
21 листопада у Вараші відзначили День Гідності
та Свободи, встановлений на честь доленосних
подій новітньої історії України - Помаранчевої ре-
волюції та Революції гідності.

Заходи розпочалися біля меморіалу Героїв Небес-
ної Сотні. Вихованці Будинку дитячої та юнацької твор-
чості управління освіти Вараської міської ради
тримали в руках портрети загиблих Героїв Небесної
Сотні та мешканців міста, учасників АТО.

Міський голова Сергій Анощенко та заступник місь-
кого голови Анатолій Кречик поклали квіти до мемо-
ріалу Героїв Небесної Сотні. Настоятель церкви
Архистратига Михаїла Луцького екзархату УГКЦ отець
Мирон Дух провів молитву за невинно убієнними Ге-
роями України. Представник громадськості Анатолій
Антикуз прочитав для присутніх власний вірш «Героям
Небесної Сотні». Вихованці центру дозвілля відділу
культури виконавчого комітету Вараської міської ради
Ілона Кущик та Софія Колдун декламували вірші про
ті події. У проведенні мітингу-реквієму також взяли
участь: вихованка БДЮТу Марина Лавренюк, вокаль-
ний ансамбль «Серпанок» та вихованка МЦ ССС ДМ
Ангеліна Пашко. Провела захід Світлана Тиндик.

Учасники заходу з державними прапорами України
та портретами загиблих Героїв Небесної Сотні прой-
шли від меморіалу Героїв Небесної Сотні по вулиці Ге-
роїв Небесної Сотні до будівлі Вараської міської ради,
де відбувся мітинг-реквієм та панахида. Панахиду за
загиблими Героями Небесної Сотні провели Благочин-
ний Володимирецького благочиння ПЦУ, протоієрей,
настоятель храму Святої Покрови Віталій Боднар, на-
стоятель Свято-Софіївського храму ПЦУ, активний
учасник революції Гідності, військовий капелан Йосип
Шарко, настоятель церкви Архистратига Михаїла
Луцького екзархату УГКЦ отець Мирон Дух.

Присутні помолилися за душі полеглих героїв та
вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

Місто: день за днем4 №45(620)

Відзначили День
Гідності і Свободи

З усіх категорій осіб, які потребують соціального за-
хисту, на особливу увагу заслуговують люди з особли-
вими потребами. 

На сьогодні в Україні є понад два з половиною міль-
йони людей, які потребують належного ставлення до
себе – вони хочуть жити повноцінним життям, вільно
пересуватися, не відчувати дискримінації у працев-
лаштуванні, мати змогу брати участь у соціальному та
культурному житті. 

Переймаючись буденними проблемами, ми повинні
замислитися над непростою долею людей з вадами
здоров’я, і не лише 3 грудня, а й протягом усього року
не забувати про те, що поруч із нами живуть люди з
особливими потребами, що вони потребують допо-
моги, уваги й толерантності від кожного з нас. Усу-
нення бар’єрів на шляху до самореалізації осіб з
особливими потребами, гарантування доступу до гід-
ної освіти і робочих місць на сьогодні є одним із пріо-
ритетних напрямів соціальної політики України.

Особи з інвалідністю – це не просто категорія
людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі
людські надії та сподівання на те, що все буде добре. 

Тож хочеться подякувати всім людям, які опікуються
людьми з обмеженими можливостями. Адже надання
їм щоденної підтримки й допомоги – реальний вияв
милосердя, людяності та любові до ближнього.

3 грудня – День
людей з 

інвалідністю

Трагедія, про яку
маємо пам’ятати...

23 листопада, в День пам’яті жертв голодомо-
рів, в центрі дозвілля відділу культури виконав-
чого комітету Вараської міської ради відбувся
вечір-реквієм.

Під час жалобного заходу перед присутніми висту-
пили міський голова Сергій Анощенко та вчитель іс-
торії Віктор Міцюк.

«Ці жахливі сторінки нашої історії неможливо
стерти та забути. Сьогодні ми повинні не просто від-
давати данину пам’яті, але й винести для себе
уроки з історії нашої держави, щоб подібне ніколи
не повторилося. Ми повинні донести біль і горе ми-
нулого до наших нащадків, щоб вони знали, розу-
міли і в майбутньому не допустили подібного. І
нехай лише сторінки підручників історії говорять про
голодомор, насилля та репресії», - зазначив міський
голова Сергій Анощенко.

Віктор Міцюк у своєму виступі зупинився на історич-
них фактах та цифрах: «Терор голодом, що діяв в
Україні протягом 22 місяців, був свідомою і цілеспрямо-
ваною політикою сталінського уряду, стратегія і тактика
якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця ка-
рально-репресивна акція була спрямована на упоко-
рення українського селянства, на знищення
самостійних селянських господарств – соціально-еко-
номічних підвалин української нації. Голодомор в
Україні назавжди залишиться в пам’яті українців однією
з найстрашніших сторінок нашого минулого, адже він
торкнувся чи не кожної української родини».

У заході взяли участь вихованці МЦ СССДМ. Ви-
ставку на тему «Голодомор - чорна сповідь моєї Віт-
чизни» підготували працівники Вараської міської
публічної бібліотеки. Поминальну панахиду за не-
винно убієнними голодом відслужив настоятель
Свято-Софіївського храму отець Йосип Шарко.

Учасники заходу переглянули документальні
факти та кадри хроніки Голодомору 1932-1933
років в Україні, взяли участь у загальноукраїнсь-
кій акції «Запали свічку» та вшанували хвилиною
мовчання пам’ять мільйонів співвітчизників,
життя яких забрала голодна смерть.  

Скелелази Вараша
успішно виступили на змаганнях

у Нетішині
23 листопада 2019 року в місті супутнику Хмельницької АЕС,

Нетішині, відбулися відкриті змагання зі скелелазіння, участь у
яких взяли 70 скелелазів з різних міст України: Києва, Чернігова,
Нетішина, Житомира та Вараша.

Організаторами змагань виступив спортивний клуб м. Нетішина
«Пульсар», який розвиває скелелазіння в місті супутнику ХАЕС вже
більше 10 років.

Скелелазів Вараша на змаганнях представляли дитяча організація
«Ольбери». Діти тренуються на болдеринговому скеледромі, який об-
лаштували в одній зі своїх кімнат, тому змагатися з добре підготов-
леними спортсменами було дуже важко. Тренування Ольбери
проводять самі по декілька разів на тиждень, а досвід лазіння на ви-
соких скеледромах набувають на природних скелях в Денешах (Жи-
томирська обл.) та на змаганнях, куди їх запрошують.

Відбір на ці змагання здійснювався по кількості тренувань,
команда з Вараша складалась з 13 дітей від 10 до 16 років, в якій
було 3 дівчини (Валівоць Дарина, Федінчик Надія та Валівоць Ната-
лія), та 10 хлопців, половина з яких виступали на змаганнях та на ве-
ликому скеледромі вперше.

На змаганнях в Нетішині до уваги учасників було представлено 11
різних трас висотою 12 метрів, різного рівня складності. Одні були
більш похилими, інші вертикальними, на одних були великі зачепи,
на інших зовсім маленькі, за які важко взятись.

Капітан збірної скелелазів ГО “Ольбери” – Ілля Фе-
дінчик, в цих змаганнях посів 3 місце. У командному за-
ліку по результатам змагань ГО “Ольбери” посіли 3
загальнокомандне місце.

«ГО «Ольбери» дякує СК «Пульсар» за організацію
та запрошення на змагання, за надані нам приміщення
для тренування та ночівлі. За фінансову підтримку ми
дякуємо міській владі. Окрема вдячність нашим супро-
воджуючим: керівнику ГО «Ольбери» Ковальцю Сергію
Васильовичу та Бутейцю Олександру Васильовичу.
Після таких змагань з’являється бажання ще більше
тренуватися, щоб показати кращий результат», - роз-
повів один із учасників змагань, учень 7 класу Варась-
кої гімназії Артем Сидоренко.  

28 листопада – 
День депутата

28 листопада 2019 року, у малій залі засідань вико-
навчого комітету Вараської міської ради  відбудеться
День депутата. 

Початок о 14.15 год. Вхід вільний.

29 листопада – 37 сесія
Вараської міської ради

У п’ятницю, 29 листопада, пройде чергова 37 сесія
Вараської міської ради сьомого скликання. У порядку
денному – 46 питань. 

Зокрема, буде розглянуто депутатські запити та
звернення, проекти рішень, які передбачають вне-
сення змін до ряду міських Програм та понад 30 «зе-
мельних» питань. Окрім того, на розгляд депутатів
буде винесено звіт щодо виконання бюджету міста
Вараш за дев’ять місяців 2019 року.

Початок о 10.00. Вхід вільний, запрошуються усі
бажаючі.

Також сесію можна буде переглядати онлайн на веб-
сайті Вараської міської ради: http://varash.rv.gov.ua.

Засідання
«земельної» комісії

26 листопада 2019 року відбулось засідання
постійної депутатської комісії з питань земель-
них відносин, архітектури, містобудування, бла-
гоустрою та екології під головуванням депутата
Вараської міської ради Олександра Чеха.

Засідання скликалось з метою попереднього роз-
гляду проектів рішень, які стосуються земельної
сфери та будуть винесені на розгляд 37 сесії Ва-
раської міської ради, яка відбудеться 29 листопада.

Члени комісії детально розглянули всі питання по-
рядку денного та винесли відповідні рішення.  


