснених на підготовку лотів до 
продажу, організацію та проведення земельних торгів, що 
підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів, а також 
завантажити матеріли лотів можна на офіційному веб-сайті 
Держгеокадастру України 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/5232.

Рожищенська міська рада оголошує 
проведення земельних торгів:

Новації

75 житлових будинків, з яких 
5-ти поверхові- 18, в т.ч. 2 гуртожитки; 
4-ох поверхові – 1;
3-ох поверхові – 1;
2-ох поверхові – 50, в т.ч. 1 гуртожиток; 
1-но поверхові- 5.
Для участі в конкурсі запрошуються суб’єкти господарювання різних форм власності.
Вимоги до учасників конкурсу:
- наявність матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації;
- наявність досвіду роботи з надання таких послуг;
- наявність відповідного дозволу (ліцензії) на виконання цих робіт і надання послуг;
- наявність нормативно-технічної документації;
- наявність інвестиційного потенціалу ( інвестиційна пропозиція ).
Конкурсні пропозиції будуть оцінюватись за наступними критеріями: 
- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення 
ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду 
управителю з розрахунку на 1 м кв загальної  площі об’єкта конкурсу;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має 

необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
Для участі в конкурсі учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством 

порядку  копії наступних документів:
- заяву, у якій зазначають:
фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили 
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.
- балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;
- довідку з банку про наявність кредитів чи заставного майна;
- розрахунок тарифу на надання послуги;
- документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг щодо утримання 

багатоквартирних будинків. 
 Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
Конкурсну документацію можна отримати в уповноваженої особи - заступника міського голови 

Лукасевича І.М., тел. 24715, або ознайомитись на сайті міської ради- www.mrada.org.ua      
 Конкурсні пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії у конверті, 

на якому зазначаються повне  найменування і місцезнаходження учасника конкурсу, не пізніше 30 днів 
з часу опублікування оголошення в газеті на адресу: м. Рожище, вул. Незалежності, 60. 

Розкриття конвертів – в актовому залі міської ради  об 11-ій год. 2.09.2016 року. 
Контактні телефони: 2-13-36, 2-47-15.
Рішенням міської ради від 14 липня 2016 року за № 9/5 «Про списання з балансу підприємства 

житлово-комунального господарства багатоквартирних будинків» дозволено Рожищенському 
ПЖКГ провести списання з балансу підприємства багатоквартирні будинки, у яких розміщені 
приміщення приватної та інших форм власності в кількості 75 шт. в т.ч. 3 гуртожитки.

Рожищенська міська рада 
оголошує конкурс на управителя багатоквартирними 
будинками по місту Рожище:

Оголошення

До уваги платників податків!
Всім, хто має земельні ділянки у місті Рожище, по-

трібно звернутись в Рожищенську міську раду і взяти 
квитанції для оплати земельного податку з фізичних 
осіб.

Сплатити податок потрібно до 31 серпня 2016 року.

Шановні рожищани! Зверніть увагу!
В неділю, 31 липня, на площі Незалежності у місті 

Рожище відбудеться «Фестиваль культури Індії», який 
проведуть гості з Дніпра.

На вас чекають незабутні враження, приємні зу-
стрічі та неймовірно файна атмосфера.

Гості презентують рожищанам індійську традицій-
ну музику, класичні та естрадні танці, йогу, театральні 
мініатюри, мехенді (розпис хною) та холі (фестиваль 
кольорів).

Тож не вагайтеся! Приходьте в неділю на площу 
Незалежності о 19 годині та отримайте масу позитив-
них емоцій!


