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У Рожищі започаткували 
моду на чистоту… 

Будні

До уваги сімей мобілізованих! 
Відповідно до Комплексної про-

грами підтримки учасників ан-
титерористичної операції та членів 
їхніх сімей–мешканців м. Луцька, за-
твердженої рішенням Луцької місь-
кої ради від 27.08.2014 р. № 63/9, вій-
ськовослужбовцям, призваним на 
військову службу за мобілізацією на 
підставі указів Президента України 
«Про часткову мобілізацію», членам 
їхніх сімей, учасникам антитерорис-
тичної операції та членам їхніх сі-
мей, сім’ям, члени яких загинули під 
час проведення антитерористичної 
операції, надається така підтримка: 

1. Звільнення від сплати за по-
слуги з утримання будинків та при-
будинкових територій незалежно від 
форми власності житлового фонду. 

Для отримання цієї пільги необ-
хідно подати заяву встановленого 
зразка до департаменту соціальної 
політики за адресою просп. Волі, 4а 
каб. 114, 105. 

До заяви додаються такі доку-
менти: 

• копія паспорта військовос-
лужбовця, призваного на військову 
службу за мобілізацією на підставі 
указів Президента України «Про 
часткову мобілізацію», учасника ан-
титерористичної операції та члена 
сім’ї, якщо заява подається останнім 
(1, 2, 11, 12 сторінки); 

• копія ідентифікаційного но-
мера (крім осіб, які через свої релі-
гійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника подат-
ків, повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби 
та мають відмітку в паспорті) вій-
ськовослужбовця, призваного на 
військову службу за мобілізацією на 
підставі указів Президента України 
«Про часткову мобілізацію», учас-
ника антитерористичної операції 
та члена сім’ї, якщо заява подається 
останнім; 

• довідка, видана та скріплена 
печаткою уповноважених орга-
нів, зокрема Міністерства оборони 
України — військовими комісаріа-
тами, військовими частинами тощо, 
Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби 
України, Національної гвардії Украї-
ни, Державної служби України з над-
звичайних ситуацій тощо або їхніми 
територіальними органами (надалі 
— уповноважені органи), про при-
зов учасника антитерористичної 
операції на військову службу на ви-
конання указів Президента України 
від 17.03.2014 № 303/2014 «Про част-
кову мобілізацію», від 06.05.2014 
№ 454/2014 «Про часткову мобілі-
зацію» та від 22.07.2014 № 607/2014 
«Про часткову мобілізацію»; 

• копія свідоцтва про шлюб, ко-
пія свідоцтва про народження дітей; 

• копія свідоцтва про народження 
військовослужбовця, призваного на 

військову службу за мобілізацією на 
підставі указів Президента України; 

• копія свідоцтва про смерть 
військовослужбовця, призваного на 
військову службу за мобілізацією на 
підставі указів Президента України 
«Про часткову мобілізацію», учасни-
ка антитерористичної операції (для 
членів сім’ї загиблих (померлих) під 
час участі в антитерористичній опе-
рації); 

• будинкова книга (для приват-
ного житлового фонду), довідка про 
склад сім’ї (для державного житло-
вого фонду). 

Під час подання копій докумен-
тів заявники надають їх оригінали 
для огляду та засвідчення цих копій 
спеціалістом департаменту, який 
приймає документи від заявника. 

2. Надання за рахунок коштів 
бюджету міста одноразової матері-
альної допомоги на вирішення соці-
ально-побутових проблем. 

Для отримання одноразової ма-
теріальної допомоги необхідно по-
дати заяву встановленого зразка до 
департаменту «Центр надання адмі-
ністративних послуг у місті Луцьку» 
за адресою вул. Лесі Українки, 35. 

До заяви додається довідка, вида-
на та скріплена печаткою уповнова-
жених органів, зокрема Міноборони 
України — військовими комісаріа-
тами, військовими частинами тощо, 
МВС, Служби безпеки, Державної 
прикордонної служби, Нацгвардії 

України, Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій тощо або 
їхніми територіальними органами 
(надалі — уповноважені органи), 
про призов учасника антитерорис-
тичної операції на військову службу 
на виконання вище названих указів 
Президента України. 

3. Поліпшення матеріально-по-
бутових умов проживання учасни-
ків антитерористичної операції та 
членів їхніх сімей. 

Щодо цього питання необхідно 
звертатися до департаменту «Центр 
надання адміністративних послуг» 
за адресою вул. Лесі Українки, 35. 

4. Забезпечення безкоштовного 
проїзду у тролейбусах (шляхом при-
дбання щомісячних проїзних квит-
ків) дітей шкільного віку для таких 
категорій: 

• дітей, батьки (члени сім’ї, ві-
тчим) яких призвані за мобілі-
зацією на виконання указів Пре-
зидента України «Про часткову 
мобілізацію»; 

• дітей військовослужбовців 
Збройних сил України й інших вій-
ськових формувань, співробітників 
правоохоронних органів, які задіяні 
для участі в антитерористичній опе-
рації, у забезпеченні правопорядку 
й охороні державного кордону на 
території Донецької та Луганської 
областей; 

• дітей, батьки яких загинули в 
ході антитерористичної операції. 

Для отримання проїзних квит-
ків дітям шкільного віку необхідно 
звертатися до загальноосвітнього 
навчального закладу, в якому вони 
навчаються. 

5. Забезпечення безкоштовним 
харчуванням учнів загальноосвітніх 
та дошкільних навчальних закладів. 

Необхідно звертатися до загаль-
ноосвітнього або дошкільного на-
вчального закладу, в якому навча-
ється дитина. 

6. Надання дітям послуг із без-
коштовного користування басейном 
та участі в спортивних гуртках, сек-
ціях, клубах, гуртках Палацу куль-
тури м. Луцька та Палацу учнівської 
молоді м. Луцька. 

7. Безкоштовне навчання дітей у 
школах естетичного виховання (му-
зичні школи, художні школи). 

8. Безкоштовне медичне обсте-
ження та лікування у комунальних 
медичних закладах м. Луцька. 

9. Юридична допомога. 
10. Відповідно до рішення ви-

конкому від 17.12.2014 № 731-1 «Про 
пільгові категорії громадян, яким 
додатково надаватимуться пільги 
при здійсненні перевезень пасажи-
рів у автобусах на міських маршру-
тах у м. Луцьку в 2015 році», особи, 
які мають посвідчення «Член сім’ї 
загиблого (померлого)», перевозять-
ся безкоштовно в автобусах на місь-
ких маршрутах м. Луцька. 

Рада оборони області 
заборонила реалізовувати 
алкоголь після 22-ї години 
Рекомендувати обмежити час продажу алко-
гольних напоїв — таке рішення Ковельської та 
Володимир-Волинської міських рад підтримав 
склад ради оборони області під час останнього 
засідання. Рекомендацію заборонити реалізову-
вати алкоголь після 22-ї год. оформлять у рішен-
ня ради оборони області й адресують міським 
головам та керівникам районних рад. 

Волейбольна команда 
«Континіум-Ковель» — одна 
з найкращих 
Волейбольна команда «Континіум-Ковель» стала 
чемпіоном України серед команд вищої ліги сезону 
2013–2014 років. Сьогодні дівчата вирушають на 
всеукраїнські змагання у Запоріжжя. Сертифікати на 
грошові винагороди, які були виділені з обласного 
бюджету, отримали дванадцять спортсменок коман-
ди (3 тис. грн), а також тренери Богуслав Галицький 
(6 тис. грн) та Сергій Федонюк (4 тис. 500 грн). 

«Народний люстратор», бруківка, 
шини та… концерт — і в Рожищі нова 
очільниця виконавчої ланки влади 

12 березня перед Рожищен-
ською райдержадміністра-

цією було гаряче. Саме цього дня 
голова Волинської облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик при-
був до райцентру, аби представити 
громаді нову очільницю — Інну 
Гайворонську (колишній юрист 
РДА та громадська діячка). Рожи-
щани зустріли цю кандидатуру 
неоднозначно, тому в день при-
значення прийшли до стін адмі-
ністративної будівлі з плакатами 
«Ми за громадське обговорення», 
«Рожище без Савчука» та «Почуй-
те громаду!». 

Свідченням протесту проти 
нехтування ідеалами Майдану ста-
ли принесені сюди шини, бруківка 
та сміттєвий бак із написом «На-
родний люстратор». ГФ «Народна 
самооборона м. Рожище» та не-
байдужі рожищани протестували 
не стільки проти Інни Гайворон-
ської, як проти непрозорих меха-
нізмів призначення керівників без 
можливості громадського обгово-
рення. Рожищани нагадали Воло-
димиру Гунчику, як він 18 серпня 
2014 року на зустрічі з волинськи-
ми активістами та волонтерами 
дав обіцянку, що кожна кандида-
тура пройде гідну люстрацію та 
буде обговорена на громадських 
слуханнях. Активістів обурював 
той факт, що на ключову посаду в 
районі призначено дружину екс-
очільника району Олега Савчука, 
якого у 2008 році було звільнено 
через неналежне виконання по-
садових обов’язків. І це не єдине 
його звільнення. В 2010-му Савчук 

позбувся крісла керівника КП «Зе-
лене господарство міста Луцька». 
Тож, за словами активістів, таке 
призначення ставить під загрозу 
довіру народу до нинішньої влади. 

Натомість новоспечена чіль-
ниця райдержадміністрації пообі-
цяла гідно виконувати покладені 
на неї обов’язки та надії. А їй, щоб 
завоювати громадську довіру, на-
певно, доведеться викладатися на 
всі сто відсотків. 

Вдивовижу був виступ декіль-
кох членів народного аматорсько-
го колективу «Писанка» (керівник 
— Валентина Добровольська). 
Голосисті працівниці культури 
прийшли чи то привітати Інну 
Гайворонську з призначенням, чи 
то виставити на огляд особисті 
відносини з місцевими активіста-
ми. Та й не зрозумілий громаді був 
принесений ними плакат із напи-
сом: «Рожищенська Самооборона 
— п’ята колона Кремля!». Самі ж 
вони не змогли прокоментувати 
нібито «кремлівські» прояви цього 
формування. 

Пізніше слово взяв голова 
фермерів та приватних землевлас-
ників району, волонтер Руслан Хо-
мич, який озвучив відкритий лист 
громади Рожищенщини до Пре-
зидента України Петра Порошен-
ка. Зокрема, у листі йдеться про 
нехтування громадською думкою 
щодо призначення представників 
влади, підписаний він членами 
різних громадських організацій та 
політичних партій. 

Одне слово, все пройшло до-
сить стримано. 

Ірина ВЛАСЮК 

На жаль, сміття на наших вулицях 
уже давно перетворилося з по-
бутової проблеми на екологічну 
катастрофу. Куди не глянь, а осо-
бливо там, де побували відпочи-
вальники, — все встелене сміттям 
— від поодиноких недопалків і 
папірців до цілих куп непотребу. 
Прикро, але відходи, бруд і різний 
мотлох у парках, лісах та на берегах 
річок став невід’ємною частиною 
пейзажу, і часто люди закривають 
на це очі. Та є такі, які прибирають 
і на власному прикладі показують, 
що великі перетворення в країні 
треба починати з маленьких змін. 

Жителі вулиць Ломоносова та 
Менделєєва в місті Рожище органі-
зували акцію «Зробімо наш дім кра-
щим власними руками», щоб при-
брати прилеглу до їхніх помешкань 
посадку від стихійних смітників, 
створених руками недобросовісних 
рожищан. Близько тридцяти людей, 
серед яких і малі діти, 9 березня, 
жертвуючи вихідним днем, трудили-
ся на славу. А особливо відзначили-
ся Галина Фердолевська, Володимир 
Хведчак із внуком, Лариса Гордіюк, 
Володимир та Валерій Марчуки, Ві-
ктор Поліщук, Ігор Вербицький, 
Інна Дзюбанюк, представники сімей 

Яручиків, Гапонюків, Зубицьких, 
Вербицьких, Горбачів та ін. Кожен 
старався підсобити сусіду, розказати 
дотепного анекдота чи похвалитися 
знайденим «трофеєм». А чого там 
тільки не знаходили! Різноманітні 
обгортки, шкаралупи, лушпиння, 
пластикові пляшки, бляшанки, бите 
скло від кинутих пляшок і навіть… 
спідню білизну. Важко усвідомити, 
що більшість людей не замислюєть-
ся над тим, аби якось утилізувати 
сміття, і просто кидає його де зама-
неться. 

Хоча й приємного цього дня 
було багато. Перший подарунок — 
від матінки-природи: серед сміття 
дівчата знайшли маленький кущик 
підсніжників, яких там із роду-віку 
ніхто не бачив. Другий — щира ат-
мосфера невимушеного спілкуван-
ня, а от найбільше вразив усіх ре-
зультат — чистий, прибраний парк, 
у який не страшно відпустити дітей 
погратися або пройтися там весня-
ного вечора з коханою людиною. 

Всі були задоволені своєю робо-
тою, а особливо найактивніші учас-
ники акції — діти. Не щодня ж бо 
виконують таку важливу місію! 

Щодо вивозу сміття, то тут про-
блем не було жодних. Як і обіцяв 
міський голова Рожища В’ячеслав 
Поліщук, на проявлену громадою 

ініціативу була ділова реакція. На-
віть у вихідний день водій «Дільни-
ці благоустрою» Святослав Луцюк, 
який приїхав вивозити сміття, долу-
чився до прибирання, аби всі рожи-
щани усвідомили, що чистота рідно-
го міста, а також його європейське 
майбутнє залежить від небайдужос-
ті кожного з нас. 

На несвідомих громадян акти-
вісти вирішили вплинути психо-
логічно — роздрукувати і прикрі-
пити на деревах плакати про те, що 
природу варто берегти. Можливо, 
справді такий хід почне діяти на 
свідомість людей і вони не залиша-
тимуть сміття після гулянок та не 
ототожнюватимуть себе з усім нам 
відомими свійськими тваринами. 

На переконання жителів вулиць 
Ломоносова та Менделєєва, приби-
раючи разом парк, вони утвердили 
ідею чистого довкілля, бо ж людина, 
яка хоч раз добровільно його при-
брала, вже не кидатиме сміття де по-
пало і робитиме зауваження друзям 
чи колегам, які ще не позбулися цієї 
шкідливої звички. Своїм особистим 
прикладом вони формують моду на 
чистоту і водночас об’єднують людей, 
які більше не хочуть терпіти засмі-
чення країни. Тож кидають виклик й 
іншим жителям нашої України. 

Ірина ВЛАСЮК  


