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З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Горда жіноча душа

Побачила світ книга вчителя україн-
ської мови та літератури Рожищенської 
ЗОШ №2 Алли Новосад під назвою «Гор-
да жіноча душа Олени Пчілки».

Алла Новосад народилася та виросла 
в мальовничому місті Рожище. Закінчила 
Топільненську школу  і, надихнувшись 
життєвою красою вчителів Валентини 
Андріївни Кузави та Людмили Іванівни 
Шевчук, ще з раннього віку зрозуміла, 
що вчительська стезя – то її дорога в 
життя. Писала вірші, вивчала творчість 
письменників, жила багатством сказаного 
слова, як наших українських творців, так і 
зарубіжних. Тому після школи вступила до 
Волинського педагогічного інституту ім. 
Лесі Українки (нині СНУ, - авт.) на факультет 
«Російська мова», а згодом – в Тернопіль-
ський педагогічний інститут на «Україн-
ську мову». Нині вже 30 років, як Алла 
Новосад передає багатство свого знання 
та своєї душі юним рожищанам. 

Кожна творча особистість повинна  
запропонувати якусь інновацію. Аллі 
Новосад дуже хотілося показати читачеві 
щось близьке, рідне, те, щоб породжувало 

б в душах справжніх українців національ-
ну гордість, любов та шану до рідної землі. 

   «Я  дуже захоплююся родиною 
Косачів-Драгоманових, через те що в XIX-
XX столітті всі боялися говорити рідною 
мовою, намагалися відмовчуватися, а 
саме ця родина поруч з Старицькими 
та Лисенком пропагували рідне слово і 
національну культуру в маси, - розповідає 
Алла Новосад про те, що її спонукало до 
написання книги. – Зовсім випадково 
зустріла такий факт: в 1903 році, коли було 
поставлено пам’ятник Івану Котляревсько-
му, Олена Пчілка – одна серед всіх людей, 
чоловіків-чиновників, виголосила промо-
ву рідною українською мовою. Не боялася 
ні принижень, ні утисків. Жіночі образи 
Олени Пчілки – це дуже сильні, вольові 
особистості, такі ж самі, як авторка… Тому 
й народилася така ідея написати книгу 
«Горда жіноча душа Олени Пчілки». 

Жінка… Як багато і, водночас, мало 
сказано в цьому слові. В літературній 
історії кожного народу є постаті знакові, 
творчість яких справедливо вважається 
цінним надбанням національної культури. 

До когорти таких митців належить Олена 
Пчілка – Олена Драгоманова-Косач. 

«Олена Пчілка – активна громадсь-
ка діячка, велика патріотка. Це жінка, у 
якій поєдналися дар слова, педагогічний 
талант і людська мудрість. В її творах 
змальовано проблеми, що хвилювали 
наше суспільство в другій половині ХІХ ст. 
Життєва доля та активна громадянська 
позиція Ольги Косач та її  героїнь і нині 
можуть стати зразком для наслідування», - 
захоплююче розповідає Алла Новосад. 

Авторка переконана, що життєвий 
шлях родини Косачів-Драгоманових пови-
нен бути настінною книгою для щоденно-
го використання в кожній родині. 

«Олена Пчілка має приналежність до 
нашого Волинського краю, так багато 
зробила для України. Вона дійсно перша 
жінка-академік, перша жінка, яка ство-
рила і розкрила образ жінки-патріотки, 
жінки-інтелігентки нового віку і показала, 
який вплив має європейська культура на 
розвиток і становлення людської особи-
стості. Наприклад, в творі «Товаришки» 
її героїня пішла навчатися в Цюріх для 
того, щоб здобути знання і ці ж знання 
застосувати для свого народу, щоб підняти 
народ до кращого життя. Люба Калиновсь-
ка – новий в українській літературі образ 
жінки-інтелігентки, учасниці українсь-
кого руху 60-х років ХІХ ст, освіченої, 
національно свідомої пропагандистки та 
втілювачки в життя прогресивних ідей», - 
розповідає Алла Олексіївна.

На жаль, в шкільній програмі Олена 
Пчілка представлена лише  кількома 
маленькими творами, хоча ця постать за-
слуговує на об’ємніше вивчення її творчо-
го здобутку. Чого тільки вартує її «Козачка 
Олена». Проблеми, висвітленні письмен-
ницею, актуальні й в наш час. Зараз також 
йде боротьба на Сході за незалежність, і 
нині так важливо мати в серці любов до 
всього рідного.

В книзі використані матеріали, твори 
Олени Пчілки, які не передруковувалися 
сто років. Авторка працювала в архівах 
Луцька, Києва, Львова.  Загалом на опра-
цювання матеріалу пішло кілька років. 

Тут можна почитати про такі, здавало-
ся, давно відомі слова, які ми вживаємо в 
повсякденному житті.

«Слово «мрія» вперше вжив письмен-
ник Михайло Старицький у листі до Олени 

Пчілки. Його він утворив від дієслова 
«мріти» - ледь виднітися, мерехтіти. Слівце 
адресатці сподобалося й зазвучало в її по-
езіях, а пізніше в поезіях Лесі Українки Так 
силами цих людей слово закарбувалося 
в українській мові», - розповідає співроз-
мовниця.

«Творчий доробок Олени Пчілки дуже 
великий, багатий і вивчити його дуже важ-
ко. Тому що немає такої сфери діяльності, 
в якій би не працювала Олена Пчілка. І 
треба дуже багато часу, аби все узагаль-
нити».

Алла Новосад переконана, що Олена 
Пчілка, як ніхто інших вміло відобразила 
низку визначальних тенденцій розвитку 
українського письменництва другої по-
ловини ХІХ - початку ХХ ст.: майстерність 
психологічних деталей у прозі, звернення 
до життя інтелігенції як у прозових, так і 
драматичних творах, у яких образ сильної, 
вольової українки із розвиненим почуттям 
гідності є домінуючим. Загалом, літера-
турна і політична діяльність письменниці, 
засвідчує вагоме місце жінки в суспільстві.

Книга розрахована на вчителів, учнів, 
студентів і кожного українця. В ній багато 
моментів, які можна використати задля ви-
ховання підростаючого покоління. Книга 
– для жінок і про жінок. Жінок, які борють-
ся зі злом і вірять у неминучу перемогу 
добра. 

Палітурка книги «Горда жіноча душа 
Олени Пчілки» теж несе змістове на-
повнення: Олена Пчілка, як промені сонця, 
які пробиваються через темні пута само-
державства.

В майбутньому авторка книги планує 
працювати над книгою про Модеста Леви-
цького, який як і Олена Пчілка культивував 
цикл «Різдвяних оповідань».

Як зазначила Алла Олексіївна, любов 
до Батьківщини та своєї землі можна 
зберегти лише за умови плекання й збе-
реження своєї культурної спадщини, своїх 
традицій та історії. А ще, вміння почерпну-
ти з літературної криниці те, чого так нам 
не вистачає – єдності, гордості та вміння 
не боятися говорити вголос про пробле-
ми сьогодення. Так, як це робила Олена 
Пчілка та її героїні.

Ірина Зенц

Шановні рожищани, представляємо вам ескізні 
пропозиції пам’ятника Героям Небесної сотні та 
всім тим, хто віддав життя за рідну батьківщину.

Нагадаємо, що ще восени Рожищенська міська 
рада розпочала облаштовувати сквер «Борцям за 
волю та незалежність України», який має розмісти-

тися на пагорбі навпроти площі Незалежності.
Саме в центрі скверу стоятиме меморіал і яким 

він буде залежить від кожного з нас.
Сьогодні вашій увазі, читачі, представленні 

ескізні пропозиції, так би мовити, три ідеї ме-
моріалів: у вигляді «каплиці», плити та сокола, 

який рветься у височінь.
Це не остаточний варіант і можна внести зміни, 

чи доповнити деталями.
Для того щоб врахувати думку всіх рожищан, 

пропонується вам внести свої пропозиції та наді-
слати їх нам на електронну пошту: m_rada@i.ua

«Борцям за волю та незалежність України»
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У понеділок, 6 березня, відбулося засідання адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Рожищенської міської ради під головуванням заступника 
міського голови Івана Лукасевича.

Цьогоріч це перше засідання в оновленому складі. Нагадаємо, до ад-
міністративної комісії входять: голова комісії Іван Лукасевич; заступник голови 
комісії Марина Спірідонова; секретар комісії Оксана Данилюк.  

Члени комісії: Міщук Юрій Іванович - начальник КП «Дільниця благоустрою 
Рожищенської міської ради»; Медвєдєв Анатолій Олексійович - директор 
Рожищенського ПЖКГ; Данилюк Олег Олександрович - головний спеціаліст 
з питань землекористування міської ради; Бодак Мар’ян Михайлович - го-
ловний спеціаліст сектору містобудування та архітектури Рожищенської РДА; 
Медвєдєва Надія Павлівна - спеціаліст 1 категорії з питань архітектури, будівни-

цтва та земельних відносин міської ради; Пархомчук Людмила Вікторівна – головний спеціаліст з питань реєстрації 
місця проживання (перебування) фізичних осіб міської ради та Панасюк Тетяна Леонтіївна – депутат міської ради.

Під час засідання розглянуто ряд правопорушень, які вчинили громадяни. Зокрема, порушення правил благоу-
строю (в основному розвішування реклами в невстановлених місцях) та неправдивий виклик поліції. 

В результаті рожищенцям, причетним до адмінпорушень, доведеться сплатити штраф. 

Сімнадцята сесія міської ради
У березні відбулася 17 сесія Рожищенської 

міської ради сьомого скликання. Окрім розгля-
ду питань, які виносилися на порядок денний,  
озвучили депутатські запити і звернення.

До депутата міської ради Романа Патлашин-
ського звернулися жителі вулиць Залізнична та 
Чкалова. Вони просять посприяти у вирішенні 
питання освітлення згаданих вулиць.

- Фінансування даних робіт не було пе-
редбачено бюджетом на 2017 рік, - зауважив 
заступник міського голови Віталій Поліщук. 
– Але питання буде переглядатись постійною 
комісією міської ради з питань планування бюд-
жету та фінансів при перевиконанні бюджету.

Депутат Олександр Моргун підняв питання 
щодо вирішення проблеми з дорожнім покрит-
тям по вулиці Героїв УПА. 

- Проблема полягає у тому, що частина 
вулиці є комунальною, а інша – районного 
значення, - відповів міський голова В’ячеслав 
Поліщук. – На ту частину, яка обслуговуєть-
ся міською радою, подано проект на участь 
в конкурсі місцевих ініціатив, оголошений 
Волинською обласною радою, а по питанню 
іншої частини, Рожищенська міська рада буде 
звертатись до Служби автомобільних доріг у 
Волинській області.

Одним з основних питань, які розглядали на 
сесії народні обранці, було  звернення дубища-
нина Сергія Бондарчука. Чоловік запропонував 
присвоїти звання «Почесний громадянин міста 
Рожище» Олександру Плоцедиму. Для вирішен-
ня звернення було розроблене нове Положен-
ня, адже попереднє не передбачало присвоєн-
ня звання людині посмертно. 

Врахувавши рекомендації постійної комісії 
з питань соціального захисту, здоров’я, освіти, 
культури, спорту, у справах сім’ї та молоді, 
торгівлі та побуту, міська рада затвердила По-
ложення про порядок присвоєння звання «По-
чесний громадянин міста Рожище». За згадане 
рішення проголосувало 19 депутатів. 

Цьогоріч ініціативна група жителів міста 
Рожище у складі Оксани Ковальчук, Володи-
мира Паламаря та Олега Климюка спрямувала 
до міської ради звернення із пропозицією 
запровадити електронні петиції. На сесії міської 
ради депутати обговорили питання «Про за-
твердження Положення «Про порядок розгляду 
електронних петицій в Рожищенській міській 
раді».

Відповідно до статті 23-1 Закону України 
«Про звернення громадян», керуючись п. 1 
статті 9, статтями 25, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
затвердила Положення «Про порядок розгляду 
електронної петиції». За дане рішення прого-
лосували всі присутні депутати та доручили 
спеціалісту І категорії з інформаційно-технічно-
го забезпечення міської ради Артуру Самовичу 
розробити розділ «Електронні петиції» на 
офіційному сайті Рожищенської міської ради. 
Що було зроблено в найкоротший термін. На-
разі розділ працює і  кожен громадянин може 
зареєструвати звернення до міської ради. 

Електронна петиція або е-петиція призна-
чена для того, щоб людина могла вирішити 
наболілі питання. Рожищани можуть подавати 
колективні електронні звернення, які, за умови 
набрання необхідної кількості голосів, стають 
обов’язковими до розгляду.  

Зазначимо, що петиції повинні стосуватись 
питань, які відносяться до повноважень та 
компетенції органу місцевого самоврядування. 
Згідно з Положенням про порядок подання та 
розгляду електронних петицій, яке  депутати 
затвердили на сесії міської ради, збір підписів 
на підтримку петиції триває 60 днів з моменту 
опублікування і для її розгляду має набрати не 
менше як 100 підписів мешканців міста.

Найважливішим є те, що відповідь на таку 

петицію є публічною, оскільки міська рада після 
її розгляду у визначений строк дає відповідь не 
тільки заявнику, тобто її автору, а й публікує її 
на цьому ж сайті. Тому депутати закликають ро-
жищан активніше користуватися цією системою 
електронних петицій. Адже це дасть реальну 
можливість працювати дієвіше та в правильно-
му напрямку.

З положенням про порядок розгляду 
електронних петицій можна ознайомитися на 
офіційному сайті Рожищенської міської ради – 
rozhrada.gov.ua. 

 Під час сесії депутати розглянули питання 
«Про внесення змін до Програми сприяння та 
розвитку ОСН, в тому числі ОСББ міста Рожище, 
на 2017-2020 роки», до якого додали окремий 
пункт, який говорить про виділення коштів 
міською радою на будівництво і облаштування 
дитячих ігрових майданчиків та спортивних 
майданчиків для молоді.  Сприяння ОСН буде 
здійснюватися на конкурсній основі. Зацікав-
лених осіб просимо тримати це питання на 
контролі.

Також на сесії було розглянуто ряд земель-
них питань.

Засідала адміністративна комісія

Схоже, в районі визначились, де буде розташований Центр надання адміністративних послуг. Це приміщення 
колишньої аптеки  по вул.Незалежності, 5.

Нагадаємо, що це приміщення вже давно не використовується. Півтора роки тому райрада з великими трудно-
щами повернула цей об’єкт у комунальну власність. Тоді депутати прийняли рішення про передачу приміщення 
колишньої аптеки на баланс управління Пенсійного фонду у Рожищенському районі.

Однак, Пенсійний фонд не зміг скористатись такою можливістю, аргументувавши, що наразі немає коштів на 
облаштування нового офісу. Зважаючи на це, районна рада прийняла рішення про передачу згаданого приміщен-
ня на баланс районної державної адміністрації. В такий спосіб буде вирішена проблема з розміщенням Центру 
надання адміністративних послуг.

Приміщення колишньої аптеки передадуть ЦНАПу

У п’ятницю, 10 березня, в приміщенні Рожищенської 
міської ради, відбулося засідання ініціативної групи з числа 
депутатів міської ради, стосовно Децентралізації влади.

Народні обранці висунули пропозицію об’єднатися в 
єдину Рожищенську міську територіальну громаду з Руднян-
ською, Топільненською, Кременецькою, Пожарківською, 
Рудко-Козинською та Кобченською сільськими радами. З ад-
міністративним центром об’єднаної територіальної громади 
в місті Рожище.

На думку депутатів, завдяки такому об’єднанню буде зруч-
но управляти суспільними справами, надавати якісні послуги 
у сфері освіти, культури, медицини, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства, охорони громадського 

порядку та іншими життєво важливими сферами.
Рожищенська міська рада запрошує громаду висловити своє бачення з даного приводу під час громадського 

обговорення, яке відбудеться в залі засідання 17 березня об 14 год.

Народні обранці пропонують об’єднатися з шістьма 
сільськими радами

Звіт фракції ВО «Батьківщина» у Рожищенській міській раді
До фракції ВО «Батьківщина» входять 8 

депутатів Рожищенської міської ради, а саме: 
- керівник фракції Зінгель Вадим Ярославо-

вич, який очолює постійну комісію міської ради 
з питань планування, бюджету та фінансів, про-
мисловості, будівництва, житлово-комунально-
го господарства, транспорту і зв’язку; 

- Бенещук Віктор Аркадійович –  член по-
стійної комісії міської ради  з питань соціально-
го захисту, здоров’я, освіти,  культури, спорту, у 
справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту;

- Вінська Тетяна Йосипівна - член постій-
ної комісії міської ради  з питань соціального 
захисту, здоров’я, освіти,  культури, спорту, у 
справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту;

- Войтюк Леонід Валентинович - член 
постійної комісії міської ради з питань депу-
татської діяльності та етики, дотримання прав 
людини, законності та правопорядку, земельної 
реформи, екології та раціонального викори-
стання природних ресурсів;

- Мартинюк Марія Данилівна - член постій-
ної комісії міської ради з питань депутатської 
діяльності та етики, дотримання прав людини, 
законності та правопорядку, земельної рефор-
ми, екології та раціонального використання 

природних ресурсів;
- Моргун Олександр Євгенович - голова  по-

стійної комісії міської ради  з питань соціально-
го захисту, здоров’я, освіти,  культури, спорту, у 
справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту;

- Поторась Раїса Іванівна - секретар  постій-
ної комісії міської ради з питань планування, 
бюджету та фінансів, промисловості, будівни-
цтва, житлово-комунального господарства, 
транспорту і зв’язку;

- Шевчук Віктор Петрович - член  постійної 
комісії міської ради з питань планування, бюд-
жету та фінансів, промисловості, будівництва, 
житлово-комунального господарства, транс-
порту і зв’язку.

Головне завдання депутатів, обраних від 
«Батьківщини», – вивчати проблеми своїх ви-
борців, домагатися їхнього вирішення органа-
ми виконавчої та представницької влади, кон-
тролювати раціональне використання коштів 
міського бюджету. Для того, щоб працювати 
злагоджено, всі питання порядку денного сесій 
попередньо обговорювали на засіданні фракції 
та ухвалювали рішення щодо голосування під 
час сесій. Загалом відбулося 15 таких засідань. 

Депутатська діяльність передбачає активну 

участь у роботі постійних комісій та сесіях місь-
кої ради. Фракція «Батьківщина» торік брала 
участь у 15 засіданнях міської ради. 

Депутати фракції «Батьківщина» активно 
захищають інтереси своїх виборців. Упродовж 
минулого року загалом вони виголосили 27 
запитів, що стосувалися: благоустрою тери-
торій міста; щодо облаштування території біля 
супермаркету «Колібріс», торгових комплексів 
«Велес» та бару «Шанс»;  будівництва громадсь-
кої вбиральні; вирішення питання антисанітарії 
біля бувшої центральної аптеки, що по вул. 
Незалежності, 5; ремонту покриття вулиць 
Гранична та Лесі Українки; зрізання дерев на 
міському кладовищі, які перебувають в аварій-
ному стані; ремонт під’їзної дороги на території 
Рожищенської ЦРЛ; виплату матеріальної допо-
моги учасникам антитерористичної операції по 
м. Рожище; придбання контейнерів для твердих 
побутових відходів та спорудження огорожі; 
питання розірвання договору оренди водного 
плеса з орендарями, які не виконували умови 
договору та не утримували в належному стані 
територію; щодо виділення коштів на вулич-
не освітлення вулиць Сковороди, Толстого, 
Виговського, Тичини, Черняховського, Україн-

ська, Спортивна, Героїв УПА; щодо виділення 
коштів для ремонту вул. Толстого, Виговського, 
Тичини, 8 Березня, провулків між будинками по 
Незалежності 5 та 13; депутати безпосередньо 
приймали участь у чотирьох суботниках по 
очищенню території ставків біля центрального 
парку міста Рожище; брали участь у проведенні 
рейдів по виявленню браконьєрів, в резуль-
таті чого правопорушників було затримано 
працівниками поліції, сплачено штрафи; щодо 
контролю за кількістю укладених договорів на 
вивезення твердих побутових відходів мешкан-
цями м. Рожище; про встановлення сигнальних 
свідтловідбиваючих стовпців по вул. Граничній; 
щодо стихійної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією біля скверу Богдана Хмельницько-
го.

Постійний зв’язок із виборцями наші 
депутати підтримували через громадську 
приймальню Рожищенської районної партійної 
організації ВО «Батьківщина», що знаходиться 
за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, 82 і 
працює щоденно, крім суботи та неділі, з 9-ї до 
17-ї години.

А Ви сплатили за вивіз сміття?
Стихійні сміттєзвалища у нашому місті виникають швидше, ніж 

ростуть гриби у лісі. Особливо купи органічного сміття полюбляють осе-
литися біля проїжджої частини, в посадках, на кладовищах. Як правило, 
такі сміттєзвалища утворюють жителі приватного сектору в надії що 
хтось прибере при цьому заявляючи, що  «у них вдома сміття немає і не 
буває»… 

В основному таким «сміттєутворенням» займаються люди, які не за-
ключили і не бажають заключати договір на збір та вивіз ТПВ з комуналь-
ним підприємством «Дільниця благоустрою міської ради». 

Хто платить, а хто не платить за вивіз сміття поблизу стихійних сміттє-
звалищ у Рожищі дивіться у таблиці. 

Зауважимо, що лише за 4 дні працівники КП «Дільниця благоустрою 
міської ради» вивезли майже 100 м. куб. сміття. Не важко порахувати 
скільки його буде в передпасхальний період. 

Нагадуємо, що згідно статті 152 «Порушення правил благоустрою 
територій міст та інших населених пунктів» караються штрафами: тягнуть 
за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд двад-
цяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
це від 340 до 1360 грн та попередження або накладення штрафу на поса-
дових осiб - вiд п’ятдесяти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, що складає 850-1700 грн.

Назва вулиці, яка 
примикає до стихійного 

сміттєзвалища

Кількість хат, що 
користується 

послугою

Кількість хат, що 
не користується 

послугою

Н.Ужвій 27 27

Садова 19 12

Суворова 21 20

Ватутіна 17 16

провул. Ватутіна 9 6

Ювілейна 19 20

Залізнична 6 3

Ломоносова 24 13

Менделєєва 13 3

Чкалова 4 6

Мазепи 16-56 10 22

Мазепи 121-176 15 26

Пирогова 7 11

провул. Пирогова 0 1

Кар’єрна 1 1

Всього 192 187



3№ 36 Рожищанин
Як оформити опікунство над пенсіонерами?
Оформлення опіки - процес досить тру-

домісткий і займає багато часу. Якщо говорити 
про опіку, то в першу чергу слід розуміти, що 
опіка встановлюється над недієздатною особою, 
у випадку ж дієздатності пенсіонера, встанов-
люється піклування у формі патронажу. Для того, 
щоб оформити опіку, необхідно зібрати певний 
пакет документів. Якщо пенсіонер страждає 
психічними захворюваннями, то слід звернутися 
до органу опіки та піклування з заявою, далі 
необхідно отримати висновок психіатричної екс-
пертизи, яка підтвердить неосудність пенсіоне-
ра. Але недієздатність і визначення опікунів та 
піклувальників - це прерогатива суду. Тому варто 
звернутися до суду з позовом про визнання 
особи недієздатною, в позовній заяві мають бути 
чітко вказані всі обставини і факти, які свідчать 
про наявність психіатричних розладів.

У ході судового розгляду будуть розглянуті 
всі аспекти і буде винесено постанову або про 
призначення позивача опікуном, або про пе-
реміщення пенсіонера в психіатричну лікарню 

або в соціальну установу, де за пенсіонером 
здійснюватиметься гідний догляд. Далі треба 
буде оформити опікунство. Для цього з рішен-
ням суду слід звернутися до органів опіки та пі-
клування, де майбутньому опікуну буде виданий 
список потрібних документів для подальшого 
оформлення опіки над пенсіонером. Як правило, 
список є вичерпним і включає в себе також 
медичне обстеження опікуна чи піклувальника. 
Опікун повинен бути здоровий, не мати хроніч-
них захворювань, не перебувати на обліку в 
психіатричному і наркологічному диспансерах.

Якщо пенсіонер дієздатний і не страждає 
психічними розладами, а так само цілком може 
себе забезпечити, над ним встановлюється 
піклування у формі патронажу. Ця процедура 
оформляється трохи простіше. Тут немає необ-
хідності ходіння по судах. Досить заяви від пен-
сіонера, в якій він виявляє бажання про призна-
чення йому піклувальника. З цією заявою слід 
йти в органи опіки, де на засіданні буде ухвалено 
рішення про призначення піклувальника. Після 

проходження всієї процедури буде оформлений 
патронажний догляд за пенсіонером. Необхідно 
розуміти, що цей крок дуже відповідальний, 
оскільки йдеться про літню людину, а вони, як 
відомо, бувають досить примхливими. Догляд за 
пенсіонером може здійснюватися як у квартирі 
пенсіонера, так і в квартирі опікуна.

Необхідно враховувати і той момент, що 
переважне право бути опікунами мають батьки, 
діти, бабусі й дідусі, брати і сестри опікуваного. 
У разі, якщо таких немає, або вони відмовилися 
оформити опіку над пенсіонером, тоді опікуном 
може бути будь-яка особа, яка виявила бажан-
ня бути опікуном чи піклувальником. В якості 
помічника для опікуна чи піклувальника, у разі 
якщо пенсіонер переніс операцію або йому по-
трібна щоденна медична допомога, можна взяти 
патронажну медсестру. В її обов’язки входить 
щоденний медичний догляд за літньою люди-
ною. Спектр догляду невеликий, але в якості до-
помоги підійде. Особливо для тих, хто з якихось 
причин не може надавати медичну допомогу.

Слід пам’ятати, що опіка над старими 
людьми не дає права на спадкування майна. І 
розпоряджатися майном пенсіонера опікун не 
має права, всі дії, пов’язані з майном опікува-
ного, повинні узгоджуватися з органом опіки. І 
повинні бути виключно в інтересах опікуваного. 
Ні опікун, ні піклувальник не стають власниками 
майна опікуваного. Також вони не включаються 
до спадкоємців. Адже нерідкі випадки, коли 
опікунство над літньою людиною здійснюється 
виключно заради майна пенсіонера. І почи-
наються очікування, коли ж кінець. У випадку 
з опікою, майно потрапити до опікуна чи 
піклувальника може тільки за рішенням самого 
пенсіонера. Так би мовити, на зразок подяки. 
Але не варто забувати, що практично у кожно-
го пенсіонера є родичі, які, хоч і відмовилися 
доглядати старого, але у спадок вступати будуть. 
У кожному разі, опіка - справа добра і важлива, а 
головне - потрібна.

Рожищенське бюро правової  допомоги 

Рожищенська міська рада оголошує конкурс 
щодо виконавця послуг з централізованого 
вивезення твердих побутових відходів.
Для участі в конкурсі запрошуються суб’єкти господарювання різних форм влас-

ності.
Вимоги до учасників конкурсу:
- наявність матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації;
- наявність досвіду роботи з надання таких послуг;
- наявність відповідного дозволу (ліцензії) на виконання цих робіт і надання послуг;
- наявність нормативно-технічної документації;
- наявність інвестиційного потенціалу ( інвестиційна пропозиція ).
Конкурсні пропозиції будуть оцінюватись за наступними критеріями:
- вартість послуг;
- рівень забезпеченості учасника  конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
- кількість працівників відповідної кваліфікації;
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- строки надання послуг;
- наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог, 

стандартів, нормативів, норм і правил;
- підвищення якості послуг та зниження їх вартості.
Для участі в конкурсі учасники подають оригінали або засвідчені в установленому 

законодавством порядку копії наступних документів:
- балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;
- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду 

України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та 
платежами до Пенсійного фонду України;

- документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господа-
рювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на 
балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного 
парку тощо);

- документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та переве-
зення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів за останній рік;

- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про 
проходження ними технічного огляду;

- довідки - характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, ван-
тажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю 
та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування 
організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефона 
керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально об-
ладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;
- документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення 

побутових відходів;
- документи, що містять інформацію про кількість відходів, залучених учасником до 

повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сиро-
вина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- інші документи, які надаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості 
про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження 
роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби, тощо) належ-
ного рівня якості.   

Конкурсні пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою конкурсній 
комісії у конверті, на якому зазначається повне  найменування і місцезнаходження учас-
ника конкурсу, за адресою: м. Рожище, вул. Незалежнолсті, 60. 

Контактні телефони: 2-13-36, 2-47-15.

Сергій Савчук: Луцькі ОСББ - учасники програми «теплих» 
кредитів комплексно утеплили будинки та в 2-3 рази 
менше сплачують за тепло

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук розповів журналістам про переваги впровадження енергое-
фективних заходів за програмою «теплих» кредитів, про її прозорість та причини популярності серед ОСББ.

«Дослідження ефективності програми, які ми проводили спільно з Проектами USAID та IFC, а також опитуван-
ня голів ОСББ показують: повна термомодернізація багатоповерхівки – утеплення разом із облаштуванням ІТП з 
погодним регулювання – дозволяє її мешканцям вдвічі а то й більше зменшити плату за опалення. Ефективними є й 
інші заходи: після заміни вікон та дверей економія тепла складає 14%, після модернізації інженерних систем – 12%, 
а після встановлення ІТП – 10%. Модернізація освітлення дає змогу скоротити споживання електроенергії на 71%», 
– повідомив голова Агентства.

Слухаючи пана Сергія, виникає логічне запитання: «Чому програма настільки популярна серед мешканців 
багатоповерхівок?» 

«Справа в тому, що брати участь у ній економічно вигідно для кожного мешканця в ОСББ. За умовами програ-
ми, ОСББ отримує з держбюджету відшкодування 40% суми кредиту. Компенсація буде до 70%, якщо у будинку 
приживають родини, що отримують субсидії. Крім цього, наприклад, Луцька міська рада відшкодовує всю відсотко-
ву ставку за «теплим» кредитом. Відтак, витрати ОСББ утеплення складуть фактично половину та менше їх ринко-
вої вартості», - роз’яснив С.Савчук та додав, що навіть за умови великого кредиту сумою більше 1 млн грн. витрати 
ОСББ складуть лише 55%.

Все інше - це державна та місцева фінансова підтримка. Отже, витрати однієї родини за кредитом складуть в 
середньому лише 129 грн у місяць, при цьому економія на оплаті за опалення буде сягати більше 400 грн у місяць.

Переконатися у тому, що заходи з енергоефективності дозволять втричі менше сплачувати за комунальні 
послуги змогли мешканці багатоповерхівки, об’єднаних в ОСББ «Відродження». У будинку повністю замінено всі 
мережі на нові, встановлено ІТП, світлодіодне освітлення, замість старих вікон та дверей в під’їздах – нові енерго-
ефективні. Цього року в планах ОСББ – утеплення даху. У результаті проведених робіт у січні цього року витрати 
мешканців будинку на опалення склали 12,53 грн за 1 кв. м, що втричі менше, ніж в інших будинках Луцька, де 
мешканці сплачували по 42,66 грн за 1кв.м.

Інше луцьке ОСББ «Авангард-Луцьк» зайнялося енергоефективністю завдяки участі в Урядовій програмі «те-
плих» кредитів. ОСББ прийняло рішення провести капітальний ремонт водостоків та покрівлі будинку, встановити 
ІТП, замінити вікна та двері, повністю утеплити будинок. Для цього ОСББ взяло «теплий кредит» на суму майже 2,7 
млн. гривень. З цієї суми держава відшкодувала 791 тис. грн, а місто взяло на себе виплату відсотків за кредитом. 
Витрати мешканців за кредитом становлять 5 грн за 1м² житлової площі.

«У результаті жителі будинку майже вдвічі скоротили рахунки за опалення у поточному опалювальному сезоні. 
Так, наприклад, у січні вони заплатили лише 21,94 грн за 1м², в той час як середній тариф по місту склав 42,66 гри-
вень», - наголосив Сергій Савчук.

Варто зауважити, що на сьогодні Урядовою програмою «теплих» кредитів вже скористалося 664 ОСББ, які 
залучили більше 80 млн грн на проведення таких енергоефективних заходів як утеплення фасадів, горищ, підвалів; 
встановлення приладів обліку води та тепла, багатозонних лічильників  електроенергії, радіаторів опалення з 
терморегуляторами; заміна вікон на нові з енергозберігаючим склом; модернізація освітлення; облаштування ІТП 
тощо.

«Корупція» має багато облич
У Рожищенському районному суді слухали справу про адмінправопорушення вимог закону «Про запобігання 

корупції». Відповідачем на якому була Тетяна Лесіна, завідувачка ДНЗ №1 міста Рожище.
За словами прокурора Леоніда Стасюка, Тетяна Лесіна вчинила адмінправопорушення пов’язані з корупцією. 

Зокрема в умовах конфлікту інтересів приймала рішення, які стосуються її близьких осіб – рідної сестри та сина. 
Мова йде про затвердження табелю робочого дня та винесення наказів, що стосуються роботи родичів.

Відповідно до законодавства, вона повинна була вчасно попередити про конфлікт інтересів свого безпосеред-
нього керівника. Однак, завідувачка дитсадка цього не зробила. 

Проте адвокат Лесіної Віталій Єлов, заперечив прокурору. Він зауважив, що закон не забороняє працювати 
близьким родичам в одній організації.

Зрештою, суддя Іван Сіліч визнав Лесіну винною у вчиненні корупційного адмінправопорушення та обрав 
покарання у вигляді штрафу.

Підвели підсумки роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Рожищенського району за 2016 рік
Рожищенським районним відділом держав-

ної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Волин-
ській області проаналізовано роботу органів 
державної реєстрації актів цивільного стану за 
2016 рік.

Державну реєстрацію актів цивільного стану 
здійснюють 28 сільських та 1 селищна рада. В 
2016 році складено 1287 актових записів цивіль-
ного стану, що на 85 актових записів менше 
проти минулого 2015 року, з них 526 актових 
записів цивільного стану складено Рожищенсь-
ким районним відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану. 

Видано 1829 свідоцтв про державну реєстра-
цію актів цивільного стану, що на 29 свідоцтв 
менше проти минулого року. З них видано при 
державній реєстрації актів цивільного стану – 
1363 штук, що на 43 менше проти 2015 року та 
466 повторних свідоцтв,  що на 14 свідоцтв біль-
ше, ніж в 2015 році. Видано 619 витягів з Держав-
ного реєстру актів цивільного стану громадян, 
що на 15 більше проти минулого року, а саме: 
141 платних витягів на суму 10293.00 гривень та 
478 безоплатних витягів з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян.

Протягом 2016 року розглянуто 22 клопо-
тання про зміну імені (прізвища, власного імені) 
громадянами нашого району та розглянуто 67   
справ про внесення змін та доповнень в актові 

записи цивільного стану, що на 31 справу більше 
проти минулого 2015 року. 

В 2016 році зареєстровано: 458 народжень 
або на 11 більше проти минулого року,; 605 
смертей або на 5 більше проти минулого (з них 1 
дитина у віці до одного року); 186 шлюбів, або на 
92 шлюби менше проти минулого року. Скла-
дено 14 актових записів цивільного стану про 
розірвання шлюбів, крім того зроблено 112 від-
мітки про розірвання шлюбу за рішеннями суду, 
разом становить 126 розірвань шлюбів, що на 1 
розірвання більше проти минулого року. В 2016 
році укладено 186 шлюбів, процент розлучень 
становить майже 68 відсотків. 

Оформлено 26 фактів визнання батьківства, 
з яких 18 фактів оформлено Рожищенським 
районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану та 8 – сільськими радами, що 
на 2 менше проти минулого року. 

Розглянуто 67 справ про внесення змін до 
актових записів цивільного стану, в тому числі 
5 справ про внесення змін у зв’язку з усинов-
ленням дитини.  Підготовлено 8 висновків про 
відмову щодо внесення змін до актових записів 
цивільного стану.

Найбільше народилось дітей по Переспівсь-
кій сільській раді – 23 дітей, та померло найбіль-
ше по цій же сільській раді – 37 осіб. Найбільше 
шлюбів оформлено Кременецькою сільською 
радою – 6. Для порівняння Рожищенським 

районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану складено 526 актових записів 
цивільного стану, в тому числі: 177 актових 
записів про народження, 190 - про смерть та 121 
– про шлюб, 14 актових записів про розірвання 
шлюбу, 22 актових записів про зміну імені та 2 
поновлених актових записів про народження 
і про смерть. В 2016 році зареєстровано 36 
новонароджених дітей відповідно до ч.1 ст. 135 
Сімейного Кодексу України, тобто мами одинокі, 
що на 2 менше проти 2015 року.

Сума сплаченого державного мита за дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану за 2016 
рік становить 1008.37 гривень, що на 344.40 грн. 
менше ніж  в  2015 році.  Загальна  сума  одержа-
них  коштів  за надання платних послуг стано-
вить 10965.00 грн., що на 490.00 грн. менше, ніж 
у минулому році. 

В 2016 році працівниками відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану прийнято і 
видано відповідні документи 1069 громадянам 
та виконано 798 запитів установ та організацій, 
що на 336 більше проти минулого року.

Протягом 2016 року працівниками установи 
проводились семінари з посадовими особами 
сільських та селищної ради, які здійснюють 
державну реєстрацію актів цивільного стану, 
проведено 11 перевірок роботи сільських рад 
району з питань державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

Здійснюється дієвий контроль за дотриман-
ням строків державної реєстрації актів цивіль-
ного стану, особливо народжень та смертей. За 
минулий рік складено 2 протоколи про ад-
міністративні правопорушення за несвоєчасну 
державну реєстрацію народження дитини.

Протягом 2016 року нашими працівника-
ми до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян внесено 4046 актових записів 
цивільного стану про державну реєстрацію 
актів цивільного стану за період з 1949 року по 
1945 роки, або план  внесення виконано на 100 
відсотків.

Минулого року було прийнято та апостильо-
вано 29 документів, виданих органами юстиції та 
оформлених нотаріусами України для викори-
стання за кордоном. 

У 2016 року працівниками відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану підготовлено 
7 статей щодо роз’яснення чинного законодав-
ства України, проведено 2 навчальних заняття з 
посадовими особами виконавчих комітетів сіль-
ських рад району з питань роботи в Державному 
реєстрі актів цивільного стану громадян. 

Начальником Рожищенського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану прийнято на особистому прийомі 48 осіб 
з різних питань сімейного та трудового законо-
давства. 

Валентина Лясковська 
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У День Героїв Небесної сотні в місті 
стартував автопробіг «Не зрадь Револю-
цію Гідності». Організаторами якого були 
ГФ «Народна самооборона міста Рожи-
ще», ГФ «Самооборона міста Ківерці» і 
Національний Корпус «Азов».

- Цією акцією ми хотіли нагадати 
можновладцям, що не за таку Україну 
віддали життя Герої Небесної Сотні. Вони 
вмирали не для того, щоб ми й далі ми-
рилися з хабарництвом, розкраданням 
і розтратою майна громади, неправдою 
і беззаконням, яке покривається людь-
ми у мантіях, - зазначили рожищенські 

самооборонівці. – Про це ми хотіли поговорити з суддями Іваном Підгірним, Петром 
Філюком, Андрієм Сівчуком, з головним лісівником області Олександром Кватирком, на-
чальником-хабарником ДАБІ Сергієм Шемейком. Але ніхто з них нам не відчинив. Вони 
сховалися за високими парканами і броньованими дверима. Нема бажання чути народ. 
Тож ми просто лишили під їхніми оселями золоті батони - символи корупції і жадібності.

Всього-на-всього три роки пройшло з того часу, відколи серце України розривало-
ся від куль снайперів, коли переважна більшість країни, яка не могла бути фізично на 
Майдані, завмерла біля екранів телевізорів в болісному очікуванні.

- Всього три роки, а Небесна Сотня вже перетворюється в красиву фразу, в гарну 
легенду. Люди, які фактично в мирний час поклали свої життя за країну. Шалена кіль-
кість людей буквально за три роки згадується лише по якихось датах, річницях. А жити 
потрібно так, щоб не ховати очі, коли Небесна Сотня дивитиметься на нас, – зазначила 
Наталія Марценюк.

Люди, які зібралися на площі Незалежності, хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
загиблих Героїв і заспівали Гімн України.

Автопробіг проходив за маршрутом Рожище-Луцьк-Ківерці. Під час автопробігу 
виступали ті, хто мав відношення до Революції Гідності. А рожищенські солістки Лілія 
Мартинюк та Людмила Семера своїми піснями пробудили в серцях кожного учасника 
незабутні спогади про події трирічної давнини. 

«Не зрадь Революцію Гідності»

Проблема дитячого насилля особливо гостро постала сьогодні, коли соціальні ме-
режі Інтернету заполонили ігри типу «Синій кит», «Кити пливуть вверх», «Розбуди мене 
в 4:20», f57 чи f58, «Тихий дім», «Море китів», «50 днів до мого...» та інші. Так звані «ігри» 
спонукають підлітків вкорочувати собі віку.

Працівники Рожищенської бібліотеки для дітей не залишились осторонь цієї теми 
та провели для учнів 8-го та 9-го класів ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 м. Рожища шок-урок 
«Смертельна гра із «синіми китами».

Вже багато місяців поспіль у мережі обговорюють цю підліткову гру. У смертельної 
розваги багато назв, але результат завжди однаковий - зламане життя і вбиті горем 
батьки.

У багатьох підлітків трапляються проблеми у житті, які здаються їм як такі, що не-
можливо вирішити. Тоді вони найбільше потребують підтримки і любові своїх близь-
ких людей, друзів, допомоги в усвідомленні і розумінні себе і світу довкола себе.

Шокуючі факти, цікаве відео та просто спілкування з підлітками, надіємося, змусило 
замислитися всіх присутніх в залі про сенс життя, його цінність та красу, про хороших 
друзів поруч та свою місію в цьому житті.

Бережіть своїх дітей та слідкуйте, в яку гру і з ким грається ваша кровинка.

Шок-урок «Смертельна гра із «синіми китами»

У лютому відбувся обласний конкурс 
читців «Мій любий краю», присвячений 
146-ій річниці від дня народження Лесі 
Українки, який щороку проходить у літера-
турно-меморіальному музеї Лесі Українки 
в селі Колодяжне Ковельського району.

Доторкнутися до високого поетичного 
слова, відчути атмосферу, в якій жила і 
творила співачка досвітніх вогнів, прой-
нятися її завжди актуальними поетичними 
рядками «Ні, я жива, я буду вічно жити» 
приїхали понад 40 учасників з усієї Волині, 
серед яких переможці районних конкурсів 
та студенти училища культури, які пред-
ставили твори Лесі Українки на високому, 
подекуди майже професійному рівні.

Наш район цьогоріч представляли 
Сергій Мар’яшин -одинадцятикласник Ро-

жищенського НВК №4, учасник аматорського гуртка художнього читання РД «Просвіта» 
(кер. Наталія Марценюк), Оксана Мельник - директор БК с. Переспа та Юлія Нікітюк - 
читець БК с. Любче, студентка 4-го курсу факультету філології та журналістики СНУ.

Виконавську, читацьку майстерність, образне бачення учасників оцінювало висо-
копрофесійне журі: голова - заслужений журналіст України, член Національної спілки 
письменників України, поетеса, прозаїк, публіцист Надія Гуменюк, заслужений артист 
України, артист Волинського обласного академічного театру ляльок Петро Савош, 
заступник начальника управління культури ОДА Марія Назаркевич, головний режисер 
Обласного науково-методичного центру культури Ніна Фурдило.

Першим серед рожищан перед журі та глядачами твір Лесі Українки «Забута тінь» 
декламував Сергій Мар’яшин. Хлопцеві вдалося донести своє бачення та філософію 
вірша, адже дякували йому щирими аплодисментами та вигуками «Браво». І як резуль-
тат - Сергій Мар’яшин виборов ІІІ місце, став дипломантом обласного конкурсу читців 
«Мій любий краю».

Рожищанин – дипломант обласного конкурсу 
читців «Мій любий краю»На початку березня в РД «Просвіта» відбувся 

благодійний концерт «Люби цей світ», на якому 
збирали кошти на операцію рожищанину Дени-
ску Любашевському.

Дениско, якому 24 липня виповнилося лише 
4 рочки, втратив слух. Батьки хлопчика обхо-
дили безліч лікарів, шукали допомоги скрізь, 
де тільки можна. Нині сума на операцію, яку 
потрібно зробити дитині якнайшвидше, є непо-
сильною для родини – мільйон гривень.

У програмі благодійного концерту взяли 
участь солісти, групи та музиканти госпел-хору 
«Heaven» міста Луцьк. Зокрема, відкрив бла-

годійний концерт вокаліст і автор власних пісень Олександр Шумчук.
Згодом на сцені виступили й решта учасників госпел-хору «Heaven». Вокалісти 

співали у супроводі інструментального ансамблю. Після виступу організатори зібрали 
кошти, які пожертвували благодійники. Загалом назбирали  9 тис. 204 грн і 50 доларів, 
які відразу вручили мамі Тетяні та маленькому Дениску. 

Тетяна Григорівна подякувала усім, хто в цей складний час не пожалкував коштів 
на операцію її синові.

В кінці зустрічі звершили молитву, аби Господь благословив сім’ю Шевчуків і до-
поміг маленькому Денискові.

Нагадаємо, всі, хто не зміг прийти на концерт, але має бажання допомогти дитині, 
може перерахувати кошти на рахунок в Приватбанку 4149 4978 6842 3460, МФО 
305299, КОД ЄДРПОУ 14360570, відкритий на ім’я мами – Шевчук Тетяни Григорівни.

Добро править світом

В лютому Луцьке КП «Ласка» здій-
снювало в Рожищі вилов собак.

Як повідомили в КП «Дільниця 
благоустрою міської ради», вилов 
бездомних тварин, аби дотримува-
тися закону «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», прово-
дить Луцьке КП «Ласка». Яке, згідно 
з умовами нового договору, оцінює 
одного собаку в 792,29 грн.

Сума чималенька, але це ще не 
все. Згідно з договором тварини 
після стерилізації, вакцинації, кліпсу-
вання повертаються на попереднє 

місце проживання під час наступного виїзду на відлов до Рожища. Поверненню не 
підлягають лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до 3-х місяців. А та-
кож ті тварини, які після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування 
вдасться прилаштувати з території КП «Ласка» у сім’ї.

Під час рейду працівники «Ласки» виловили 11 собак, а це - 8715,19 грн з міського 
бюджету. Напевно, настав час задуматися, чи правильно віддавати таку суму грошей на 
собак, 80 % з яких мають власників. 

В ситуації з бездомними тваринами в першу чергу винні самі люди. Бо добре зна-
ють, що їм нічого не «світить» за викинуту на вулицю собаку, чи кота, які вдома стають 
непотрібним ротом. 

Давайте разом дбати про братів наших менших!

Відлов собак «б’є по кишені»

У фінальному етапі обласного конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України в 
Луцьку призове місце зайняла школярка з 
Рожища Ірина Букраба за наукову роботу 
«Жіночі образи в творчості Олени Пчілки».

Саме постать Олени Пчілки привабила 
ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Рожище 
Ірину Букрабу, яка вирішила вивчати жит-
тєвий і творчий шлях Ольги Косач.

Учениця разом із науковим керівником - 
вчителем української мови та літератури ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 Аллою Новосад протягом року 
проводила дослідження творчого доробку 

письменниці, особливо їй імпонували жіночі образи, сильні вольові особистості, якою 
була Ольга Драгоманова.

Як стверджує школярка, прозова спадщина Олени Пчілки по-справжньому цікава 
й дуже цінна. В роботі дослідниця підняла низку актуальних проблем, висловила з їх 
приводу свіжі та слушні судження.

І хоча, за словами Ірини, конкуренція на конкурсі-захисті була досить великою, але 
їй таки вдалося вибороти призове місце. Великий багаж знань про письменницю, ну 
і, звісно, вміння гідно представити свою роботу  стали вирішальними під час відбору 
журі, у складі якого були викладачі Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету та Луцького педа-
гогічного коледжу.

Виконана робота свідчить про ґрунтовну обізнаність авторки з аспектами обраної 
нею теми. Що, безумовно, є великою заслугою наставника Алли Новосад.

Бажаємо школярці не зупинятися на досягнутому і надалі завойовувати вершини не 

Призове місце на конкурсі науково-дослідницьких 
робіт у рожищанки

У парку нові жителі – кипариси
Працівники міської ради провели посадку дерев в парку біля 

Обеліска Слави. По обидва боки головної паркової алеї, де не при-
жилися раніше висадженні деревця, було посаджено два десятки 
кипарисів. 

Також працівники КП «Дільниця благострою міської рада» пороз-
чищали квітники, обрізали сухі гілля на деревах.

Виконавчий комітет міської ради звертається до рожищан з про-
ханням оберігати зелені  насадження та бережно відноситися до усіх 
елементів благоустрою міського парку відпочинку.

Рожищани! Організовуйтеся на своїх вулицях, проводьте масові 
прибирання, адже спільними зусиллями ми зможемо зробити наше 
місто, дім в якому ми живемо, гарним та привабливим. 


