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Обговорили розши-
рення кладовища

Оскільки ресурс тієї частини цвинтаря у Старій Ра-
фалівці, якою користуються мешканці Вараша, на сьо-
годнішній день майже вичерпано, міська влада вже
тривалий час веде переговори із владою села щодо
можливості розширення меж кладовища.

26 лютого 2020 року у Старій Рафалівці відбулася
робоча зустріч, під час якої міський голова Вараша Сер-
гій Анощенко, керуючий справами виконкому Борис
Бірук, представники КП «Благоустрій», сільський голова
Старої Рафалівки Ярослав Ємельянов, члени виконав-
чого комітету та депутати сільської ради, спільно шу-
кали шляхи вирішення проблемного питання.

«Вараш завжди йшов назустріч громаді села у вирі-
шенні будь-яких питань і жодного разу ми не виставляли
ніяких рахунків чи умов. Питання кладовища дуже бо-
люче, стосується кожного, тож давайте вирішувати його
спільно», - зазначив міський голова Сергій Анощенко.

Керуючий справами Борис Бірук наголосив на тому,
що вже восени мешканці Вараша та Старої Рафалівки
стануть однією громадою, тож матимуть як спільні про-
блеми, так і спільні позитивні досягнення: «Давайте
мирно співпрацювати вже сьогодні, адже ми всі вже
фактично одна велика громада».

В свою чергу, керівник КП «Благоустрій» Юрій Сер-
гійчук запевнив присутніх, що на кладовищі буде про-
ведено роботи з благоустрою, облаштовано доріжки,
встановлено туалет та паркан.

Після емоційного обговорення, яке тривало декілька
годин, вдалося досягнути певних домовленостей. Було
створено робочу групу, яка займатиметься якнайшвид-
шим вирішенням питання щодо розширення меж кладо-
вища та подальшого його благоустрою.

Наступна зустріч, під час якої члени робочої
групи оглянуть межі кладовища та обговорять тех-
нічні питання, відбудеться 5 березня 2020 року.

Вараш прийняв естафету змагань 
«Сімейні перегони»

Попри завантаженість щоденними турботами жителі
Рівненщини все активніше демонструють бажання зай-
матися фізичною культурою і спортом, вести здоровий
спосіб життя. Своє прагнення зробити це невід’ємною
складовою родинних стосунків вони засвідчили актив-
ною участю в ІІ турі обласної спортивно-масової гри
«Сімейні перегони. Здоровий спосіб життя», що цими
вихідними відбувся у Вараській ЗОШ №1.

У спортивному залі зібрались сім родин з Дубровицького,
Сарненського, Володимирецького районів та міста Вараш
(команди: Скібчик, Малюк, Гожих, Талах), щоб визначити,
хто ж з них стане учасником ювілейного суперфіналу.

Привітати присутніх та створити своїми яскравими ху-
дожніми номерами справжню святкову атмосферу заві-
тали учасники театр-студії танцю «Грааль» (керівник
Юлія Лакизюк-Крупіч).

Програма змагань складалась із п’яти спортивних
естафет та інтелектуального завдання. Частина колекти-
вів вже не перший раз успішно виступає на таких змаган-
нях, тому конкуренція була дуже високою. Спортивне

суперництво панувало на майданчику в кожному старті.
Окрім командних спортивних естафет, на завер-

шення організатори приготували для глядачів та учас-
ників олімпійську вікторину, де шанс на перемогу мали
всі присутні.

У загальному підсумку змагань перемогу здобула
сім’я Скібчиків (м. Вараш). Вони вибороли право
взяти участь у суперфіналі.

Сім’я Серко (Дубровицький район) посіла друге
місце, а сім’ї Малюк (м. Вараш) дісталася «бронза».

Можна впевнено сподіватися, що наступні етапи ІІІ
туру «Сімейних перегонів» теж порадують учасників та
вболівальників напруженою, цікавою та веселою бо-
ротьбою сімейних спортивних команд.

Відділ у справах сім’ї молоді та спорту виконавчого
комітету Вараської міської ради висловлює щиру подяку
постійному партнеру – ТзОВ «Кузнецовський хлібоза-
вод» (ТМ "Скиба") за чудову різноманітну продукцію для
усіх учасників змагань та адміністрації ЗОШ №1 за до-
помогу в організації та проведенні спортивної гри.  

Команда ДЮСШ Вараш, під керівництвом тренера-вик-
ладача Бабіка Андрія Миколайовича, прийняла участь в
міжнародному турнірі з баскетболу серед дівчат 2007 року
народження та молодших приуроченого Дню жінок, який
відбувся в м. Столін, Республіка Білорусь з 28 по 29 лютого.

Участь у змаганнях прийняло п’ять команд: ДЮСШ
Столін, ДЮСШ Пінськ, Столінська школа №2, Оздамічі та
ДЮСШ Вараш.

Наша команда, здобувши три перемоги (Вараш-ДЮСШ
Столін 18:14; Вараш-СШ №2 40:11; Вараш-Оздамічі 32:10)
та поступившись команді Пінська (19:21), посіла друге місце.

В номінації кращий гравець команди, за рішенням орг-
комітету, було визнано Гаврилову Ірину, а кращим грав-
цем турніру стала Плаксіна Ірина.

Велика подяка організаторам змагань за запрошення
та гостинність.

Вітаємо команду та їх наставника з першим
успіхом на міжнародному рівні.

Бажаємо в майбутньому ще вищих 
результатів та перемог! 

Відремонтують дорогу
по вулиці Парковій

Вже незабаром у Вараші розпочнеться капітальний
ремонт дороги по вулиці Парковій, адже цю ділянку
включено до Переліку об’єктів, що фінансувати-
муться у 2020 році за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпе-
чення будівництва, реконструкції, ремонту та утри-
мання автомобільних доріг.

Цю ділянку дороги відремонтують повністю за кошти
державного бюджету, адже її включено до Переліку об’єк-
тів, які фінансуватимуться у 2020 році за рахунок субвен-
ції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ре-
монту та утримання автомобільних доріг. Окрім капіталь-
ного ремонту асфальтобетонного покриття, на цій ділянці
дороги також встановлять додаткові опори освітлення,
замінять існуючі світильники на світлодіодні, облаштують
тротуари, смугу для велоруху, сучасні пішохідні переходи
та зручні зупинки громадського транспорту.

«Ремонт доріг – дуже важливий фактор соціально-еко-
номічного розвитку громади. Тож дякую голові Рівненсь-
кої обласної держадміністрації Віталію Ковалю та голові
обласної ради Олександру Данильчуку за підтримку, ро-
зуміння та плідну співпрацю», - зазначив міський голова
Сергій Анощенко.  

У Вараші - новий 
комунальний автобус

Автопарк КП «Благоустрій» Вараської міської
ради поповнився ще одним комунальним автобу-
сом, придбаним за кошти міського бюджету.

Новий муніципальний автобус «Еталон» має ком-
фортний пасажирський салон та передбачає переве-
зення пасажирів з обмеженими можливостями.
Придбали його через тендерну закупівлю за 1 мільйон
991 тисячу 900 гривень.

Поки триває розробка маршруту, за яким згодом кур-
суватиме новий автобус, для зручності пасажирів його
випускатимуть на заміну за маршрутами №7 та №8. А
вже незабаром вулицями Вараша їздитиме 4 зручні му-
ніципальні автобуси, користуватися якими усі пільго-
вики зможуть безкоштовно.

«Дякую тим депутатам, котрі підтримали мою пропо-
зицію щодо закупівлі ще одного автобусу та які розу-
міють потребу людей у розширенні мережі існуючих
міських маршрутів. У планах - закупівля ще кількох зруч-
них автобусів, щоб усі мешканці мали можливість ком-
фортно та швидко доїжджати до різних куточків нашого
міста», - зазначив міський голова Сергій Анощенко.  

Дорогі жінки!
Сердечно вітаю зі святом жіночої краси і чарівності, весня-

ного натхнення і світлої радості! 
Це красиве свято на початку весни приходить до нас, коли

все оживає та розквітає. Тож у цей чудовий день щиро бажаю
вам весняної краси, постійного відчуття щастя, щоденної ра-
дості в душі, чарівних почуттів любові,  ніжності і хорошого на-
строю! 

Нехай усі ваші дні будуть сонячними, світлими і безхмар-
ними, у ваших домівках завжди буде затишно і тепло, а ваша

душа до країв наповниться світлом, теплом і радістю від щирих побажань, ніж-
них квітів та приємних подарунків! Щасливих посмішок, радості та щастя!

З повагою міський голова                             
Сергій АНОЩЕНКО 

Шановна громадо!
9 березня минає 206-та річниця від дня народження національ-

ного пророка, невмирущого генія слова, народного поета, худож-
ника, борця за ідеали справедливості та добра, за кращу долю
України та українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Життя Великого Кобзаря є прикладом свідомого вибору лю-
дини, яка обрала нелегку, сповнену випробувань і боротьби до-
рогу служіння рідному народові. 

Тож у річницю з дня народження Тараса Шевченка згадаймо твори великого
Кобзаря, замислимося над вічними цінностями українського народу, пригадаймо
його заповіти. Будьмо гідними продовжувачами справи Великого Кобзаря, пат-
ріотами своєї землі. Щастя та добра нам у рідній Україні! 

З повагою міський голова                       

Сергій АНОЩЕНКО

7 березня у Палаці культури відбудеться благодійний концерт за участю зразкового
хореографічного ансамблю «ПІРУЕТ» Будинку дитячої та юнацької творчості.

Початок о 16.00. Вартість квитка – 30 грн. (усі зібрані кошти буде направлено на лі-
кування учениці ЗОШ №1, Ковальчук Вікторії).

8 березня у Палаці культури відбудеться урочистий концерт до 206-ї річниці з
дня народження Т.Г.Шевченка за участю Національної заслуженої капели бандури-
стів України імені Г.І.Майбороди.

Початок о 16.00. Вхід вільний, запрошуються усі бажаючі.

Розглянули петиції
мешканців

28 лютого 2020 року відбулося чергове засі-
дання виконавчого комітету.

Про роботу зі зверненнями громадян у виконав-
чому комітеті за 2019 рік доповіла Руслана Коцю-
байло, начальник відділу «ЦНАП» виконавчого
комітету. З інформацією щодо виконання бюджету
міста Вараш за 2019 рік присутніх ознайомила Ва-
лентина Тацюк, начальник фінансового управління.

Наступні три питання стосувалися організації та
проведення у Вараській ОТГ призову громадян на
строкову військову службу до Збройних Сил України
та інших військових формувань у 2020 році.

З метою організації відкриття нових міських авто-
бусних маршрутів загального користування, вико-
навчий комітет своїм рішенням створив комісію з
огляду доріг та дорожніх об'єктів.

Кожне питання, що стосувалося врегулювання
житлових відносин мешканців, члени виконкому ре-
тельно розглядали та детально обговорювали.   

Перед тим, як опрацювати ряд «закритих» питань,
що стосувалися врегулювання прав неповнолітніх
мешканців громади, члени виконавчого комітету
розглянули петиції, які набрали більше 100 голосів
мешканців громади.

Перша стосувалася організації в місті надання
послуг МРТ та КТ приватною організацією. Як роз-
повів начальник ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» О.Ко-
цюбинський, нині це питання знаходиться на стадії
вирішення. Вже підписано договір оренди примі-
щення будівлі колишньої молочної кухні з ТОВ
«ГЕМО ЛУЦЬК», яке й буде надавати у Вараші по-
слуги МРТ та КТ. 

Наступна петиція стосувалася виділення з місь-
кого бюджету додаткових коштів людям, хворим на
цукровий діабет 1 типу. Було вирішено направити
звернення з даного приводу до Верховної Ради
України, окрім того, питання обговорять під час на-
ступної сесії міської ради.

Петиція щодо вирішення проблеми знищення без-
притульних тварин та допомоги міста у контролі чи-
сельності, викликала тривале обговорення.

Як зауважили присутні у залі лікарі, стерилізація
безпритульних тварин не вирішує повністю про-
блему, адже часто до лікарні звертаються пацієнти,
покусані вже стерилізованими собаками. Відтак, аби
знайти правові шляхи вирішення цієї проблеми,
було вирішено додатково опрацювати це питання із
залученням до роботи усіх необхідних фахівців.

У наступному зверненні йшлося про встанов-
лення вздовж узбережжя річки Стир додаткових
сміттєвих баків. 

Присутній на засіданні директор КП «Благоустрій»
Юрій Сергійчук зауважив, що сміттєві контейнери
поблизу річки Стир встановлено в достатній кілько-
сті, тож комунальники не вбачають потреби у розмі-
щенні додаткових. Однак, за пропозицією присутніх,
незабаром на узбережжі встановлять таблички із
вказівниками напрямків розташування наявних сміт-
тєвих контейнерів та нагадуваннями щодо необхід-
ності прибирати за собою.

Загалом під час засідання було опрацьовано
понад 30 питань порядку денного. 


