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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Свято з гірким присмаком втрати: як у Рожищі відзначили День Незалежності України

24 серпня, у День народження 
України, рожищани вшановували 
загиблих за волю та незалежність 
країни земляків, молили Бога про 
мир, брали участь у патріотичному 
велопробізі та різноманітних спор-
тивних іграх, слухали щиру україн-
ську пісню і пригощалися смачним 
короваєм та кулішем.

Після покладання квітів до пам’ят-
них знаків борцям за волю і незалеж-
ність України, загиблому бійцю АТО 
Олександру Плоцидиму присутні 
хвилиною мовчання вшанували усіх, 
хто до останнього боронив рідну 
землю від загарбників.

Урочиста програма розпочалася 

на площі Незалежності міста Рожища 
з виконання Державного Гімну Украї-
ни та хвилиною пам’яті за загиблими 
Героями. Згодом представники влади 
привітали мешканців та гостей міста 
зі святом.

Зокрема, Рожищенський міський 
голова В’ячеслав Поліщук закликав 
громаду схилити голови у шані та в 
пам’ять загиблого в зоні проведення 
ООС лучанина Георгія Ольховського. 
Саме в цей день вірного захисника 
України привезли на рідну землю – у 
Луцьк.

Грамотами відзначили активних 
жителів Рожища, а військовий комісар 
Рожищенського РВК, підполковник 

Олег Алєксєєв закликав 
на сцену захисників Украї-
ни, аби вручити їм статус 
учасника бойових дій.

Чудовий святковий 
концерт подарували 
присутнім найкращі 
мистецькі колективи 
району, окремі виконавці 
та артисти РД «Просвіта». 
Зі сцени лунала українсь-
ка пісня, пісня, яка завжди 
об’єднувала минуле та 
сьогодення. Недаремно 
кажуть, що наша пісня - це 
душа народу. 

Окрім духовної 
насолоди, рожищани 

мали нагоду 
пригоститися 
смачним кулі-
шем і запаш-
ним короваєм. 
До слова, 
господині з 
Мильська, 
Пожарок та 
Берегового 
розклали 
свою випічку 
на старовин-
них рушниках, 
один з яких 
був вишитий 

далекого 1918 року.
Юні рожищани із задоволенням 

брали участь в іграх від християнсь-
кого клубу «Крок за кроком» (Церква 
ЄХБ), Рожищенського будинку дитячої 
творчості, дитячо-юнацької спортив-
ної школи та Рожищенської районної 
бібліотеки для дітей.

Для молоді цього дня організува-
ли молодіжний простір «Неоформат», 
а старше покоління мало можливість 
гарно провести час у відпочинковій 
зоні для слухачів Університету третьо-
го віку.

Свято вдалося, хоча й мало гіркий 
присмак. Адже кожен свідомий рожи-
щанин пам’ятає, що на Сході країни 
йде війна.

«24 серпня - це є урочиста дата, 
коли ми не лише святкуємо народ-
ження нашої держави, а й сумуємо 
за тими героями, які віддали їй свої 
життя і за нас врешті-решт, за те, щоб 
ми могли жити у незалежній державі. 

Звісно, доки йде війна, не треба 
влаштовувати гучні нічні гуляння, 
феєрверки. Але прийти у вишиван-
ках та разом помолитися, послухати 
народну пісню, поговорити, показати 
дітям, що ми єдині, згуртовані, роз-
казати їм, як важко далася та й досі 
дається нам незалежність – це святе!», 
- промовив колоритний чоловік у 
вишиванці, відмовившись назвати 
своє ім’я.

Запрацював інклюзивно-ресурсний центр для діток з особливими потребами

Наприкінці серпня відбулося 
урочисте відкриття Рожищенського 
районного інклюзивно-ресурсного 
центру в селищі Дубище.

У закладі надаватимуть комплекс-
ну психолого-педагогічну оцінку ро-
звитку дітей, а також допомагатимуть 
їм соціально адаптуватися. Інклюзив-
но-ресурсний центр покликаний за-
безпечувати методичний, психологіч-
ний, дефектологічний, логопедичний 
супровід дітей з особливими освітні-
ми потребами віком від 2 до 18 років 
протягом усього навчання.  Послуги 
центру будуть безкоштовними для 
їхніх батьків. ІРЦ розташований на базі 

Дубищенської школи, обслу-
говуватиме дітей з Рожища та 
навколишніх сіл. Фінансування 
закладу буде здійснюватися за 
рахунок освітньої субвенції.

З нагоди такої особливої та 
гуманної події відбулися урочи-
стості за участі представників 
влади, громадськості та власне 
майбутніх вихованців.

Заступник голови обл-
держадміністрації Світлана 
Мишковець зауважила, що 

саме інклюзивна система освіти дає 
дитині можливість розвиватися, 
адаптуватися до суспільства. А 
також підкреслила той факт, що 
інклюзивно-ресурсний центр у 
Дубищі – уже п’ятий в області. 

«В Україні нині відкрито 50 
таких інклюзивно-ресурсних 
центрів. Згодом, до  5 вересня, 
у нас запрацює дев’ять. Наразі 
такі установи відкриті у Воло-
димирі-Волинському, Луцьку, 
Маневичах. Також сьогодні відбу-
лося відкриття у Ковелі, а Дубище 
стало п’ятим місцем. Тому маєте 
працювати на тверду п’ятірку по 

п’ятибальній системі», – зазначила 
Світлана Євтихіївна, вітаючи рожищан 
з цією подією.

Також поважна гостя зауважила, 
що саме в Рожищеському районі 
інклюзивно-ресурсний центр має ви-
гідне розташування, адже відкритий 
в приміщенні школи. Тому вихованці 
ІРЦ відразу матимуть можливість спіл-
куватися із школярами, призвичаїтись 
до соціуму.

Директорка Рожищенського 
районного інклюзивно-ресурсного 
центру Неля Потрапелюк повідоми-
ла присутнім, що для проведення 

комплексної роботи в центрі будуть 
працювати логопед Надія Деркач, 
психолог Вікторія Федчук, олігофре-
нопедагог 
Інна Чухрай, 
вчителі-ре-
абілітологи 
Наталія 
Дудар та 
Людмила 
Михалюк. 
А також 
подякувала 
керівникам 
району й 
області, які 
допомагали 
у відкритті центру. 

«Хочу сказати спасибі й майстрам, 
які доклали максимум зусиль, аби за 
дуже короткий термін перетвори-
ти приміщення звичайної школи в 
освітній центр. Зокрема, підприємцям 
Анатолію Давидюку, Вадиму Зінге-
лю, Віктору Прокопчуку та окрема 
вдячність Ірині Гаврилюк за есте-
тичне оформлення закладу. Завдяки 
співпраці, ми змогли відкритися ще до 
початку навчального року», – промо-

вила очільниця закладу.
Після урочистого перерізання 

стрічки, усі присутні мали змогу поба-
чити облашто-
вані кімнати 
для занять з 
дітками. У гарно 
розмальова-
ному коридорі 
обладнана зона 
очікування для 
батьків. При-
вертають увагу 
світлі, затишні 
кімнати з сучас-
ними мебля-
ми, оснащені 

дидактичними ігровими матеріалами 
та фізкультурним обладнанням.

Діти із задоволенням стрибали у 
басейні з різнокольоровими куль-
ками, випробовували на міцність 
фізкультурні приладдя, а згодом 
пригощалися солодощами та просто 
спілкувалися. І на дитячих личка сяяла 
щаслива усмішка. А це значить, що 
відкриття освітнього центру вдалося 
на славу!

30 серпня у РД «Про-
світа» відбулась районна 
конференція працівників 
освіти району.

Традиційно кожен 
новий навчальний рік 
починається серпневими 
конференціями педагогіч-
них працівників, завдання 
яких полягає в тому, щоб 
визначити пріоритетні на-
прямки роботи щодо вико-

нання державної програми розвитку освіти, реалізації державної 
політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкіль-
ної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчаль-
ний рік, відзначити досягнення в роботі педагогічних колективів, а 
разом із тим загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, 
намітити шляхи розв’язання проблем, що стоять сьогодні перед 
освітянами.

У засіданні конференції взяли участь керівники району та 
міста, працівники відділу освіти райдержадміністрації, керівники 
закладів освіти району, педагоги. Захід розпочався  виступом 
вихованців Рожищенського Будинку дитячої творчості. 

Начальник відділу освіти Ігор Кузава прозвітував про підсумки 

роботи освітньої галузі району у 2017-2018 навчальному році та 
окреслив основні завдання на 2018-2019 навчальний рік.

Ігор Борисович акцентував увагу не тільки на позитивних 
моментах, а й недоліках.

«Однією з важливих проблем є незабезпеченість ДНЗ досту-
пом до інформаційних технологій. Персональними комп’ютерами 
забезпечені 12 
ДНЗ. Лише 4 міські 
дитсадочки під’єд-
нанні до мережі 
Інтернет. Спільними 
зусиллями органів 
місцевої влади, 
батьків вихованців, 
спонсорів у примі-
щеннях дошкільних 
закладів району 
провели косме-
тичні та капітальні 
ремонти, частково 
поповнили та поновили матеріально-технічну базу. Тут хотів би 
подякувати Рожищенські міській раді, яка виділила на ці цілі 460 
тис. грн», - підкреслив доповідач.

Варто зауважити, що усього станом на 1 вересня 2018 року в 

закладах загальної середньої освіти району очікують, що будуть 
здобувати освіту 4319 школярів у 294 класах. До першого класу в 
цьому році піде 463 школярі (найбільше: серед міських шкіл НВК 
№4 м. Рожище – 70 учнів, серед сільських – КЗ «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с. Переспа» – 32 учні; найменше у ЗОШ І ст. с. 
Кияж – 4 учні.

За проектом мережі прогнозується, що в новому навчальному 
році найбільша кількість учнів навчатиметься серед міських шкіл 
у НВК №4 м. Рожище (676 учнів). Середня наповнюваність класів 
становить 14,7 учнів на клас. У порівнянні з даними за останні 
5 років є незначна тенденція підвищення показника наповню-
ваності учнів. На конференції говорили і про досягнення учнів 
протягом року та проаналізували рівень знань учнів району згідно 
з результатами ЗНО. А гордитися є чим, адже школярі достойно 
представляють район на різних олімпіадах та змаганнях. 

На завершення начальник відділу освіти та молоді висловив 
усім освітянам вдячність за творчу і сумлінну працю. Побажав 
учасникам освітнього процесу міцного здоров’я, щастя, благопо-
луччя, творчих здобутків, миру й злагоди в державі. Щирі вітання 
та побажання педагогам району також висловили голова Рожи-
щенської РДА Інна Гайворонська, заступник голови Рожищенської 
районної ради Раїса Кучмук та Рожищенський міський голова 
В’ячеслав Поліщук. Керівники нагородили працівників освіти 
Почесними грамотами та подяками.

Серпнева педагогічна конференція дала старт новому навчальному року
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На 35 позачергову сесію 
Рожищенської міської ради 
було винесено 15 питань, що 
відповідно до Регламенту 
розглядалися на засіданнях 
профільних комісій. Відкрив та 
вів сесію міський голова В’ячес-
лав Поліщук. 

Перед початком пленарного 
засідання депутати міської ради 
та запрошені вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять загиблих 
воїнів на Сході України. Адже 
саме в цей день, 29 серпня, чо-
тири роки тому в Іловайську на 
Донбасі в оточенні опинилися 
тисячі українських військових. 
«Іловайський котел» у нашій 
історії залишиться як величезна 
трагедія і водночас – приклад 
героїзму і самовіддачі простих 
українських людей.

Перше, що депутати розгля-
нули під час сесійного засідання 
було питання «Про внесення 
змін до рішення міської ради 
від 22 грудня 2017 року № 28/5 
«Про міський бюджет на 2018 
рік».  

Про запропоновані зміни до 
бюджету депутатам розповіла 
начальник відділу фінансової 
звітності та бухгалтерського 
обліку Ірина Попова. 

Ірина Степанівна заува-
жила, що в проекті рішення 
пропонується внести зміни у 
видаткову частину загального 
та спеціального фондів міського 
бюджету за рахунок зміни 
залишків коштів на рахунках 
міського  бюджету по загально-
му фонду (вільні залишки) у сумі 
293 765,69 гривень. 

Після роз’яснень депута-
ти одноголосно підтримали 

запропоновані зміни. Зокрема, 
на «Програму підтримки та 
збереження об’єктів і майна 
комунальної власності тери-
торіальної громади міста Ро-
жище на 2018 рік» спрямували 
кошти у сумі 113 765,69 гривень 
для проведення розрахунків 
за виконані роботи згідно до-
говорів-підряду, а саме по ЗДО 
№ 1 «Малятко» у сумі 21 317,94 
грн.,  ДНЗ №2 «Дзвіночок» у сумі 
32 176,45 грн., ДНЗ №3 «Сонеч-
ко» у сумі 60 271,50 грн., а також 
по ДНЗ №4 «Струмочок» у сумі 
40 000 грн. на придбання двох 
дитячих павільйонів для ігрових 
майданчиків. 

Виділили депутати 60 
000 грн. для функціонуван-
ня громадської організації 
«Футбольний клуб «Рожище» та 
повноцінної участі команди ФК 
«Рожище» в першості області з 
футболу. Ці кошти передбаченні 
на придбання спортивно-трену-
вальної форми та транспортних 
перевезень команд. 

Розглянули на сесії клопо-
танням директора Рожищенсь-
кого ПЖКГ Анатолія Мєдвєдєва. 
У зв’язку із виробничою 
необхідністю, для закінчення 
підготовки до роботи в опалю-
вальний період 2018-2019 років 
центральної котельні м. Рожи-
ще, були необхідні додаткові 
кошти. Зокрема на проведення 
ремонтно-зварювальних робіт 
на котлах, придбання солероз-
чинника та запірної арматури. 
Депутати одноголосно підтри-
мали прохання та виділили 60 
000 грн.

20 тис гривень депутати 
спрямували на проведення роз-

рахунків за виконані 
роботи з розробки 
детального плану 
території розміщен-
ня дитячого будинку 
сімейного типу по 
вул. Дорошенка, 5б в 
м. Рожище.

Крім того, 
у міжсесійному 
періоді було видано 
розпорядження від 
16 серпня 2018 року 
№75-рв «Про внесен-
ня змін до показників 
міського бюджету на 
2018 рік», відповідно 
до якого було збіль-
шено дохідну части-
ну міського бюджету 
по загальному фонду 
за рахунок субвенції 

з місцевого бюджету на проект-
ні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюдже-
ту у сумі 1 940 000 гривень. У 
видатковій частині було збіль-
шено видатки спеціального 
фонду по КПКВК 6083 «Проектні, 
будівельно-будівельні роботи, 
придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа» у сумі 1 940 000 гри-
вень, шляхом передачі коштів з 
загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціальний фонд).

На позачерговій сесії Ро-
жищенської міської ради також 
розглянули низку земельних 
питань з якими присутніх 
депутатів ознайомив головний 
спеціаліст з питань землевпо-
рядкування Олег Данилюк.

Перейшовши до пункту 
«Різне» депутати заслухали 
свою колегу Вікторію Котовську, 
яка ініціювала звернулися до 
голови Верховної Ради України 
Андрія Парубія щодо подолання 
вето на Закон про боротьбу з 
контрабандою лісу-кругляка. 
Мета звернення - збереження 
лісового фонду країни шля-
хом обмеження внутрішнього 
споживання необроблених 
лісоматеріалів і посилення ад-
міністративної та кримінальної 
відповідальності за незаконну 

вирубку лісу.
«23 липня 2018 року Прези-

дент Петро Порошенко наклав 
вето на закон про боротьбу з 
контрабандою лісу-кругляка 
№5495.», - зауважила депу-
татка.  - Своїм вето Президент 
показав українцям, що влада не 
зацікавлена у розвитку власної 
деревообробної і меблевої 
галузі, а контрабандисти можуть 
спокійно «працювати» далі. 
Українські підприємці опини-
лися під загрозою знецінення 
їхніх інвестицій, позбавлення 
доступу до сировини, а українці 
– втрати нових робочих місць. 
Це помилковий шлях - Україна 
має зберігати власні природні 
багатства, захищати власного 
виробника та розвивати на-
ціональну економіку, а не бути 
сировинною колонією», - до-
дала Вікторія Котовська (Текст 
звернення додається, - авт.).

Заслухавши свою колегу 
депутати одноголосно проголо-
сували за дане звернення. 

Депутат Роман Патлашинсь-
кий озвучив запит щодо стану 
водойми, яка знаходиться біля 
водозабору КП «Рожищенське 
ПЖКГ». Попросив дати роз’яс-
нення громаді міста – чому дане 
водне плесо обгороджене та 
чому там заборонено рибалити 
та плавати. В’ячеслав Полі-
щук запевнив, що відповідь 
обов’язково буде надана йому в 
письмовій формі. 

Важливе для громади свого 
округу питання підняла Тетяна 
Панасюк. Її цікавило коли від-
новлять освітлення на частині 
вулиці Мазепи, а саме – біля 
с. Копачівка. Міський голова 
зазначив, що з цього приводу 
вже прийнято звернення від 
громадян, даний відрізок вул. 
Мазепи включено в перелік 
вулиць, де планується рекон-
струкція мереж вуличного 
освітлення, але роботи будуть 
виконуватись лише після реалі-
зації вже наявних проектів. 

Депутат Леонід Войтюк 
звернувся із питанням щодо 
вуличного освітлення в цен-
тральному парку м. Рожище, та 
наголосив на його важливості 
особливо у вихідні дні. В’ячес-
лав Анатолійович зазначив, що 
незабаром буде розроблено 
проект реконструкції вуличного 
освітлення центрального парку 
м. Рожище. 

Нотатки з 35 сесії Рожищенської міської ради Звернення до Верховної Ради України 
від Рожищенської міської  ради щодо 
подолання вето Президента України 
на Закон України № 5495
про боротьбу з контрабандою лісу-
кругляка

23 липня 2018 року Президент Порошенко П.О. наклав вето 
на закон про боротьбу з контрабандою лісу-кругляка №5495, іні-
ційований фракцією Радикальної партії Олега Ляшка. Ми вважає-
мо, що це величезна помилка, вкрадені в українців робочі місця і 
достойні зарплати та удар по екологічній безпеці держави.

У 2015 році РПЛ домоглася запровадження 10-річного мора-
торію на експорт лісу-кругляка. Але спритні ділки продовжують 
вивозити український ліс за кордон цілими вагонами та ешело-
нами. Тільки за минулий рік під виглядом дров до ЄС контрабан-
дисти вивезли 1 млн. кубометрів української деревини.

Тому 3 липня ц.р. Верховна Рада ухвалила новий Закон 
про боротьбу з контрабандою лісу-кругляка №5495. Метою 
цього нормативного акту є збереження лісового фонду країни 
шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених 
лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної 
відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його 
експорт поза митним контролем (контрабанду). 

19 липня на своєму засіданні Уряд також надав позитивний 
висновок та рекомендував Президенту підписати ухвалений 
парламентом Закон №5495, який передбачає створення робочих 
місць і підвищення доходів українців, відмовився.

Президент повернув цей закон назад до ВР на доопрацю-
вання та пропонує вилучити з нього повну заборону на експорт 
дров. Адміністрація Президента вважає, що ця заборона пору-
шує Угоду про асоціацію з ЄС. Складається враження, що Європі 
потрібен лише наш ліс, а не промислові вироби з деревини. Це 
зайвий раз підтверджує, влада намагаються перетворити Україну 
на сировинний додаток Європи.

Натомість, ані цей Закон, ані мораторій, ані заборона на 
дрова не суперечать цій угоді, а також правилам Світової органі-
зації торгівлі. Об’єктивних підстав для вето не було. Більше того, 
заборону або обмеження на експорт лісової продукції запровад-
жено у 33 країнах, а в Канаді та США така заборона діє вже понад 
100 років.

Своїм вето Президент показав українцям, що влада не за-
цікавлена у розвитку власної деревообробної і меблевої галузі, 
а контрабандисти можуть спокійно “працювати” далі. Українські 
підприємці опинилися під загрозою знецінення їхніх інвестицій, 
позбавлення доступу до сировини, а українці – втрати нових ро-
бочих місць. Це помилковий шлях - Україна має зберігати власні 
природні багатства, захищати власного виробника та розвивати 
національну економіку, а не бути сировинною колонією.

Щороку Україна продає меблі та вироби з деревини на 2 
млрд. дол. США, а сусідня Польща - на 20 млрд. дол. Отже, щоро-
ку через контрабанду лісу-кругляка українці втрачають 18 млрд. 
дол., які йдуть у кишені нечесних ділків. Натомість ми створюємо 
робочі місця закордоном, а потім змушені купувати імпортні 
меблі за космічними цінами.

Виходячи з наведеної інформації, просимо  Голову Верховної 
Ради України і народних депутатів України винести на розгляд 
парламенту питання подолання вето Президента на Закон 
України №5495 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження українських лісів та запобігання 
незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Норми 
Закону відповідають державним інтересам України та не супере-
чать жодним міжнародним домовленостям України.

Прийнято на тридцять п’ятій  позачерговій 
сесії міської ради сьомого скликання 

«29»  серпня 2018 року, рішення № 35/19

Виконавчий комітет 
Рожищенської міської 
ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної 
посади спеціаліста І ка-
тегорії з питань кадрової 
роботи

Вимоги до учасників 
конкурсу: 

1. Повна вища освіта 
за напрямком (за освіт-
ньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра).

2. Володіння ПК.
3. Знання Конституції 

України, Закону України 
«Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Закону 
України «Про службу 
в органах місцевого 
самоврядування», Закону 
України «Про запобігання 
корупції», а також зако-
нодавства з урахуван-

ням специфіки 
функціональних 
повноважень 
виконавчого ор-
гану міської ради 
– Кодексу законів 
України про пра-
цю України.

Особи, які 
бажають взяти 

участь у конкурсі, пода-
ють особисто до конкурс-
ної комісії такі документи:

- заяву про участь у 
конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлен-
ня заявника із встанов-
леними законодавством 
обмеженнями щодо 
прийняття на державну 
службу та проходження 
державної служби;

- заповнену особову 
картку (форма П-2 ДС) з 
відповідними додатками;

- дві фотокартки 
розміром 4 х 6 см;

- копії документів 
про освіту, підвищення 
кваліфікації, присвоєння 
вченого звання, присуд-
ження наукового ступеня, 
засвідчені нотаріально;

- копію документа, 
який посвідчує особу;

- копію військового 
квитка (для військово-
службовців або військо-
возобов’язаних);

- подати декларацію 
особи, уповноваженої 
на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у поряд-
ку, визначеному Законом 
України  “Про запобігання 
корупції”;

- довідку з Єдиного 
державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

- автобіографію;
- копію трудової 

книжки.
Заяви приймають 

протягом місяця із дня 
опублікування оголо-
шення.

За довідками зверта-
тись за телефоном : 2-18-
53. З умовами конкурсу 
також можна ознайоми-
тися на офіційному сайті 
Рожищенської міської 
ради http://mrada.org.ua.

Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста І категорії з 
питань кадрової роботи

Повідомлення про початок 
процедури розгляду і врахуван-
ня пропозицій громадськості у 
проекті містобудівної документації 
«Детальний план території земель-
ної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, маши-
нобудівної й іншої промисловості  
по вул. Мазепи в м. Рожище» .

Детальний план території роз-
роблений з метою визначення всіх 
планувальних обмежень використан-
ня території згідно з державними 
будівельними і санітарно-гігієнічними 
нормами та з метою визначення пара-
метрів забудови земельної ділянки.

Склад і зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані.
3. Креслення.
Основні  техніко-економічні  

показники:
У проекті опрацювали плануваль-

не рішення використання та забудови 
території, охопленої детальним пла-
ном території, розроблені проектні 
пропозиції щодо розміщення на 
визначеній проектом земельній 
ділянці виробничої будівлі. 

Замовник містобудівної докумен-
тації: Рожищенська міська рада.

Розробник містобудівної доку-
ментації: ТзОВ «АРХІТЕК-ПРОЕКТ».

Підстава для розроблення місто-

будівної документації: Рішення Рожи-
щенської міської ради від 26.09.2017 
року № 24/10.

З детальним планом території 
можна ознайомитись у приміщенні 
Рожищенської міської ради за адре-
сою: м. Рожище, вул. Незалежності, 
60 протягом одного місяця із дня 
оприлюднення повідомлення.

Відповідальний за організацію 
розгляду пропозицій: заступник місь-
кого голови Поліщук В.О.

Подання і прийом пропозицій 
здійснюють протягом одного місяця 
із дня оприлюднення повідомлення. 
Розгляд пропозицій здійснюють у мі-
сячний термін із дня їхнього подання.

Оголошення

Комунальне підприємство «Діль-
ниця благоустрою Рожищенської 
міської ради» запрошує на роботу 

відповідальних осіб.
ВАКАНСІЇ: тракторист, 

водій, грейдерист.
Бажаний стаж роботи.  За-

робітна плата – до 5 тис. грн.
Пропонують:
• Працевлаштування згідно 

з чинним законодавством 
України.

• Своєчасну заробітну плату 
(виплата щомісяця).

• 24 календарних дні від-
пустки, оплату лікарняних.

• Додаткову мотивацію за 
понаднормову роботу і роботу у 
вихідні дні.

• Надають спецодяг та створюють 

усі необхідні умови для комфортної 
роботи.

• Графік роботи: 5 робочих днів 
із 08.00 до 17.00 год, два  вихідних 
(субота, неділя).

• Роботу у дружній команді, яка 
постійно розвивається.

Якщо Ви бажаєте працювати на 
підприємстві з прозорою системою 
виплати заробітної плати та повним 
дотриманням законодавства – теле-
фонуйте.

Контактні телефони: 2-39-37; 
096-565-27-47 – Юрій Іванович.

Офіс КП «Дільниця благоустрою 
міської ради» знаходиться за адре-
сою: м. Рожище, вул. 1 Травня, 34.

Дільниця благоустрою запрошує на роботу



3№ 49 Рожищанин
Карате тренує не тільки тіло, а й дух!

Нині карате є одним із найпо-
пулярніших видів спорту. Чимало 
людей присвячують йому своє життя, 
спочатку навчаються, а згодом самі 
стають вчителями. Про те, як допом-
агає карате в житті та чому необхідно 
тренуватись, говоримо з тренером 
Юрієм Новосадом.

28-річний рожищанин Юрій 
Новосад займається спортом усе своє 
свідоме життя. У шкільні роки любов 
до спорту прищепив учитель фізкуль-
тури ЗОШ №1 Володимир Ковалюк. 
Будучи учнем, Юрій випробував 
себе в легкій атлетиці, настільному 
тенісі, волейболі, баскетболі, футболі. 
Постійно їздив на змагання, часто 
ставав призером, виборював медалі, 
хоча ніколи не ставив за мету бути 
переможцем. А у 15 років спробував 
оволодіти штангою. І це йому не тільки 
вдалося, а й сподобалося, аж на довгі 
10 років. 

«У 19 років я та мій друг Ярослав 
Євчук познайомилися з карате. Пер-
шим наставником був Сергій Чуйко (1 
дан). Тривалий час я займався і штан-
гою, і карате. Все це було комплексно. 
Але згодом зрозумів, що штанга псує 
швидкість, хоча додає сил. А от у кара-
те я побачив духовний розвиток. Зро-
зумів, що не все залежить від фізичної 
сили. Карате мені подобається тим, 

що тут потрібно тренувати 
не тільки тіло, опановуючи 
контроль над ним, а й дух, 
постійно переборюва-
ти себе, досягати нових 
вершин. Копітка робота над 
собою – це і є  карате. Тому 
штанга поступово відійшла 
на другий план. Пізніше ми  
з другом познайомилися 
із  Сергієм Цимбалюком (3 
дан будо-карате), в якого 
займаємося і по сьогодні. 
Періодично відвідуємо 
семінари і тренінги Чемпіо-
на світу, голови Федерації 

карате України Віктора Сидоровича 
(5 дан із традиційного фудокан та шо-
токан карате-до)», – розповідає наш 
співрозмов-
ник. 

Карате 
стало для 
нього сенсом 
життя, а 
бажання поді-
литися цим 
мистецтвом, 
власним 
досвідом та 
знаннями 
спонукало 
його стати 
тренером. Тож 
уже дев’ять 
років Юрій 
сам навчається, а три – навчає діток.

«Наша організація називається 
Клуб Традиційних Бойових Мистецтв 
«ФУДО». Основною метою клубу є ро-
звиток бойових мистецтв, пропаганда 
здорового способу життя, розвиток 
фізичного та духовного виховання. 
Це традиційний вид карате. Загалом, 
карате поділяється на два глобальних 
напрямки: спортивне і традиційне. 
Перше має назву «карате» і є суто 
спортивною дисципліною. Основною 

метою є досягнення перемоги на 
змаганнях. Другий напрям має назву 
«карате-до», де частка «до» означає 
«шлях». Це мистецтво виховання 
різнобічно розвинутої гармонічної 
особистості. Воно містить методики 
розвитку як фізичного, психічного, 
так і духовного аспектів людини», - 
розповідає тренер.  

Хоча, як і всі бойові системи, 
карате зародилося в часи, коли напад 
вважався найкращим захистом, та 
на початку ХХ ст., коли це мистецтво 
набуло рис виховного характеру, ідея 
самозахисту стала домінуючою. Нині 
світ диктує нам свої закони, і важливо 
вміти чітко оцінити ситуацію та зважи-
ти свої дії. 

На жаль, за словами Юрія, сучасне 
виховання 
молодого 
покоління 
залишає 
бажати 
кращого. 
Так, сьогод-
ні більшість 
дітей росте 
в атмосфері 
вседозво-
леності, 
таке 
поняття як 
дисципліна 
їм ма-
лознайоме. 

Натомість карате вчить, як правильно 
поводити себе не лише у команді, але 
й у соціумі. Виховуються такі якості як 
повага до старших, доброта, бажання 
розвиватись, вміння пробачати, ну і 
звісно, здоровий спосіб життя.

«Є три основних етапи: дисциплі-
на, самоконтроль та концентрація – на 
базі цих етапів відбувається кристалі-
зація духовного стержня в учневі, 
формування творчої  і працелюбної  
особистості, утвердження  принципів  

загальнолюдської моралі та форму-
вання морально-етичних якостей, зро-
стання рівня концентрації забезпечує 
швидке досягнення поставленої цілі. 
Якщо коротко, 
то у здоровому 
тілі – здоровий 
дух», - ділиться 
секретами 
тренер. 

Наразі Клуб 
Традиційних 
Бойових Мис-
тецтв «ФУДО» 
налічує близь-
ко 30 вихован-
ців від 6 до 14 
років. За словами нашого співрозмов-
ника, поки що він тренує лише дітей, 
але з 1 вересня планує набір старшої 
групи без вікових обмежень.

«Прийти в карате можна у будь-я-
кому віці, головне, щоб людина дійсно 
цього захотіла. Є багато майстрів, які 
почали займатись у досить зрілому 
віці, але це не завадило їм досягнути 
вершин. Можна багато говорити, але 
варто це побачити. Тренування можна 
відвідати в місті Рожищі у НВК №4 і в 
місті Луцьку у фітнес-центрі «Інтер-Ат-
летика» (вул. Єршова, 11). Хочу ще 
зауважити, що великий внесок для ро-
звитку карате у нашому місті зробив 
директор НВК №4 Юрій Яблонський, 
надавши для занять спортзал. Вже 
понад три роки юні каратисти мають 
змогу займатись у чистому і теплому 
залі», - каже Юрій. 

Не кожен спортсмен, навіть із 
вагомими особистими досягненнями 
може стати хорошим тренером. Це – 
свого роду покликання, те, без чого 
не уявляєш свого життя. Працювати 
з наймолодшими – це, безперечно, 
справа непроста і надзвичайно від-
повідальна. Адже однакових дітей не 
буває, а навчити і зацікавити дитину 
набагато складніше, ніж дорослого. 

Але, як бачимо, діти з нетерпіння 
біжать на заняття до Юрія, а тренер із 
захопленням розповідає про своїх ви-
хованців. Вочевидь, передавати свої 

знання та вміння 
для нього є важли-
вим етапом в житті. 
Запитуємо, чи не 
складно тренувати 
сучасних діток, і як 
тренер мотивує їх 
до занять.

«Я ніколи не 
розцінював свою 
діяльність як щось 
складне. А от для 
моїх учнів  склад-

ність полягає в тому, що у багатьох не 
вистачає сили волі подолати першо-
черговий етап навчання, - зізнається 
Юрій. - Найкращою мотивацією для 
учнів є їх досягнення. Прагнення 
отримати найкращий результат та ру-
хатись далі – усі ці поняття поступово 
укорінюються в їхній свідомості під 
час тренувань». 

І хоча сам Юрій неодноразово 
брав участь в обласних та Всеукраїн-
ських змаганнях, де займав призові 
місця, більше воліє говорити про 
перемоги вихованців.

«Цьогоріч відвідали Чемпіонат 
України, який відбувся у Запоріжжі, 
наш клуб виборов 7 медалей. Не 
маючи досвіду у змаганнях, мої учні 
здобули золото та срібло. Я вважаю, 
що це чудовий результат», – з гордістю 
зауважує тренер.

На завершення розмови Юрій 
Новосад радить усім не боятися по-
милок, адже не помиляється той, хто 
нічого не робить. Закликає займатися 
карате заради власного задоволен-
ня, розвиваючи терпіння, внутрішні 
вміння та навички, і бути щасливим від 
перебування у цьому процесі.

Розмовляла Ірина Зенц

Стихійна торгівля - як бути далі...

Проблема стихійної 
торгівлі для Рожища не нова. 
Щороку з цим у місті велася 
боротьба. А з початком літа 
стихійна торгівля у сквері Бог-
дана Хмельницького ставала 
серйозною проблемою.

На жаль, надаючи пере-
вагу харчовій продукції, що її 
реалізовують із землі, рожи-
щани не замислювалися про 
її якість, в яких умовах вона 
виготовлена, де зберігається, в 
яких «клунках» транспортуєть-
ся. Не зважали покупці й на 
антисанітарію. Часті повідом-
лення ЗМІ про гострі кишкові 
отруєння серед тих осіб, які 
вживали продукти, придбані на 
стихійних ринках, не зупиня-
ли ні покупців, ні продавців. 
Люди не задумувалися, що 
отруївшись такими продуктами 
харчування, не зможуть дове-
сти цей факт, бо немає суб’єкта, 
якому можна пред’явити 
звинувачення.

Торгівля у сквері Богдана 
Хмельницького проводилася із 
грубими порушеннями вимог 
чинного санітарного законо-
давства, а саме: відсутні умови 
щодо зберігання та реалізації 
продукції, продавці не прохо-
дять обов’язкових профілак-
тичних медоглядів та не мають 
особових медичних книжок, 
у них відсутні документи, які 
свідчать про безпеку та якість 
продуктів.

Крім того, варто не забува-
ти про ще одну проблему, яку 
несе в собі стихійна торгівля 
– це небезпека розповсюджен-
ня ботулізму, зареєстрований 
останнім часом у нашій країні. 

Але, як то 
кажуть, є 
попит буде й 
пропозиція. 
Найбільш 
дієвим захо-
дом була би 
повна відмо-
ва мешкан-
ців міста 
від купівлі 
продуктів 
у місцях 
стихійної 

торгівлі. Проте люди йшли й 
купували…

З року в рік перемовини 
із представниками влади, 
керівництвом ринку, право-
охоронцями та продавцями, 
які здійснюють торгівлю в 
несанкціонованих місцях, не 
призводили до позитивних ре-
зультатів. Не давали результату 
рейди і штрафи. Кілька днів 
«затишшя» – і продавці знову 
поверталися на свої місця. Так 
було доти, доки проблема не 
набрала ширшого розголосу: 
продавців зі стихійного ринку 
показали в сюжеті ТСН не з 
найкращого боку. Обурені 
рожищани різко висловлюва-
лися щодо продажу ковбаси 
у спеку та були обурені, що 
ніяких дозвільних документів 
на продаж м’ясної продукції у 
продавчинь немає. Зрештою, 
після чергових перемовин 
продавці зі скверу перейшли 
торгувати на ринок.

Далеко не перша зустріч 
за круглим столом між владою 
та продавцями відбулася в 
Рожищенському центрі зай-
нятості. Тема актуальна: «Стан, 
проблеми та перспективи 
розвитку ринку міста Рожища». 
На жаль, на важливій зустрічі 
були відсутні керівники ринку, 
райспоживспілки, податко-
вої та поліції. Модераторами 
круглого столу були заступник 
голови Рожищенської районної 
ради Раїса Кучмук і депутат 
райради Володимир Паламар.

На початку заходу дирек-
торка Рожищенського істори-
ко-краєзнавчого музею Наталія 

Патійчук розповіла присутнім 
історію формування і розвитку 
ринку в місті Рожищі. Також 
цього дня линули вітання з 
нагоди свята – Дня підприємця.

Економіст Рожищенської 
райспоживспілки ознайомила 
присутніх з кількістю тор-
гівельних місць на території 
ринку та планом відновлення 
м’ясного павільйону після 
пожежі. Рожищенський міський 
голова В’ячеслав Поліщук навів 
конкретні цифри надходження 
до бюджету ринкового збору 
і відповів на ряд запитань 
присутніх.

«За місяць до міської казни 
сплачують 17838 грн податку. 
А саме – податок з юридичних 
осіб – 7723 грн; оренда з юри-
дичних осіб за землю – 7519 
грн, податок на нерухомість 
– 2596 грн. Загалом за сім 
місяців поточного року податку 
надійшло 124867 грн», – сказав 
міський голова.

«Хочеться зазначити, що від 
стихійної торгівлі міська рада 
отримувала щоденні купи сміт-
тя, витоптані газони та постійно 
зламану огорожу навколо скве-
ру», – додав очільник Рожища.

Також В’ячеслав Поліщук 
із прикрістю зауважив, що, 
на жаль, без зовнішнього 
втручання не вдалося полю-
бовно розв’язувати це питання 
з підприємцями і людьми, які 
торгували у сквері.

«За три роки вмовлянь, пе-
реговорів, діалогів дійти згоди 
з підприємцями та продавцями 
на стихійному ринку не вдава-
лося. Без телебачення, сторон-
нього втручання процес не зру-
шував з місця. Хоча все давно 
можна було вирішити мирним, 
цивілізованим шляхом. Але 
сьогодні я хочу щиро подякува-
ти усім, хто перейшов торгува-
ти на територію ринку. Надіюся, 
що більше ніколи у нас не 
виникатимуть непорозуміння, 
і надалі всі свої проблеми ми 
вирішуватимемо самі», – мовив 
В’ячеслав Анатолійович.

У свою чергу продавці 
піднімали ряд питань, які їх 

хвилюють. Зокрема нарікали 
на те, що керівництво рай-
споживспілки збирає за місця 
надто високу ціну – 8 грн. На 
їхню думку, розмір плати не 
відповідає дійсності, адже 
місця торгівлі не облашто-
вані належним чином. На це 
економіст дала роз’яснення, 
що є дві плати: з орендарів, які 
мають власні павільйони, та із 
продавців, які реалізують свій 
товар на відкритій території 
ринку. Плата останніх береться 
у відповідності із обрахованим 
кошторисом. Тому всі про-
давці перебувають у рівних 
відносинах. Але присутні в залі 
також стали на бік продавців 
та зауважили, що у будь-якому 
разі місця для продажу повинні 
бути належним чином об-
лаштовані. Тому запропонували 
економісту зв’язатися із керів-
ництвом райспоживспілки та у 
найкоротший термін упорядку-
вати місця торгівлі, розробити 
новий кошторис та узгодити це 
питання із продавцями.

На запитання міського 
голови, що потрібно від міської 
ради, продавці лише проси-
ли посприяти в діалозі між 
підприємцями та керівництвом 
ринку.

Піднімалося на круглому 
столі питання щодо будівни-
цтва на території, де стояв 
м’ясний павільйон. Економіст 
інформацією не володіла, а 
В’ячеслав Поліщук зауважив, 
що будь-яке будівництво на 
території, яку орендує рай-
споживспілка, може відбутися 
лише тоді, коли це питання 
розглянуть на комісії та сесії Ро-
жищенської міської ради. Але 
нині жодних пропозицій немає. 
Керівництво ринку веде мову 
про те, щоб на цій територію 
якнайшвидше облаштувати 
місця для торгівлі просто неба. 
Щодо «молочного павільйо-
ну», то його переобладнають 
згідно з діючим санітарним 
законодавством, щоб можна 
було здійснювати торгівлю 
як молочними, так і м’ясними 
виробами.

38-річній рожищанці Любові 
Козак терміново потрібні кошти 
на дороговартісну операцію.

Ще у 2014 році пані Любов 
почула від лікарів, що онкохво-
ра. Операція, довге лікування. 
Вдома намагалися власними 
силами протистояти важкій не-
дузі, адже є для кого жити – троє 
неповнолітніх діток.

Здавалося, все минуло-

ся. Але підступна хвороба 
не відступила – навпаки, 
прогресувала. З липня 2017 
року Любов Козак перенесла 
дев’ять «хімій».

Після курсу хіміотерапії 
луцькі лікарі направили жінку 
у київську клініку. Столичні 
медики стверджують, що 
потрібно терміново робити 
операцію, але коштів у сім’ї 

Козаків уже немає.
Шановні рожищани, волиня-

ни, небайдужі українці! Звертає-
мо до вас із проханням відгукну-
тися і допомогти зібрати кошти 
на лікування Любові Козак.

Кошти на лікування можна 
перерахувати на картко-
вий рахунок Приватбанку: 
5168757360363834, виданий на 
ім’я Козак Любов Леонідівна.

Терміново потрібна допомога!

Восени у нашому місті 
збільшується кількість випадків 
спалювання опалого листя. При 
згоранні рослинних залишків 
у повітрі вивільняється велика 
кількість шкідливих і навіть 
отруйних речовин.

Тому Рожищенська міська 
рада нагадує, що згідно рішення 
від 25 квітня 2013 року №28/19 
на території міста Рожище 
заборонено випалювати стерні, 
луків, ділянок з водно-болотною 
та іншою природною рослинні-
стю, залишків рослинності, опа-
лого листя та побутових відходів 
у смугах відводу автомобільних 
доріг і залізниці, у парках, інших 
зелених насадженнях та без 
дозволу органів державного 
контролю.

Керуючись статтею 50 Кон-
ституції України, яка гарантує 

кожному безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, кожен з нас 
має законне право боротися 
із несанкціонованим спалю-
ванням сухотрав’я і рослинних 
залишків.

Статті 16 і 22 Закону України 
«Про охорону атмосферного 
повітря» забороняють самовіль-
не спалювання листя.

Відповідальність за пору-
шення цієї норми передбачена 
статтею 77.1 адміністративного 
кодексу України. За самовіль-
не випалювання рослинності 
або її залишків законодавство 
передбачає покарання у вигляді 
накладення штрафу на гро-
мадян у розмірі від десяти до 
двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
тобто від 170 до 340 гривень і на 
посадових осіб – від п’ятдесяти 
до сімдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
(від 850 до 1190 грн).

При виявленні підпалів 
телефонуйте в поліцію за номе-
ром 102! Шановні рожищани! 
Будьте господарями своєї рідної 
землі! Бережіть своє майно та 
природу!

Спалювати сухе листя та побутові 
відходи заборонено!
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Рожищенська міська рада пові-
домляє, що фізичні особи в домогоспо-
дарствах, яких народився молодняк 
великої рогатої худоби, мають право на 
отримання державної дотації за його 

утримання та збереження 
до певного віку (від 1-го до 
13-ти місяців). За утриман-
ня молодняка ВРХ буде 
виплачуватись така дотація: 
300 грн. за 1 голову – за 
молодняк віком від 1-го до 
5-ти місяців; 700 грн. за 1 
голову – за молодняк віком 
від 5-ти до 9-ти місяців; 
1500 грн. за 1 голову – за 
молодняк віком від 9-ти до 
13-ти місяців.

Для отримання дотації 
мешканцям міста необхідно подати до 
міської ради такі документи: паспорт 
ВРХ і ветеринарна картка до паспорта, 
а в разі утримання 10-ти і більше голів 
молодняка – витяг з Єдиного держав-

ного реєстру тварин; паспорт громадя-
нина України; довідку про присвоєння 
ідентифікаційного коду; довідка про 
відкриття рахунку в установі банку.

Зазначені документи приймаються 
в Рожищенській міській раді щоквар-
талу до 1-го числа наступного місяця 
та до 1-го грудня 2018 р. в порядку 
черговості їх надходження.

Для отримання додаткової інфор-
мації з питань виплати дотації можна 
звернутись на безкоштовну гарячу 
лінію Міністерства аграрної політики 
та посольства України за телефоном: 
0800215010, а з питань проведення 
ідентифікації та реєстрації тварини – в 
Державне підприємство «Агентство з 
ідентифікації та реєстрації тварин» в 
області за телефоном: (0382) 65-54-83.

Державні дотації на утримання великої рогатої худоби

Дільниця благоустрою на службі у громади

Працівники КП «Дільниця 
благоустрою Рожищенської міської 
ради» упорядковують вулиці, двори та 
парки.

Останні дні серпня потішили 
рожищан теплою та сонячною погодою. 
Місто продовжує жити у звичайному 
ритмі: мешканці прогулюються 
вуличками, бавляться з дітьми, а 
комунальники наводять лад.

Хоча працівників у Дільниці 
благоустрою не дуже багато, але вони 
щодня встають вдосвіта, прибирають 
вулиці, вивозять тонни сміття на 
сміттєзвалище, відновлюють вуличне 
освітлення, підготовлюю техніку до 
зимового періоду.

Нещодавно вкотре навели лад на 
дитячих майданчиках міста: викосили 

траву, наповнили піском пісочниці, 
полагодили та пофарбували каруселі 
та гірки. Прибрали міст через річку 
Стир: обрізали дерева, пофарбували 
огородження. Днями розпочали 
роботи на кладовищі з видалення 
старих, аварійних дерев.

Одним із пріоритетних напрямків 
у роботі Рожищенської міської 
ради і КП «Дільниця благоустрою» є 
відновлення вуличного освітлення, 
адже це безпека мешканців міста у 

вечірній і нічний час.
Лише за 2018 рік у Рожищі 

освітили такі вулиці: Шевченка, 
8 Березня, Мостову, площу 
Богдана Хмельницького, Лесі 
Українки, Коперника, Космонавтів, 
Котляревського, Тітова та інші.

23 серпня вже «засвітили» застирну 
зону – 29 ліхтарів встановили на вулицях 
Сухарєва, Набережній і Зарічній. 
Сподіваємося, незабаром у Рожищі на 
всіх вулицях відновлять освітлення.

Словом, працівники Дільниці 
благоустрою працюють у звичному, 
злагодженому ритмі та сподіваються 
на те, що мешканці Рожища 
підтримуватимуть чистоту і бережно 
ставитимуться до комунального майна.

Правова обізнаність – запорука захисту своїх прав та інтересів
Всесвітній день протидії 

торгівлі людьми встановлений 
Генеральною Асамблея ООН у 
2013 році з метою підвищення 
інформованості громадськості 
про цю глобальну проблему і 
привернення уваги до тяжкого 
становища мільйонів жінок, 
чоловіків і дітей з усіх куточків 
світу, які стали жертвами тор-
гівлі людьми, а також заохочен-
ня людей активно допомагати і 
протидіяти цьому злочину.

За період з 1991 року по 
червень 2018 рік в Україні за 
даними Міжнародної організації 
з міграції від торгівлі людьми 
постраждало понад 122 000 
українців.

Україна здебільшого була 
країною постачання або транзи-
ту жертв торгівлі людьми, проте 
в сьогоднішніх умовах вона є 
також країною призначення з 

високими ризиками внутрішньої 
експлуатації. Воєнний конфлікт, 
який вибухнув в Україні, як і в 
аналогічних ситуаціях в інших 
країнах, сприяє поширенню тор-
гівлі людьми в різних її формах.

Складне матеріальне 
становище громадян спону-
кає їх до пошуків заробітку за 
межами України, де в міру своєї 
необізнаності вони теж можуть 
стати жертвами торгівлі людьми.

Жертвами цього злочину 
стають і жінки, і чоловіки, і 
діти, які потерпають від його 
різноманітних форм, серед яких 
примусова праця, сексуальна 
експлуатація, примусове жебра-
цтво, вилучення органів тощо.

За даними Групи експертів 
Ради Європи з питань боротьби 
з торгівлею людьми (ҐРЕТА), в 
Україні відбувається значне зро-
стання кількості випадків тор-

гівлі людьми з метою трудової 
експлуатації, починаючи з 2010 
року. Серед осіб, які постражда-
ли від торгівлі людьми, збіль-
шується кількість осіб чоловічої 
статі, значною залишається кіль-
кість неповнолітніх. Також для 
України є актуальною проблема 
сексуальної експлуатації дітей. 
Кількість неповнолітніх осіб, які 
надають в Україні сексуальні 
послуги за плату, сягає 15 тисяч.

Отже, аналіз ситуації щодо 
торгівлі людьми в Україні дово-
дить, що складна економічна 
ситуація та брак можливостей  
працевлаштування спонукає 
значну частину населення 
до виїзду, часто за кордон, у 
пошуках прибуткової діяльності, 
адже особи у складній економіч-
ній ситуації можуть прийняти 
майже будь-яку пропозицію без 
обговорення деталей працев-

лаштування, яку отримують з не-
перевірених джерел, що часто 
робить їх легкою здобиччю для 
торговців людьми.

Якщо Ви потрапили у ситуа-
цію, коли:

1. Вас позбавляли 
вільного пересування та спіл-
кування з родиною, відібравши 
документи;

2. Вам пообіцяли добре 
оплачувану роботу (за кордо-
ном чи в Україні), а потім не 
заплатили обіцяних грошей;

3. Вас примушували 
відробляти неіснуючі борги;

4. Вас втягнули у злочин-
ну діяльність шляхом примусу, 
шантажу або насильства – є 
підстави вважати, що ви стали 
жертвою торгівлі людьми.

Законодавство України 
таким особам гарантує ком-
плексну допомогу (психоло-

гічну, соціально-педагогічну, 
соціально-медичну, юридичну, 
допомогу у працевлаштуван-
ні та перекваліфікації тощо), 
виходячи з особистих потреб 
постраждалої особи, в тому 
числі і одноразову матеріальну 
виплату.

Більш детальну інформацію 
про:

- ризики потрапляння  
громадян у ситуацію торгівлі 
людьми;

- порядок встановлення 
статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми;

- види допомоги особам, 
які постраждали від торгівлі 
людьми;

- перелік установ, закладів, 
служб та організацій, які нада-
ють допомогу особам, які по-
страждали від торгівлі людьми;

- контакти відповідальних 

посадових осіб за проведення 
процедури встановлення стату-
су особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, та громадських 
організацій, які працюють у цій 
сфері, можна отримати, звернув-
шись до Рожищенського бюро 
правової допомоги за адресою: 
м. Рожище, вул. Незалежності, 
60 та за телефонами: (03368) 
2-13-79, Консультацію з питань 
протидії торгівлі людьми можна 
отримати, звернувшись на На-
ціональну безкоштовну гарячу 
лінію із протидії торгівлі людьми 
та консультування мігрантів 
0(800)-505-501 (зі стаціонар-
них телефонів) та «527» (для 
абонентів Київстар, Vodafone 
UA, Life).

Рожищенське бюро право-
вої допомоги

У відділенні інновацій-
них та соціально-побутових 
послуг, для осіб похилого 
віку та осіб з інвалідністю 
Терцентру, організовано 
надання перукарських по-
слуг за місцем проживання 
замовника.

Отримати послуги перу-
каря можна за попереднім 

записом, згідно затвердже-
них тарифів:

• стрижка чоловіча – 21 
грн., 23 коп.;

• стрижка жіноча – 26 
грн., 53 коп.;

• стрижка жіноча з 
укладкою – 42 грн., 45 коп.

Безкоштовно отримати 
послуги можуть літні люди, 

котрі не мають рідних, які 
відповідно до законодавства 
повинні забезпечити догляд 
і допомогу.

За детальною інформа-
цією та попереднім записом 
звертатися за тел. 2-43-34 
або адресою м. Рожище, вул. 
Незалежності, 54.

Літні рожищани можуть замовити послуги перукаря

Маленькі діти – це дуже особливі 
люди. Вони наче янголи. І коли прихо-
диш у дитячий садочок, а він при цьому 
ще й розкішно виглядає та має надзви-
чайно добрих, чуйних вихователів та 
завідуючих – перебувати та повертатися 
назад одне задоволення.  

Рожищенська міська рада передусім 
переймається проблемами закладів 
дошкільної освіти, а міський голова 
В’ячеслав Поліщук завжди йде на зустріч 
очільницям дитсадочків, які приходять 
з пропозиціями покращити добробут 
садочків. 

Нагадаємо, згідно з «Програмою під-
тримки та збереження об’єктів і майна 
комунальної власності територіальної 
громади міста Рожище на 2018 рік», 
міським садочкам з бюджету міськради 
було передбачено 983,1 тис гривень 
на першочергові потреби. Ця програ-
ма була прийнята задля порятунку 
комунального майна, а саме дошкільних 
закладів міста. За словами начальника 
відділу бухгалтерського обліку Ірини По-
пової, субвенції, яку виділяє районний 
бюджет, ніяк не вистачає на незахищені 
статті. Тому міською радою було прийня-

то рішення розробити 
програму, аби можна 
було виконати поточні 
чи капітальні ремонти 
в садочках міста.

За виділені кошти 
в садочках провели 
поточні ремонти, 
частково поповнено та 
поновлено матеріаль-
но-технічну базу. 

Про те, як триває 
підготовка до 2018-
2019 навчального року, 
про нагальні потреби 
і проблеми дошкіль-
них закладів запитали 

у завідувачок чотирьох ДНЗ міста. 
Також побачили, чи освоїли в садочках 
виділені міською радою кошти на зазна-
чені вище роботи і що ще залишилося 
зробити. 

У післяобідню пору в п’ятницю у ЗДО 
№1 діток вже небагато. Одні радіють 
сонечку на вулиці, інші зацікавлено ви-
зирають із груп: хто ж це прийшов? Нас 
зустрічає директорка Олена Андрощук. 
Йдемо коридорами дитячого садочку, а 
він в прямому сенсі потопає у вазонах. 
Як то кажуть, у гарній атмосфері все 
кохається. 

«Своїми силами зробили ремонт 
в методичному кабінеті, - по ходу 
розповідає співрозмовниця та показує 
гарну, світлу кімнату і водночас додає: 
«Ще б нам сюди шафу для книг і вже б 
було все гармонійно. Також самостійно 
привели до ладу приймальню ясельної 
групи, зробили стелю та поклеїли 
шпалери у групі. На подвір’ї дитсадка 
пофарбували майданчики, підсипа-
ли пісок. За кошти міської ради була 
замінена стара підлога у ясельній групі 
та зроблені двері. А днями працівники 

комунального господарства демонтува-
ли старий димохід». 

За словами завідувачки заклад 
повністю готовий до нового навчально-
го року. 

Допоки завідувачка ДНЗ №3 Олена 
Поліщук у відпустці, зустрічає нас 
завгосп, а за сумісництвом майстер на 
всі руки Василь Аршулік. Отак дивишся 
на цього чоловіка і розумієш, з такими 
колегами можна йти у вогонь і воду. По 
господарству Василь Степанович знає 
усе, навіть більше – всюди доклав свої 
працьовиті руки. 

Розповідає, що за кошти міської 
ради в ДНЗ №3 зробили ремонт хар-
чоблоку та облаштували роздягальню 
для кухарів. По всьому приміщенні кухні 
вложили нову плитку на підлогу та стіни, 
привели в порядок стелю. За словами 
чоловіка, тут треба було добре потруди-
тися, бо ремонту ця частина садочку вже 
давно не знала.

Електрику та воду в харчоблоці 
Василь Степанович зробив сам. Каже, 
що майстрам лише за роботу з паяння 

труб треба було б віддати 55 тис. грн. 
Тож засукавши рукави вправний завгосп 
взявся за роботу, яку виконав на відмін-
но. «Тож це не для чужих, а для наших 
діток!», - підкреслює він. 

Працівники кухні лише жалкують, 
що не сфотографували харчоблок до 
та після ремонту. Кажуть, картина була 
б разюча. Але щиро радіють, що нині 
приходять на роботу у світле, гарне 
приміщення, де набагато комфортніше і 
веселіше працювати. 

«Дякуючи міській раді, за ці три роки 
ми дуже підтягнулися. Особливо щодо 
енергозбереження. Раніше у нас було 
лише два пластикових вікна на садочок, 
тому скрізь гуляли протяги. Нині ж має-
мо всі пластикові вікна, поміняли багато 
дверей. Це, повірте, дуже заощаджує 
тепло в приміщенні», - мовить Василь 
Аршулік.

Йдемо на вулицю. Чого тут тільки 
немає: і дерев’яні машини, і кораблик, і 

бесідки. Усе пофарбовано у яскраві 
кольори, аж дух перехоплює. 
Але щоб так все гарно виглядало 
працівники ДНЗ докладають чи-
мало зусиль. Особливо прикро, за 
словами Василя Степановича, коли 
після «відпочинку» нічних гуляк 
виявляють на майданчику гори 
сміття, поламані гірки, побитий 
шифер на бесідці, а то й виламані 
залізні прути на брамі.

На подвір’ї ДНЗ №2 гамірно та 
весело. Щаслива малеча якраз ви-
сипалася на вулицю, аби ще трішки 
погратися, доки тато чи мама 
заберуть додому. Варто зазначити, 
що у цьому садочку батьки часто 
є ініціаторами облаштування 

території для діток. Тому тут час-від-часу 
з’являються то нова бесідка, то дерев’я-
на машина, то пісочниця. Від цього 

подвір’я позашкільного закладу набуває 
особливої казкової атмосфери. 

За словами завідувачки ДНЗ №2 
Людмили Козакевич, за літо встигли 
зробити багато роботи. Особлива 
гордість – новенький актовий зал. 
Саме тут, завдяки виділеним коштам 
з обласного та міського бюджетів, 
зробили ремонт. Також, за спрямовані 
депутатами Рожищенської міської ради 
кошти, облаштували туалет для ясельної 
групи. Як зазначає Людмила Миколаїв-
на, багато зроблено, але багато ще б 
хотілося оновити, змінити та придбати. 
Особливо переймається облаштуванням 
тротуарних доріжок на території дитячо-
го садочка. Але є надія, що це питання 
незабаром також вирішиться.

ДНЗ №4 «наймолодший» дитя-
чий садочок у місті Рожище, тому тут 
багато планів та потреб, які поступово 
вирішуються. Зокрема, на останній 35 
позачерговій сесії Рожищенської міської 
ради було передбачено асигнування на 
придбання двох павільйонів для потреб 
закладу. 

Варто зауважити, що для усіх 
дитячих садочків міста було закуплено 
комп’ютерну техніку. В усіх закладах 
влаштовано системи автоматичної 
пожежної сигналізації на суму 186 тис. 
грн. Також по «Програмі підвищення 
енергоефективності та енергозбережен-
ня в м. Рожище на 2016-2018 р.р.» було 
проведено встановлення енергозбері-
гаючих вікон і дверей в ЗДО №1, ДНЗ №2 
та ДНЗ №3. У дитячому садочку №4 вікна 
замінили ще у 2017 році.

Як бачимо, роботи ведуться, садочки 
оновлюються, а завдання вирішуються. 
Дитсадки вже відчинили свої двері для 
малечі, а за вікном розпочалася осінь – 
пора знань. 

Дитячі садочки презентували свої обновки у переддень 1 вересня


