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

Відсвяткуємо День молоді разом!

Зі святом вас, рожищани!

Дорогі рожищани! Щиро вітаю вас із державним
Рожищенська РДА та міська рада
святом – Днем Конституції!
запрошує рожищан на День молоді.
Основному Закону виповнюється 22 роки. Він –
Святкування відбудеться у
ядро правової системи країни, яке визначає людину
неділю, 24 червня, з 18 год (площа
найголовнішою цінністю, зобов’язує державу слугувати
Незалежності).
суспільству, працювати на благо кожного громадянина.
У програмі:
Ми всі хочемо жити у багатій квітучій країні, де
18:00 – 21:00 – час спорту:
кожна людина має можливість гідно працювати і відпоолімпійський день бігу/спортивні
чивати, повною мірою реалізовувати свої можливості.
розваги (стрибки у мішку, дартс,
Але саме ми повинні зробити нашу Україну сильною і
жонглювання м’ячем та ін.);
прогресивною.
- тренування для усіх бажаючих
Давайте пам’ятати про це і спільно робити все
на міні спортивному майданчику від професійних спортсменів клубу PLAZA;
можливе для благополуччя і впевненості у завтрашньо- командна гра в флорбол.
му дні. Бажаю усім нам миру, злагоди, благополуччя і
19:00 – 20:00 – розважальна програма «МолодьШОУ» (конкурси, призи);
впевненості у майбутньому. З Днем Конституції!
20:00 – 21:00 – святковий концерт за участю молодих виконавців міста та
З повагою - Рожищенський міський голова В’яче- району «Молодь єднає Україну».
слав Поліщук
21:00 – 23:00 – дискотека від #DJ Tima (Андрій Тимчук).

День міста Рожища – свято, що запам’яталося надовго!
День народження Рожища, яке вже традиційно відзначається в перший День святої
Трійці, видався цікавим, веселим, насиченим на
події, зустрічі та відкриття. Не підвела і погода, а
порадувала чистим небом і яскравим сонцем.
Будь-яка добра справа повинна починатися
з молитви. Так і День міста розпочався зі святкового молебного співу – духовенство та прихожани зібралися у храмах, щоб разом помолитися
за благополуччя кожного мешканця, процвітання Рожища та нашої неньки України. А вже після
богослужіння розпочалася святкова програма,
яка запам’яталася мешканцям і гостям міста
розмаїттям заходів, своєрідним калейдоскопом
святкових подій.
З 12 години та упродовж всього свята присутні мали можливість відвідати виставку-ярмарок і ознайомитися з виробами народних майстрів Рожища, району і гостей зі всієї області.
Упродовж усього дня на території міського
парку тривали спортивні ігри та змагання серед
дітей. Також тут проходила дитяча розважально-ігрова програма «Подорож колобка до міста»
від ковалів щасливого дитинства – педагогів
Рожищенського БДТ. Взагалі, на День міста
Рожище для дітей було чимало зроблено. Чого
тільки вартують різноманітні атракціони, батути,
ігри, майстер-класи.
Серед яскравого різноманіття виробів
ручної роботи та народних промислів особливе місце займали витвори юних майстринь
– вихованок Рожищенського БДТ. Попитом
користувалися оригінальні котики з джутової
нитки від зразкової студії образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва «Художній
дивосвіт» (керівник Оксана Шатунова). Цікавий
майстер-клас із ткацтва бісером пропонували вихованці зразкової студії декоративного
мистецтва «Мурчикова майстерня» (керівник
Світлана Мура), під час якого вчили виготовляти обереги із зашифрованим іменем чи датою
народження.
І ярмаркували, і розкривали секрети майстерності виготовлення справжніх шедеврів з

житнього перевесла вихованці гуртка «Художнє
соломоплетіння» (керівник Олена Капустинська). Виробами з фетру, вишиваними картинами,
сюжетами із солоного тіста дивували майстрині
зразкової студії декоративно-ужиткового
мистецтва «Чарівниця» (керівник Людмила Тивонюк). А пам’ятні магнітики з сердечками у техніці
«крапанка» виготовляли та навчали всіх охочих
вихованці зразкової студії ДПОМ «Етюд». Під
керівництвом свого наставника Віталія Шевченка діти ще й дарували гарний настрій, наносячи
веселі тату і малим, і дорослим рожищанам.
Діти і дорослі із задоволенням грали у
«Крокодила», «Кольори», «Струмочок», «Пострибайка»; відкривали для себе рідне місто, відповідаючи на питання бліц-вікторини про рідне
Рожище; змагались у спритності та ерудиції під
час конкурсів, які підготувала для учасників
Тетяна Панасюк, працівник Рожищенської районної бібліотеки для дітей.
Найбільш захопливою частиною розважальної програми став літературно-спортивний
квест «Грай ГОЛовою!», в якому три команди
шукали відповіді на непрості завдання квесту.
Довелось і бігати, і ребуси розгадувати, і за
підказками полювати, і карти та ключі розшукувати – зате як весело було! А ще приємніше було
отримувати призи, надані учасникам міською
радою. Найактивнішим же учасникам вручили
безкоштовні запрошення на атракціони.
Протягом дня для відвідувачів свята були
відкриті безкоштовні фотозони від найкреативніших агенцій з проведення свят нашого міста.
А на численні прохання для рожищан була
встановлена фотозона «Я люблю Рожище». Щоб
кожен мав нагоду ще раз освідчитися в любові
до малої Батьківщини.
Більше тисячі містян та гостей з навколишніх сіл прийшли на свято Дня міста Рожище.
Розпочали святкову програму духовий оркестр
«Любарт» і викладачі й студенти Волинського
коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, подарувавши містянам неймовірну насолоду від чудового виконання творів відомих

композиторів.
Вже склалася добра традиція щороку до Дня
міста готувати музичні подарунки для громади
від найменших рожищан – вихованців Будинку
дитячої творчості. Дитячий сміх, веселий гомін
та щасливі обличчя батьків – все це можна було
побачити під час виступу талановитих діток у
рамках концертної програми «Рожищенських
талантів юний цвіт».
Як завжди чарували присутніх на святі
своєю граційністю і талантом вихованці Алли
Ковальчук та Людмили Волощук. Не менш чудовими був танцювальний колектив Рожищенського НВК №4. А чудовий вокальний подарунок
линув від вихованців Людмили Семери та Ірини
Матвійчук.
Радували своїм талантом і заслужені улюбленці рожищан – артисти РД «Просвіта».
Урочиста церемонія відкриття Дня міста
розпочалася зі щирого привітання міського
голови В’ячеслава Поліщука, який дякував рожищанам за їхню любов до міста та працю задля
його розквіту.
Вітання цього дня линули й від почесного
громадянина міста Рожище, Черкащини та міста
Умань, заслуженого машинобудівника України,
повного кавалера ордену «За заслуги», кавалера
ордену князя Ярослава Мудрого, генерального директора ПАТ «Уманьферммаш» Анатолія
Ліпкана. Щирі вітання та побажання рожищани
отримали і від голови Рожищенської районної
ради Андрія Музики, голови РДА Інни Гайворонської та депутата обласної ради В’ячеслава
Рубльова.
Не обійшлося без відзначень. Подяку
міського голови за активну участь у житті міста,
високі здобутки в навчанні отримали учні школи
№1 Вікторія Кондратюк, Ілона Кобзар, Вікторія
Рудік; школи № 2 – Владислав Макарусь, Олександр Шипулін, Ніна Глинюк; школи № 3 – Денис
Петручик, Зоряна Суховецька, Юлія Шевчук;
НВК № 4 – Богдана Бродосюк, Аліна Горисюк,
Катерина Омельчук.
Подяку міського голови за вагомий внесок
у розвиток національної культури та високу
виконавську майстерність отримали вокальний квартет «АКВА» студії вокального та
сольного співу «Зорепад» (керівник Людмила

Семера), вокальний квінтет «Бенефіс» зразкової
студії вокального та сольного співу «Камертон»
(керівник Ірина Матвійчук), «Дівочий гурт» зразкового ансамблю танцю «Росинка» ( керівник
Алла Ковальчук).
За вагомий внесок у розвиток спортивної
культури і спорту, прославлення рідного міста
і створення його позитивного іміджу нагороду
отримали вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Жук, Олександр Бас та Владислав Охремчук.
Нагородив В’ячеслав Поліщук за активну
участь у житті міста, високі здобутки в навчанні учнів Дитячої музичної школи – Анатолія
Райхерта, Антоніну Семенюк та Андрія Коп’юка.
Не лишили без нагороди і кращих платників
податків Ярослава Дацюка, Світлану Зелінську та
Вадима Куриловича. Кращою торговою точкою
в місті визнали заклади приватних підприємців
Павла Коренги (магазин-кафе «Посиденьки») та
Володимира Поліщука (магазин «Оленка»).
Міська влада привітала і найкращих господарів міста – переможців конкурсу «Кращий
двір». Власниками зразкових дворів стали
Миронюк Микола Степанович, будинок № 12
по вул. Наталії Ужвій та Фірчук Надія Сергіївна,
будинок № 82 по вул. Промисловій.
В’ячеслав Анатолійович побажав здоров`я
та віддав особливу шану в цей день найстаршій
жительці міста – Щербік Степаниді Максимівні.
Організатор Дня міста – Рожищенська міська
рада – обіцяла на День міста порадувати і подивувати присутніх. Отож подією, яка дивувала та
захоплювала дух, була спортивно-розважальна
програма та розіграш призів від спортивного
клубу PLAZA, тренери якого не тільки показали,
що можна підняти штангу вагою понад 200 кг.
Спробувати свої сили зголосився і присутній
рожищанин Олександр Будкевич, який підняв
150-кілограмову штангу, чим подивував уже
багаторічних спортсменів.
Продемонстрував свої досягнення завдяки
постійним тренуванням у спортклубі, й депутат
Рожищенської районної ради Володимир
Паламар, продемонструвавши жим вагою 75
кг. Не менше подивували присутніх маленькі
спортсмени, показавши, як треба правильно
боксувати. Цього дня власники спортклубу дали
можливість рожищанам виграти подарункові
абонементи для занять у спортивному клубі
PLAZA та спортивне харчування.
Ну і чи не найголовніша фішка Дня міста
Рожище – концертно-розважальна програма
за участю запрошених гуртів, яка зібрала
найбільше глядачів. Привітати рожищан зі
святом приїхали відомі не тільки Волині, а
за кордоном гурти Роялькіт (м. Кривий Ріг),
Пластилін (м. Луцьк), Цвях (м. Нововолинськ),
а також наш земляк, уродженець села Вітоніж
Микола Габдулхаков.
Варто зауважити, що Доброволець Микола Габдулхаков вперше виступив на сцені зі
своїми реп-піснями. Його виступу чекали сотні. Сотні тих, хто розуміє, що таке війна, і заради чого гинуть люди. Габдулхаков на псевдо
«Абдула», на фронт пішов добровільно.
У вільний від служби час чоловік почав
писати патріотичні вірші й читати реп. На
його YuoTube каналі вже тисячі підписників
та море шанувальників. А на День міста він
вперше виступив на рожищенській сцені та
подарував своїм слухачам не тільки море позитивних вражень, а й нову романтичну пісню
«Тепліше». Доповнив його виступ бек-вокаліст
(Бек МС) Роман Стаднік.
Свято завершилося, але вражень, надіємося, залишилося на цілий рік, аж до наступного Дня міста.
Ірина Зенц
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Нотатки з 32 сесії Рожищенської міської
На 32 чергову сесію Рожищенської
міської ради було винесено 13 питань, що
відповідно до Регламенту розглядалися на
засіданнях профільних комісій. Відкрила
та вела сесію секретар міської ради Ірина
Гундир.
Під час сесійного засідання розглянули
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 доповіла начальник відділу фінансової
звітності та бухгалтерського обліку Ірина
Попова. Ірина Степанівна зауважила, що в
проекті рішення пропонується внести зміни
у дохідну та видаткову частини загального
та спеціального фондів міського бюджету. А
саме, збільшити дохідну частину загального
фонду міського бюджету на 514 490 гривень
за рахунок перевиконання дохідної частини
загального фонду більше як на 5 відсотків.
Зокрема, згідно клопотання завідувачки ЗДО (ясла-садок) №1 «Малятко» Олени
Андрощук, закладу було виділено 143 340
гривень на заміну підлоги та дверей у групі
№2, демонтаж димової труби, прочистки
системи опалення. Дошкільному навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Дзвіночок»
депутати виділили 50 000 гривень на
ремонт туалетної кімнати старшої групи
№2. За інформацією завідувачки закладу
Людмили Козакевич, цей санвузол знаходиться в аварійному стані та потребує
заміни каналізаційної системи, унітазів,
облицювальної плитки. Не лишили обранці
громади й прохання завідувачки ДНЗ №3
«Сонечко» Олени Поліщук та виділили 95
000 гривень на придбання матеріалів для
виконання робіт по ремонту харчоблоку.
Згідно клопотання завідувачки дитсадочку
№4 «Струмочок» Наталії Хведчак депутати
спрямували закладу 29 250 гривень. Ці
кошти будуть використані на придбання
кухонного та господарського інвентарю на
харчоблок та в групові кімнати (буфетні).
На виконання робіт з технічної інвентаризації майна, а саме кімнат гуртожитку
по вулиці Незалежності, 60 міста Рожище,
які на цей час не приватизовані, депутати
виділили 5 700 грн.
50 000 грн були передані з міського
бюджету до районного бюджету на утримання Трудового архіву (лист начальника
управління фінансів райдержадміністрації
від 09.02.2018 року №81/01-15).
Одним із важливих питань, які розглянули обранці громади, було затвердження
«Програми запровадження роздільного
збору твердих побутових відходів на
2018-2020 роки» та передбачено кошти на
реалізацію заходів у сумі 199 000 грн.
Відповідно до Регламенту, доцільність
впровадження згаданої Програми всебічно
розглядалося та вивчалося на засіданні
постійної комісії з питань планування,
бюджету та фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку (голова комісії
– депутат Вадим Зінгель). Метою програми
є стовідсоткове залучення населення до
роздільного збору ТПВ, доведення рівня
екологічної освіти, виховання свідомості
мешканців міста до європейського, а також
ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста.
«У місті Рожище відсутній полігон для
захоронення твердих побутових відходів і
можливості його створення на території Рожища немає, тому їх вивозиться на полігон
села Брище, який належить Луцькому СКАП
«Луцькспецкомунтранс», - доповів депутатам заступник міського голови Олександр
Крушевський. – Як відомо, на полігоні про-
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водиться захоронення відходів 4 класу небезпеки від населення міста і підприємств
усіх форм власності. Протягом 2013-2017рр.
Комунальне підприємство «Дільниця
благоустрою Рожищенської міської ради»
передало на захоронення 62630,00 куб.м
різного роду відходів. Щороку передається
ТПВ на захоронення близько 12,5 тис. куб.
метрів відходів, а це орієнтовно 0,034 тис. м.
куб відходів на добу. Як відомо, з 1 червня 2018 року на сміттєвий полігон у селі
Брище заборонили привозити невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи
осіб, які зареєстровані за межами Луцька,
Княгининівської, Жидичинської громад і
Прилуцької сільради. Зауважу, ми відразу
відреагували на таку заяву та активно почали працювати над виконанням ст. 32 Закону
України «Про відходи». Власне, з метою
забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення Рожищенською
міською радою було розроблено згадану
Програму. Нині в місті вже встановлюються
контейнери для ПЕТ-пляшки».
До слова, на території Рожища під час
впровадження Програми роздільного збору твердих побутових відходів планується
використання сміттєзбірних контейнерів
виготовлених з металевої сітки. На першому
етапі впровадження програми планується
встановити контейнери для збору ПЕТ, з
подальшим встановленням контейнерів для
збору паперу, скла, полімерів, органічних
відходів та специфічних відходів. Розміщення сміттєзбірних контейнерів для роздільного збору ТПВ планується в центральній
частині міста Рожище, а саме: на вулицях
Привокзальна, Пушкіна, Кондратюка, Незалежності, Гагаріна, Марка Вовчка.
«Впровадження комплексної Програми роздільного збору твердих побутових
відходів дозволить до 2020 року побудувати у Рожищі систему управління відходами,
- додав Олександр Крушевський. – Зокрема,
реалізація Програми дасть змогу зменшити
долю відходів, що підлягають захороненню
на полігоні село Брище, з сьогоднішніх
100% до 40%, заощадити до 20% енергоресурсів, що сьогодні витрачаються комунальними підприємствами при роботі з
ТПВ, зменшити шкідливий вплив побутових
відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, покращити
санітарний стан вулиць Рожища за рахунок
збільшення кількості контейнерів європейського зразка, ліквідувати стихійні звалища
великогабаритних відходів у дворах та на
околицях міста, оптимізувати маршрути та
графіки роботи сміттєвозів та підвищити
культуру населення в місті по поводженню
з відходами».
Звісно, роботи багато. Та й реалізація
Програми неможлива без активної участі
мешканців міста Рожища, всіх утворювачів
ТПВ. Тому в міській раді просять усіх рожищан свідомо віднестися до нововведень та
робити все, аби швидше ця Програма дала
свої результати.
На завершення свого виступу, заступник міського голови Олександр Крушевський, закликав депутатів активізуватися
навколо важливого питання, спілкуватися
з людьми на своїх округах, обговорювати
з виборцями, де краще встановлювати
контейнери на ПЕТ-пляшку і з пропозиціями
звертатися в міськраду. Депутати одноголосно підтримали дане питання та дали
старт запровадженню Програми роздільного збору твердих побутових відходів на
2018-2020 роки.
Також на сесії було розглянуто ряд
земельних питань.

Для скла – зелені, для пластику – решітчасті:
впроваджується роздільний збір сміття
У місті Рожище активно встановлюють контейнери для збору ПЕТ-пляшок та скла.
Нагадаємо, раніше захоронення твердих
побутових відходів з міста Рожища та промислових
підприємств здійснювалося на договірній основі
з Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» на
полігоні твердих побутових відходів у селі Брище
Луцького району.
Але з 1 червня 2018 року за рішенням виконкому Луцькради на полігон у Брищі було заборонено
привозити невідсортоване сміття від будь-яких
підприємств чи осіб, які зареєстровані за межами
Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад і
Прилуцької сільради.
Оскільки більшість сільських та міських рад не
були готові до такого кроку та не змогли так швидко
налагодити роздільний збір сміття, то 26 травня
відбулась робоча зустріч на полігоні у селі Брище.
Поспілкуватися з громадою прибули очільники Копачівської, Заборольської, Боратинської, Жидичинської та Княгининівської ОТГ, Гіркополонківської,
Липинської та Підгайцівської сільрад, міста Рожища
та Луцька, а також депутати і жителі від сіл Брище,
Тростянка, Сирники та Буків.
«На зустрічі обговорили питання про встановлення заборони на вивіз не відсортованого сміття
на полігон з 1 червня, – каже міський голова В’ячеслав Поліщук. – Після двогодинного огляду самого
полігону і дискусій прийняли рішення про створення робочої групи, до складу якої увійшли очільники
всіх громад і сільрад, а також представники Луцька,
Волинської ОДА, представники управління екології
та держспоживслужби. Звісно, Рожища».
За словами В’ячеслава Анатолійовича, тоді
прийняти важливе рішення про відтермінування
заборони на вивіз не відсортованого сміття до 1
серпня. Тож за ці два місяці кожна громада має облаштувати площадки для збору відсортованих ТПВ.
До слова, міська рада вже активно працює над
впровадженням роздільного збору сміття в Рожищі.
23 травня, під час 32 позачергової сесії Рожищенської міської ради, затвердили «Програму запровадження роздільного збору твердих побутових
відходів на 2018-2020 роки», метою якої є стовідсоткове залучення населення до роздільного збору
ТПВ, доведення рівня екологічної освіти, виховання
свідомості мешканців міста до європейського, а

також
ліквідація
стихійних
сміттєзвалищ
на території
міста.
«Місто перестає бути містом, коли в ньому
виникають проблеми з водопостачанням, водовідведенням та сміттям. Тому я закликаю рожищан
допомагати і максимально сприяти в налагодженні
системи первинного збору сміття в місті у найкоротший термін, – зауважує міський голова. – Наша
свідомість – це наша культура. Сміття – це колосальна проблема сьогодення. Ті об’єми непотребу, яке
ми вивозимо на Брище, будуть серйозно впливати
на наші кошти. Гроші, які б могли йти на розвиток
міста, будуть спрямовані на проблему зі сміттям.
Через те, все в наших руках – маємо навчитися його
сортувати».
«В нас є бачення та розуміння, що і як робити.
Наразі шукаємо людей, які готові до співпраці в
плані вивозу пластику та скла, – продовжує В’ячеслав Анатолійович. – Працівники Дільниці благоустрою активно виготовляють ящики на ПЕТ-пляшку
та скло. Їх встановлюємо по тих пунктах, які є.
Наразі вивчаємо ситуацію по приватному сектору.
Ведемо перемовини, де краще облаштувати місця
для контейнерів. Також хочу зауважити, що з 1
серпня на Брищенському полігоні буде здійснюватися суворий контроль та обстеження привезеного
сміття. І якщо у нас нічого не зміниться – наслідки
можуть бути плачевними для нас».
Нині працівники КП «Дільниця благоустрою
Рожищенської міської ради» виготовили потрібну кількість ящиків на ПЕТ-пляшку. 19 з них вже
встановленні на території міста, ще 30 – чекають
на встановлення у приватних секторах. Днями на
території міста почали встановлювати ящики на
скло. Зокрема, біля будинків 22, 67, 58, 95 та 12а по
вул. Незалежності, Гагаріна 22 та 24, Марка Вовчка
16. Але, як зауважили комунальники, лише впродовж одного дня в ящики для скла люди накидали
повно непотребу. На жаль, не у всіх є розуміння, що
майбутнє залежить від кожного з нас.

Оголошення про проведення земельних торгів з продажу права
оренди земельної ділянки
Найменування організатора
земельних торгів –
Рожищенська міська рада;
Характеристика лота:
місце розташування земельної
ділянки: Волинська область, м.
Рожище, вул. Мазепи;
площа: 0,0210 га; кадастровий
номер земельної ділянки
0724510100:06:021:0123;
цільове призначення земельної

ділянки(код КВЦП: для
будівництва та обслуговування
будівель торгівлі;
Умови продажу земельної
ділянки (розстрочення платежу,
одноразовий платіж) – згідно з
договором оренди;
Стартова ціна продажу
земельної ділянки становить
7105,64 грн (Сім тисяч сто п’ять
грн 64 коп.).

Дата і час проведення
10.07.2018 року б 11. 00 год.
Прийом документів проводиться
до 04.07.2018 року 16 год 30 хв.
Прізвище та посада, номер
телефону особи, в якої можна
ознайомитися з документами
на лот: Ліцитатор-Калачинська
Олена Василівна,
0332-24-64-64 (0503398598,
0503398597).

Не забудьте сплатити земельний податок та податок
на нерухоме майно
Рожищани, повідомляємо
вам, що 30 серпня 2018
року – кінцевий термін
сплати земельного податку
з фізичних осіб та податку на
нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
Громадяни, які мають у
власності:
• житловий будинок, загальна
площа якого перевищує 120
м кв.,

• квартиру більшу ніж 60 кв. м,
• квартиру та будинок, спільна
площа яких – більше 180 м кв.
зобов’язані сплатити раз у рік
податок на нерухоме майно до 30
серпня 2018 року.
За квитанціями звертатися: м.
Рожище, вул. Незалежності, 60
(Рожищенська міська рада).
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Вчителька – від Бога, депутатка – від людей
Настав
час підбивати підсумки на
місцевому
рівні. Ми
поступово
будемо
знайомити
вас, читачі,
з депутатами Рожищенської
міської
ради у
рубриці
«Слово
депутату».
У своїх
інтерв’ю
вони розкажуть про виконану в округах роботу,
ділитимуться планами та перспективами.
Сьогодні нашою співрозмовницею є депутатка від Радикальної партії Олега Ляшка Вікторія
Котовська.
Вікторія Михайлівна народилася та проживає у Рожищі. Свого часу закінчила міську школу
№2. Ще навчаючись у школі, чітко зрозуміла,

що її покликання – вчитель. Тому й обрала для
вступу тоді ще ВДУ ім. Лесі Українки, де здобула кваліфікацію: філолог, вчитель української
мови та літератури. Вважає, що з професією не
помилилася та з гордістю зізнається: «У моїй
трудовій книжці єдиний запис – уже 19 років
працюю в найкращій школі міста – ЗОШ І-ІІІ ст. №
1 м. Рожища».
– Скажіть, будь ласка, чому вирішили
балотуватися у депутати міської ради?
Я вперше балотувалася у депутати міської
ради і не жалкую. Тому що прагну змінити своє
місто та ставлення людей до міської влади.
– В якому окрузі були обрані?
Була обрана по виборчому окрузі: вул. Селянська, вул. 24 Серпня, вул. Марії Заньковецької, вул. Привокзальна. Чесно кажучи, виборчі
перегони були непрості, але я дякую своїм
виборцям за довіру.
Я проживаю у своєму окрузі, тому з виборцями та їхніми проблемами знайома. Усі звернення
від жителів обов’язково передаю до міської ради
та стежу за їхнім вирішенням.
– Ви входите до якоїсь постійної комісії
райради?
Я – секретар засідань постійної комісії з
питань соціального захисту, здоров’я, освіти,
культури, спорту, у справах сім’ї та молоді,

торгівлі та побуту. Ми допомагаємо місцевим
авторам у книговиданні, дошкільним закладам
освіти, вирішуємо проблеми торгівлі у нашому
місті. Відвідую усі сесійні засідання та засідання
комісії.
– Які бачите нагальні проблеми міста?
Проблем у нашому місті вистачає, але багато
уже й зроблено: вулиці освітлені, дороги ремонтуються. Мене як педагога і матір турбує питання
дозвілля школярів і молоді. Хотілося б, щоб у них
було місце, де б вони могли спілкуватися.
– Що саме вам уже вдалося реалізувати,
будучи в міськраді?
У мене як у депутата є результати роботи. Вулиці мого виборчого округу були освітлені одні з
перших. На часі – ремонтні роботи дорожнього
покриття по вул. 24 Серпня та визначення місць
для роздільного збору сміття. Разом з депутатом
міської ради Олександром Дулюком та учнівським комітетом ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Рожища зініціювали ремонт пішохідної доріжки біля школи,
роботи уже на завершальній стадії.
– Які плани на 2018 рік?
У 2018 році буду продовжувати працювати
над проблемними питаннями вулиць Привокзальна та М. Заньковецької.
– Ви брали участь у акціях?
У школі № 1 м. Рожища координую роботу

Правова обізнаність – запорука захисту своїх прав та інтересів
Питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та
зовнішньої політики всіх держав
світової спільноти. Саме стан справ
у сфері забезпечення прав і свобод,
їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень
демократичного розвитку будь-якої
держави й суспільства в цілому.
Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права, свободи, а також економічні, соціальні,
екологічні та культурні права.
Такіправа є загальними та рівними
для всіх. Без дотримання цих прав
неможливе нормальне існування та
розвиток людини в суспільстві.
Україна ратифікувала більшість
найважливіших міжнародних актів
у сфері прав людини – Загальну
декларацію прав людини 1948 р.,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Факультативний протокол до нього 1966 р.,
Міжнародний пакт про економічні,
соціальні й культурні права 1966 р.,
Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
1965 р., Конвенцію про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо
жінок 1979 р., Конвенцію про права
дитини 1989 р., Конвенцію ООН
проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і

покарання 1984 р. та ін.
Права громадян закріплені в
нашому Основному Законі – Конституції України. Вона увібрала фундаментальні положення Декларації,
зокрема щодо верховенства прав
людини, рівності й непорушності
її прав, права людини на свободу
та особистунедоторканність, на
достатній рівень життя тощо.
Нажаль українське суспільство
є поки що далеким від реального
втілення ідеалів Декларації. Значна
кількість громадян України до цього
часу не забезпечена мінімальними
правами, передбаченими цим документом. Адже кожна людина має
право на життя, особисту недоторканність, рівність перед законом,
право на працю та справедливу
винагороду за неї, яка забезпечувала б гідні людини та її сім’ї умови
існування, захист від безробіття, задовільний життєвий рівень, невтручання в особисте й сімейне життя,
недоторканність житла, свободу
думки, совісті та релігії, справедливий і неупереджений суд.
Потрібні чималі зміни не тільки
в законодавстві та його реальному
виконанні, а й у самому усвідомленні громадян шляхівзахисту своїх
прав та інтересів.
Одним із чинників, що породжують неспроможність ефективного засобу захисту прав людини є

несформованість громадянського
суспільства, низький рівень правової обізнаності громадян, особливожителів сіл та селищ. Громадяни
здебільшого не володіють знаннями
реального захисту своїх прав.
Задля формування нової правової свідомості громадян, підвищення рівня знань про свої права
у різних сферах життя, в Україні
стартував загальнонаціональний
проект Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!», і який на сьогодні
набирає своїх обертів.
Проект реалізується Міністерством юстиції у співпраці з
системою безоплатної правової допомоги (далі – БПД) та територіальнимиорганами юстиції за підтримки
USAID «Нове правосуддя» та іншими
донорами.
Проект «Я МАЮ ПРАВО!», є
так званою «дорожньою картою»
для громадян. Проект передбачає
навчання конкретних категорій
українців щодо їх прав, якими вони
володіють, механізми захисту порушених прав.
Органи юстиції реалізуючи
проект«Я МАЮ ПРАВО!», виступають
насамперед партнерами для громадян у захисті їх прав та інтересів.
Під час проведенняширокомасштабнихакцій просвітницького
характеру, основним завданням є
показати людям, що захищати свої

права – реально, не страшно та не
так складно, як ми звикли думати,
роз’яснити алгоритм дій та спонукати громадян до захисту їхніх прав,
сформувати усталену поведінку
–«я знаю, що можу захистити свої
права, і я це роблю».
Проект «Я МАЮ ПРАВО!» серед
іншого, покликаний на боротьбу с
рейдерством в аграрному секторі.
З цією метою, Уряд в серпні місяці
цього року прийняв рішення зробити крок на упередження незаконних дій в аграрній сфері. По всій
країні були запущені антирейдерські аграрні штаби, які за цей час
захистили від захоплень десятки
фермерських господарств.
Основна увага приділяється
роз’ясненню громадянам, яким чином можна самостійнота без додаткових витрат врегулювати юридичний конфлікт (спір) без звернення
до суду; як слід поводитись, і що
робити, коли забирають бізнес або
відбирають майно; що слід робити,
якщо вимагають хабара за іспит чи
навчання.
Вказаний проект триватиме
до 2019 року, й основним в його
реалізації є активне інформування
громадян про їхні права та механізми захисту прав – як захистити свої
права та де шукати допомоги.
Рожищенське бюро правової
допомоги

волонтерського загону, тому ми з дітьми брали
участь у багатьох благодійних акціях та заходах.
Ми тісно співпрацюємо з ГО «Самооборона міста
Рожище» та ГО «Автомайдан. Волинь».
– Ви відкриті для спілкування із громадою?
Так, я відкрита до спілкування з громадою.
Вважаю, що тільки у тісній співпраці ми досягнемо хороших результатів.
– Яким ви б хотіли бачити Рожище через
десять років? Над чим, на вашу думку, потрібно попрацювати найбільше?
Через десять років моє рідне місто буде
гарним, квітучим, чистим і багатим щирими
людьми, які збудують місто нашої мрії. Давайте ж
усі будемо над цим працювати!
– Хто такий депутат у вашому розумінні?
Сучасний депутат міської ради – це молодий,
енергійний носій креативних ідей, які можна
втілити на благо своєї громади.
– Депутат на відпочинку…
Мій відпочинок завжди проходить у колі сім’ї
та родини, ми любимо подорожувати Україною.
Влітку плануємо побувати у Запорізькій обл. Щороку набираюсь сил та енергії в Карпатах, гори –
це місце, куди хочеться завжди повернутись.
– Дякую.
Розмовляла Ірина Зенц

Державні дотації на
утримання великої рогатої
худоби
Рожищенська міська рада повідомляє, що
фізичні особи в домогосподарствах, 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 утримання 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 державного реєстру
тварин; паспорт громадянина України; довідку
про присвоєння ідентифікаційного коду; довідка про відкриття рахунку в установі банку.
Зазначені документи приймаються в Рожищенській міській раді щокварталу до 1-го числа
наступного місяця та до 1-го грудня 2018 р. в
порядку черговості їх надходження.
Для отримання додаткової інформації
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.

Рожищенська міська рада оголошує конкурс з відбору проектів, спрямованих на фінансування заходів
Програми сприяння та розвитку ОСН, у тому числі ОСББ міста Рожище
Конкурс оголошують у таких категоріях:
1. «Енергоефективність і енергозбереження» (заміна старих вікон і дверей на енергозберігаючі; утеплення приміщень соціальної
сфери та житлових будинків; заміна систем опалення; заміна систем освітлення приміщень і вулиць у населених пунктах; впровадження інших
інноваційних енергозберігаючих технологій);
2. «Чисте довкілля та добробут громади»
(благоустрій територій громади, будівництво
і реконструкція водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд
із застосуванням новітніх технологій та обладнання; упорядкування зон санітарної охорони
джерел питного водопостачання; впровадження
технологій і обладнання установок доочищення
питної води; облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів; здійснення інших
заходів, спрямованих на поліпшення екологічної
ситуації на території громади);
3. Будівництво й облаштування дитячих
ігрових майданчиків та спортивних майданчиків для молоді.
4. Електрифікація житлових масивів.
Граничний обсяг фінансування одного
проекту за рахунок бюджетних коштів становить
– не більше 200 тис. грн (не повинен перевищувати 50% у категоріях «Енергоефективність
та енергозбереження» та «Чисте довкілля
та добробут громади», перевищувати 75% у
категорії «Будівництво й облаштування дитячих
ігрових майданчиків та спортивних майданчиків
для молоді» та не повинен перевищувати 30% у
категорії «Електрифікація житлових масивів».)
Конкурсні пропозиції приймаються з 15
червня по 16 липня 2018 року за адресою: м.
Рожище, вул. Незалежності, 60 (Рожищенська

міська рада).
Для участі в Конкурсі допускаються проекти,
подані органами самоорганізації населення та
об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків, зареєстрованих в установленому
порядку.
З Положенням про конкурс, конкурсною
документацією, формою заяви на участь у
конкурсі, вимогами до розроблення проектів
та програм, додатковими коментарями можна
ознайомитися на офіційному сайті Рожищенської міської ради.
За додатковою інформацією звертатись за
номером телефону: 2-18-53.
ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ КОНКУРСУ
1.
Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу є органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, які у встановленому Положенням порядку подали проект або
програму розвитку місцевого самоврядування
та громадянського суспільства.
2.
Умови фінансування
Максимальний сукупний обсяг співфінансування з міського бюджету проектів органів
самоорганізації населення визначається при
прийнятті міського бюджету на відповідний рік,
для одного заявника – 200 тис.грн.
Обсяг співфінансування з міського бюджету
проектів органів самоорганізації населення не
повинен перевищувати 50% у категоріях «Енергоефективність і енергозбереження» і «Чисте
довкілля та добробут громади» – не перевищувати 75% у категорії «Будівництво і облаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивних майданчиків для молоді» та не повинен

перевищувати 30% у категорії «Електрифікація
житлових масивів».
Зміст проектів
Проекти органів самоорганізації населення
та ОСББ повинні бути спрямовані на:
Запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
Реалізацію заходів з метою покращення спільних умов проживання (наприклад, проведення поточного або капітального ремонтів);
Облаштування дитячих ігрових та
спортивних майданчиків, прибудинкових територій.
Планування кошторису видатків
Кошторис видатків на реалізацію проекту
(програми) може передбачати:
Кошти на розробку технічної документації;
Кошти на здійснення організаційно-технічних заходів (оплата за виконання
послуг та випуск презентаційних матеріалів);
Кошти на придбання технічного устаткування для спільного користування тощо;
Кошти на капітальні роботи.
Пояснення до аплікативної форми підготовки проекту (програми)
Аплікативна форма визначає структуру та послідовність викладу змістовної частини
проекту (програми), формулює вимоги до нього.
Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі.
Мета аплікативної форми проекту
(програми) – стандартизувати форму проекту (програми), що дозволить членам комісії
ефективно проводити експертну оцінку проектів
(програм). Основним завданням аплікатив-

ної форми є орієнтація розробника проекту
(програми) відобразити ті складові його змісту,
які у своїй сукупності обґрунтовують актуальність проблеми, її відповідальність напрямам
діяльності, які передбачені міським конкурсом
проектів.
Аплікаційна форма передбачає таку
структуру:
1.
Заява;
2.
Реєстраційна картка проекту (програми);
3.
Проект:
Анотація проекту;
Детальний опис проекту;
Опис проблеми (питання), на розв’язання якої спрямований проект;
Мета та завдання проекту;
Технологія досягнення цілей;
План-графік реалізації заходів проекту;
Очікувані результати проекту;
Бюджет;
Додаток 1. Протокол про наміри спільної
реалізації проекту;
Додаток 2. Інформація про партнерські
відносини.
Примітка: Додаток 1 і Додаток 2 подаються,
якщо співфінансування проекту, крім учасника,
здійснює інша особа (партнер).
Проект подається українською мовою у
друкованому вигляді ву 3-х примірниках (один
оригінал і дві копії). Нумерація проекту повинна
бути наскрізна. Електронний варіант із поміткою «Конкурс» надсилають на електрону пошту,
визначену Комісією та зазначену в оголошенні
про конкурс.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Рожищенської міської ради.
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Медичних працівників району вітали з
професійним святом

Музиканти кликали до армії

З метою популяризації військової служби у
Рожищі відбувся концерт зведеного військового оркестру силових структур. До його складу
входили військовий оркестр в/ч 9971 ДПСУ
(Державна прикордонна служба України) м. Луцька; військовий оркестр в/ч 1141 НГУ (Національна гвардія України) м. Луцька; військовий
оркестр в/ч А1008 ЗСУ (Збройні Сили України)
м. Володимира-Волинського.
Разом із майстрами духової музики для
рожищан співали солістка РД «Просвіта» Надія
Козій і заслужений артист України Адам Горбатюк. Чимало рожищан прийшло послухати
музикантів. Різноманітний репертуар пісень та

маршів, які виконали військовий
оркестр, не залишили байдужим
мешканців міста, і вони щедро
нагороджували артистів оплесками та вигуками «браво».
Виступ зведеного оркестру
супроводжувався проведенням
представниками райвійськкомату
агітаційних заходів серед молоді
міста з добору на військову службу за контрактом та резерву до
лав Національної гвардії України.
На звершення концерту
ведуча заходу подякувала рожищанам за гостинність і висловила
вдячність солістці РД «Просвіта»
Надії Козій за активну участь у
благодійних концертах задля
підтримки військових.
У знак вдячності за гарний концерт місцевий художник, керівник зразкової студії «Етюд»
КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості»
Віталій Шевченко вручив
артистам сувеніри – прапори України,
виготовлені
вихованцями
студії.

Дякувати за добро так само важливо, як і його робити
Мабуть, всі помітили, як почав змінюватися
наш районний центр: ремонтують дороги, відновлюється освітлення вулиць, висаджуються
молоді кущі та дерева. Рожище – молодіє. Але
зараз мова про наше особисте ставлення до
всіх змін.
Звичним стало помічати усілякі недоліки
і недопрацювання. А коли мова заходить
про особистий внесок, то – порожнеча. «Не
зробили того, роздерибанили те!» і т.д й т.п. А
коли востаннє ми всією громадою прибирали
місто? Чому, коли оголошують про так звані
суботники, то збираються лише одиниці? І аж
ніяк не ті, хто смітить, забруднює, вандалить.
Нам усім потрібно навчитися не просто
критикувати, а самим докладати зусиль для
того, щоб обличчя Рожища змінилося. Щоб ми
навчилися жити за принципом «Чисто не там,
де прибирають, а там, де не смітять».
Мабуть, не раз всім доводиться бачити
підлітків, які не навчилися цінувати того, що
зроблено для всіх містян. До прикладу, парк
поблизу міської ради. Погодьтеся, зараз там
тихо-затишно. Поставили лавки, смітники,
комунальники прибирають-обкошують. Любо
глянути. А дитячий майданчик? Але невже для
хорошого відпочинку 18-25-річним треба сідати на дитячі гойдалки, які аж ніяк не розраховані на вагу дорослих? Для чого, скажіть мені,
треба вирвати «з м’ясом» щойно встановленого смітник, чи розмалювати лавку?
Не думаю, що хтось з винуватців таких дій
зможе пояснити причину власних вчинків. Не
даремно кажуть, що й дурість – дар Божий,
яким не можна зловживати. Перш, ніж чинити,
варто подумати про наслідки. Розтрощивши
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дитячий майданчик, поламавши огорожі чи
нові лавки, гірше робимо самі собі, своїм
друзям і знайомим, своєму місту. Врешті-решт,
просто слід пам’ятати, що всі ми – земляки,
жителі однієї великої родини. Ми не йдемо
гладенькою стежкою, встеленою трояндовими
пелюстками. І радість, і горе ми зобов’язані переживати спільно, як це відбувається у кожній
родині.
Руйнувати легко, а зводити щось нове, ще
й власними руками – не всім до снаги. Тому,
якщо самі не в змозі допомагати, то, хоча б,
не варто заважати робити це іншим. Яким
бути майбутньому, залежить від кожного з
нас. Інерція і пасивність – не вихід. Нашими
цінностями повинні стати (раз і назавжди): вихованість, співчуття, турботливість, охайність,
працьовитість і небайдужість. Лише тоді ми
разом зможемо розбудовувати і примножувати, а не руйнувати і нищити. А ще не забувати
дякувати! Дякувати тим, хто вдосвіта стає, аби
прибрати вулиці, тим, хто вивозить сміття (яке
ми так і не навчилися викидати так, як слід), дякувати тим, хто керує всім цим. Адже, повірте,
це нелегка та невдячна праця.
Нині хочеться подякувати міському голові
В’ячеславу Поліщуку, його заступнику Віталію
Поліщуку, депутатам міської ради та працівникам КП «Дільниця благоустрою» за те, що вони
почули голос народу і дієво здійснили його
прохання: провели воду на третьому міському
кладовищі.
Будьмо єдині у прагненні зробити Рожище
кращим райцентром в Україні і працюймо
разом на його благо!
Вдячні рожищани

Традиційно у третю неділю червня
працівники медичної галузі України відзначають професійне свято. Із прийдешнім професійним святом медиків
Рожища вітали у п’ятницю, 15 червня, в
актовій залі Рожищенської ЦРЛ.
Велика вдячність пролунала на
адресу медичних працівників, які знаходяться зараз на передовій, рятуючи
життя наших воїнів. Головні лікарі КЗ
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Володимир Мосійчук та Рожищенської ЦРЛ Віктор Редзій з теплом
та щирістю відгукувалися про своїх
підлеглих, про їх добрі та вмілі руки, про
добро та самопожертву, душевне тепло і
недоспані ночі.
Багато теплих слів вдячності за нелегку
працю почули працівники від представників влади. Зокрема, міський голови
В’ячеслав Поліщук, нагородив за вагомий
особистий внесок у розвиток медичної
галузі міста, активну громадську позицію

працівників КЗ «Рожищенського районного Центру ПМСД»:
Наталію Карпюк (сестру медичну ЗПСМ Рожищенської АЗПСМ
№1), Наталію Ткачук (реєстратора медичного Рожищенської
АЗПСМ №1) та працівників
Рожищенської ЦРЛ: завідувача
відділенням, лікаря-педіатра
Святослава Солов’я, головну медичну сестру Євгенію
Росоловську та кухара Наталію
Карпюк.
Офіційна програма чергувалась із чудовими концертними
номерами артистів Рожищенського БДТ. На сцені виступали
вихованці Людмили Семери, акордеоніст

Антон Новосад. А от довів медиків до сліз
методист Рожищенського БДТ Тарас Войтович. Щоправда, сльози були від сміху.
Тарас Володимирович не тільки пропонував глядачам жартівливі конкурси, але й
представив нову співачку – бабу Василину.

Перш ніж викинути пластикову пляшку – скрутіть
їй «голову»
Шановні мешканці Рожища!
Звертаємо вашу увагу, що майже на всіх
майданчиках з контейнерами для збору
твердих побутових відходів встановили
додаткові сітчасті контейнери, призначені
для збирання пластикових пляшок для
подальшої переробки.
Працівники КП «Дільниця благоустрою
міської ради» звертаються з проханням
правильно утилізувати ПЕТ-пляшки, які
потрапляють у контейнер.
Щоб максимально зменшити розмір
ПЕТ-пляшки, слід відкрутити кришку на
один оберт, щоб могло проходити повітря.
Потім скрутити або стиснути саму пляшку.
Ступінь скручування і стиснення залежить
від фізичних здібностей людини. Коли ж
повністю скрутиться пляшка, потрібно
закрутити щільно кришку.
Після деформації ПЕТ-пляшку
необхідно викинути у контейнер. Таким
чином зменшується обсяг непотрібної
пляшки в 3-4 рази. Відтак, заощаджується
місце у сміттєвому контейнері для ПЕТ-

пляшок на вулиці. А ще це не дозволить
повторно використовувати вживані
пляшки зі смітника.
За словами керівника Дільниці
благоустрою Юрія Міщука, люди
відповідально поставилися до
роздільного збору ПЕТ-пляшок. Загалом,
більшість вже розуміє, що пластик
забруднює планету і намагається
зменшити цей вплив, хоча б зменшуючи
кількість сміття шляхом переробки.
Основною метою запровадження
роздільного збору сміття є збереження
екосистеми, адже саме пластик
сьогодні приносить найбільше проблем
навколишньому середовищу – він
довго розкладається (до 200 років),
небезпечний при горінні, знищує флору і
фауну.
Водночас пластик є цінним вторинним
ресурсом, з якого можна отримувати
користь, тому він не повинен просто
вивозитись на сміттєзвалище.

На рожищенській сцені виступив переможець «Голосу країни»

У Рожищі з ініціативи християн-баптистів
та за підтримки міської ради відбувся
Фестиваль сім’ї. Головна його мета – популяризація сімейних цінностей.
На початку заходу перед присутніми
виступив Рожищенський міський голова
В’ячеслав Поліщук і заступник голови
РДА Інна Сергійчук.
У своєму слові пастир Церкви
ЄХБ Вадим Бандура сказав, що цей
фестиваль – для людей, християн, що

підтримують традиційні
сімейні цінності. Пастир
наголосив на тому, що
тільки Сім’я була, є і
буде незмінним еталоном надійності для всіх
часів і народів. Любити,
поважати, прощати, бути
вдячними, цінувати один
одного – це ті цінності, які
ми маємо виховувати в
собі та вчити цьому наших
дітей, – сказав він.
Організатори заходу
провели масштабне свято
з різноманітними конкурсами та розвагами. На
Фестивалі сім’ї працювало багато локацій
для дітей:
малювали
на асфальті,
проводили
спортивні
ігри, ліпили.
На дорозі
поблизу площі Незалежності зробили
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хокейне та футбольне поля на асфальті. У
самому парку на малюків чекали різноманітні розваги. Тут можна було й причепуритися,
й зачіску у подарунок отримати.
Дітям дозволяли безкоштовно розважатися на
великій надувній гірці,
весело провести час
на батутах і
поласувати
солодкою
ватою. А під
берізками
на сімейні
пари чекали
чепурні столики з букетиками, де закохані
могли не тільки побути вдвох, а й поговорити відверто, відповідаючи на заздалегідь
приготовлені організаторами запитання.
Цікавим та захопливим був конкурс
#Супертато. Щоб заробити звання «супер-тато», чоловіки перетягували на швидкість
автомобілі. Охочих було чимало, але перемогу здобули найкращі. Емоції, які вирували
під час змагань, не передати словами. Діти,
вболіваючи за своїх татусів, які наважилися
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позмагатися у перетягуванні автомобіля,
підбадьорювали їх словами: «Тато – ти
найкращий!». Не обійшлося цього дня і без
сюрпризів. Вперше за всю історію конкурсу
#Супертато участь взяла... мама! Щоправда,
перетягнути півторатонний автомобіль дружині підсобив чоловік.
Отож, 3 місце виборов Олександр Дембіцький, 2 – Сергій Серебряков. А «золото»
здобув багатодітний татусь – Олег Юхименко. Переможці отримали чудові подарунки.
Надвечір перед рожищанами виступив
довгоочікуваний гість – український співак,
учасник і переможець шоу «Голос країни»
2015 року» Антон Копитін. Його виступ
викликав хвилю захопливих оплесків.
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