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Комунальна криза у вараші закінчилася. 
КМКП завдяки мировим угодам може працювати повноцінно
Криза у комунальній сфері 

Вараша розпочалася ще у ве-
ресні 2016 року. Тоді рахунки 
та майно КМКП (Кузнецовське 
міське комунальне підприєм-
ство) були арештовані. Саме з 
того часу комунальне підприєм-
ство перестало  розрахуватися 
з Рівненською АЕС за поточне 

використання теплової енергії. 
«Сума, яку нам винні наші 

дебітори – збитки для підпри-
ємства. Під час взаємовідно-
син кредиторам, тобто РАЕС,  
повинні повертатися ті грошові 
кошти, на які вони розрахо-
вують. Адже на нашому під-
приємстві також здійснюється 
господарська діяльність», - роз-
повіла журналістам газети «Ва-
раш» начальник юридичного 
відділу РАЕС  Людмила Сми-
ковська.

Оскільки усі ці роки ніхто із 
міських очільників не намагався 
витягнути КМКП із кризи та не 
було жодних намагань продов-
жити мирові угоди зі станцією, 
остання була змушена звер-
нутися у суди  і розірвати до-
мовленості. Після цього справу 
було передано на виконавчу 

службу, яка проводила арешт 
майна та банківських рахунків.

Вирішувати проблеми взя-
лися лише восени цього року. 
Для початку виконавчий комітет 
Вараської міської ради, аби ко-
мунальне працювало беззбит-
ково, затвердив економічно об-
ґрунтовані тарифи. Наступний 
крок – затвердження міською 
радою цільової програми під-
тримки КМКП. 

І вже 19 грудня арешт із май-
на та рахунків, що належать 
КМКП було знято. 

«Є постанова про зняття 
арешту із майна та рахунків, 
яка видана управлінням дер-
жавної виконавчої служби. Те-
пер всі кошти, які приходять на 
рахунки КМКП - кошти підпри-
ємства, які будуть використо-
вуватися на його господарську 
діяльність», - коментує в.о. ди-
ректора КМКП Олег Устич .

«Нові мирові угоди між кому-
нальним діятимуть упродовж 9 
років. На сьогоднішній день у 
нас укладено 23 мирові угоди, 
які передбачають, що із січня 
2019 року КМКП щомісячно має 
погашати перед РАЕС частину 
заборгованості, загальна сума 
якої складає 76 млн.грн, а та-
кож платити поточні платежі», 
- доповнює Людмила Смиков-
ська.

Відтепер КМКП зможе само-
стійно користуватися коштами, 
які сплачує населення, та роз-
поряджатися майном, яке утри-

мує на балансі. 
«Борг близько 80 млн.грн., 

які КМКП має перед РАЕС, не 
ляже на плечі мешканців. Його 
гаситимуть за кошти міського 
бюджету. КМКП засноване гро-
мадою, міська рада, як пред-
ставник громади, несе певні 
зобов’язання щодо його функ-
ціонування та життєдіяльності. 
Тому депутатським корпусом 
була прийнята програма під-
тримки підприємства, яка буде 
діяти до 2027 року», - розповів 
секретар міської ради Олек-
сандр Мензул.

Чималу суму заборгованості 
перед КМКП вже мають меш-
канці Вараша, які не сплачують 
за комунальні послуги. Через  
заарештовані рахунки, кому-
нальники не мали ніякого впли-
ву на боржників. Відтепер ма-
ють і будуть позиватися до суду 
аби стягувати кошти із тих хто 
не платить. Тож давайте буде-
мо свідомими, аби потім через 
себе не звинувачувати інших.

Вероніка Пилипчук

Продам дешево дачу за 
центральною канавою. 
Будиночок, колодязь, 

фруктові дерева.
Деталі за телефоном:

096 339 49 52

ПрОДаМ

На роботу потрібні про-
моутери в палатку. 

Оплата: 200 гривень за 4 
години.

тел: 098 375 57 38

рОБОта
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«гірчить Чорнобиль, 
крізь роки гірчить!»

14 грудня наше місто вша-
новувало подвиг учасників лік-
відації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС. Цього дня в 
Палаці культури зібрались ті, 
хто ризикував власним життям 
заради прийдешніх поколінь, їх 
дружини, діти та вдячні мешкан-
ці Вараша.

Із нестихаючим болем у сер-
цях присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять тих, хто 
пішов у безсмертя приборкуючи 
ядерну стихію. Настоятель Свя-
то-Покровського храму, прото-
ієрей Віталій Боднар відслужив 
панахиду по героям, які ціною 
власного життя врятували Укра-
їну і світ від атомного лиха.

Зі словами вдячності та по-

ваги до ліквідаторів звернувся 
секретар міської ради О.Мензул. 
Він від щирого серця подякував 

нашим рятівникам за їх героїзм 
і самопожертву, та запевнив, що 
подвиг чорнобильців назавжди 
залишиться у пам’яті прийдеш-
ніх поколінь. Крім того, вручаючи 
почесні грамоти, очільник міста 
продемонстрував, що міська 
влада зробить все від неї залеж-
не, аби підтримати героїв-лікві-
даторів, в тому числі, допоможе 
матеріально.  

В ході заходу голова Варась-
кої МГО «Ветеранів Чорнобиль-
ської аварії» Г.Петрович разом 
з побратимами поклали квіти до 
пам’ятного знаку «Жертвам Чор-
нобильської катастрофи».     

Вічна пам’ять і шана тим, чиє 
життя передчасно обірвав смер-
тоносний атом.

Подарунки від Миколая
18 грудня, в центрі дозвілля, 

працівники служби у справах ді-
тей виконавчого комітету Варась-
кої міської ради вручили подарун-
ки до Дня Святого Миколая для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, 

які перебувають в складних жит-
тєвих обставинах.

Діти отримали солодощі - набо-
ри цукерок, а також від приватного 
підприємця О. Ордината - ново-
річні подарунки, які благодійником 
традиційно надаються щороку. 
Вихованцями театру-студії танцю 
«Грааль» (керівник Ю. Лакизюк- 

Крупіч) підготовлена розважаль-
но-танцювальна програма для 
дітей.

Служба у справах дітей вико-
навчого комітету Вараської місь-
кої ради щиро дякує працівникам 
центру дозвілля за гостинне на-

дання приміщення, театру-студії 
танцю «Грааль» - за високий рі-
вень підготовки і проведення роз-
важально-танцювальної програми 
для дітейдо Дня Святого Миколая, 
приватному підприємцю О. Орди-
нату - за турботу та підтримку на-
ших дітей.

Благодійний забіг до дня Святого Миколая
16 грудня у Вараші напере-

додні Дня Святого Миколая від-
бувся благодійний забіг. Його 
мета - збір коштів на підтримку 
вихованців Вараського міського 
центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів. Це перший такий 
святковий захід у нашому місті, 
який відбувся завдяки генераль-
ному директору Рівненської АЕС, 
первинній профспілковій орга-
нізації станції, організації моло-
ді РАЕС та ВП ГО «Українське 

ядерне товариство» в Рівнен-
ській області.

До забігу долучилося понад 
150 небайдужих жителів міста, 
зокрема представники адміні-
страції РАЕС, підприємці, ке-
рівництво будівельної компанії 

«Алатир-Інвест» та тимчасово 
здійснюючий повноваження місь-
кого голови Олександр Мензул.

«Втілення подібних соціаль-

них проектів – це не лише сут-
тєва фінансова допомога, а й 
дієвий спосіб привернення уваги 
суспільства до проблем людей, 
котрі позбавлені можливості до-
тримуватись повноцінного спосо-
бу життя внаслідок вад фізичного 
розвитку», - зауважив О.Мензул.

Учасником забігу міг стати ко-
жен. На вибір було передбачено 
три дистанції: 200 м для дітей, 
1,2 км та 5 км для дорослих. Ко-
жен учасник забігу отримав стар-

товий номер, сувенірний капелюх 
Святого Миколая та гарячий чай 
на фініші. Кошти, виручені від 
сплати реєстраційного внеску, 
будуть спрямовані на благодійну 
допомогу вихованцям міського 
реабілітаційного центру.

Як зазначив генеральний ди-
ректор РАЕС Павло Павлишин, 
перший зимовий забіг символізує 
добро, яке змінює життя.

«Передноворічне спортивне 
свято, яке вкотре об’єднало бага-
тьох спільною метою – допомогти 
дітям з обмеженими можливос-
тями, вдалося на славу. Цьому 
сприяли і настрій, і бажання ро-
бити благі справи. Тішить те, що 
до заходу долучилося багато 
однодумців: атомників, жителів 
міста-супутника РАЕС та членів 
їх сімей», - прокоментував Пав-
ло Павлишин. «Масовий спорт 
згуртовує, тому колектив елек-
тростанції і надалі підтримува-
тиме подібні ініціативи. Переко-
наний, що перший зимовий забіг 
започаткує традицію проводити 
подібні дійства напередодні Но-
ворічних та Різдвяних свят та 
впишеться у календар спортив-
них подій Рівненської АЕС на-
ступного року».

У свою чергу, директор Ва-
раського міського центру соці-
альної реабілітації дітей-інвалі-
дів Наталія Федінчик подякувала 
усім учасникам та висловила спо-
дівання на продовження добрих 
справ.

«Впродовж багатьох років наш 
центр перебуває під надійним 
крилом турботи працівників Рів-
ненської АЕС, завдяки якій ство-
рюються комфортні умови пов-
ноцінного та гідного життя його 
вихованців. Сьогоднішній захід 

свідчить про цивілізованість по-
глядів працівників електростанції 
і мешканців її міста-супутника. За 

виручені кошти будуть закуплені 
розвивальні ігри для забезпе-
чення корекційно-розвиткового 
процесу у закладі», - підкреслила 
Наталія Федінчик.

За результатами забігу було 
визначено переможців та при-

зерів на двох дистанціях в абсо-
лютній першості серед чоловіків 
та жінок, які були нагороджені по-
чесними дипломами. Окрім того, 
дипломи та солодкі подарунки от-
римали й юні учасники – діти, які 
здолали дистанцію 200 м. 

Загалом завдяки події, яка 
об’єднала добрих і щирих людей, 
вдалося зібрати понад 15 тисяч 
гривень.

«Ми вдячні всім небайдужим, 
хто долучився до цієї важливої 
справи, адже кожна дитина має 
право бути здоровою та щасли-
вою», - підсумував голова ОМ 
ППО РАЕС Євгеній Бураков.
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Не можеш продати квартиру у вараші? 
Допоможе агентство «вМБ Нерухомість»

Кожна людина мріє мати 
власне житло, комфортне, зруч-
не, а головне, щоб було затишно 
і тепло. Зазвичай, жителі Вара-
ша самі підшукували і продав-
ця квартири, і покупця… Та вже 
зовсім скоро про це можна буде 
не хвилюватися, адже у Вараші 
розпочне свою роботу агентство 
нерухомості - «ВМБ Нерухо-
мість». 

Аби дізнатися більше про 
нового гравця на ринку неру-
хомості Вараша, ми вирішили 
поспілкуватися безпосередньо 
з керівництвом агентства та по-
цікавитись, чому вони обрали 
саме наше місто?

«Відповім відверто, раніше 
до мене зверталися декілька 
знайомих із Вараша та просили, 
щоб я допоміг продати нерухо-
мість саме у вашому місті. Проте  
знайти компанію, яка б допомо-
гла продати квартиру, виявилось 
неможливо. Після того вирішив 
звернутися до своїх колег із Рів-
ненського обласного осередку 
асоціації фахівців із нерухомого 
майна, але отримав відповідь, 
що у Вараші ніхто з них не пра-
цює. Саме тому ми і вирішили 
заповнити існуючу нішу», - роз-
повідає співвласник та директор 
«ВМБ Нерухомість», Ростислав 
Ганейчук. 

«Ми дійсно зіткнулися з про-
блемою - у Вараші не знайш-
лося людини, яку б ми змогли 
порадити в якості ріелтора. Тоді 
і «народилася» така ідея, щоб у 
цьому місті відкрити філію нашо-
го агентства нерухомості», - до-
лучається до розмови ще один 
співвласник Віктор Шишиць.

Пане Ростиславе, розкажіть 
більш детальніше про агентство 
«ВМБ Нерухомість»?

«Компанія була створена ще у 
1997 році. Спочатку ми займали-
ся лише оформленням докумен-
тів щодо купівлі-продажу об’єктів 
житлового і нежитлового фонду. 
Накопичивши достатній досвід, 
вирішили розширити спектр сво-
єї діяльності та самим надавати 
послуги з продажу та придбання 
нерухомого майна. Власне кажу-
чи, так і розпочала роботу наша 
агенція, яка, до речі, працює і 

до цього часу не дивлячись на 
те, що в Україні було декілька 
фінансово-економічних криз. За-
уважу, що навіть під час так зва-
ної «золотої кризи» нерухомості 
2008 року ми не на день не при-
пиняли нашої роботи.

Ще з 1999 року ми почали на-
давати послугу з оцінки майна. 
І в період з 2005 по 2008, а це 
був пік кредитування, ми працю-
вали не лише в напрямку купівлі/
продажу нерухомості, а й досить 
успішно провадили оціночну ді-
яльність. 

Після прийняття в 2013 році 

Кабінетом Міністрів України рі-
шення про фактичне скасування 
монополії  БТІ на виготовлення 
технічних паспортів, ми створили 
підрозділ, який займається тех-
нічною інвентаризацією. Зараз 
компанія «ВМБ Нерухомість» ак-
тивно співпрацює з державним 
реєстратором».  

Які послуги запропонує ваше 
агентство жителям Вараша? 

«В першу чергу, це продаж 
нерухомого майна та земельних 
ділянок, здача в оренду з усіма 
супровідними документами, а 
також пошук орендарів та різ-
номанітні послуги для покупців 
нерухомості – підбір варіантів, 
експертиза документів, пере-
вірка на арешт та заборону на 
відчуження. Один з пріоритетних 
напрямків - проведення техніч-
ної інвентаризації нерухомого 

майна та виготовлення відповід-
них технічних паспортів, а також 
оцінка майна. Іноді трапляється 
так, що під час технічної інвен-
таризації виявляємо самовільну 
реконструкцію приміщення. Ми 
не кидаємо людей напризволя-
ще – надаємо послуги, аби за-
конними методами вирішити ці 
проблеми». 

Ваше розуміння поняття «рі-
елтор». Розкажіть про особли-
вості цієї  професії та для чого 
потрібен такий фахівець людям?

«Ріелтор – це людина, яка 
займається операціями на рин-

ку нерухомості,  фахівець, який 
зможе проконсультувати та 
сформувати початкову ринкову 
ціну і здійснить продаж неру-
хомого майна за максимально 
можливою ціною. Ріелтор часто 
є представником продавця (або 
орендодавця) нерухомості або 
представником покупця (орен-
даря) нерухомості. Щодо осо-
бливості даної професії, - ця 
людина, в першу чергу, має бути 
фаховим спеціалістом, розумі-
тися на  законодавстві, яке ре-
гулює операції з купівлі-продажу 
та оренди нерухомого майна, ко-
мунікабельна, готова працювати 
навіть  у понаднормовий час. 

Основне завдання ріелтора 
або продати  нерухомість, або 
якісно надати послуги покупцю. 
Для цього існують певні алго-
ритми роботи. З нашого досвіду 

можу сказати, що власник квар-
тири, навіть знаючи про ці алго-
ритми, має складнощі в продажі 
квартири. 

Власнику важко вибрати 
«правильну» стартову ціну. Най-
більша помилка в продажі - це 
вихід на ринок із завищеною 
пропозицією, тобто давайте по-
ставимо вищу ціну і нехай собі 
там попродається. По-перше, 
це втрата  часу, а по-друге, гро-
шей. Тому що, коли квартира 
«зависає», її вже важко продати 
навіть із заниженою ціною. Влас-
ник квартири цього зрозуміти не 

може, адже його нерухомість, 
зазвичай, є найціннішим, що 
він має. Потенційному покуп-
цю легше тиснути на власника 
для того, щоб опустити ціну на 
квартиру. Простішими словами, 
власнику складно втримати ціну 
на свій об’єкт. От тут і приходить 
на допомогу ріелтор зі знанням 
всіх тонкощів переговорного 
процесу». 

Пане Вікторе, де навчають 
ріелторській справі, бо на сьо-
годнішній день в університеті цій 
справі не вчать? 

«Дійсно, в університеті ріел-
торській справі не навчишся. 
Кожен має займатися своєю 
справою. Окрім того, що ця про-
фесія цікава, вона ще є дуже від-
повідальною. Ми маємо справу з 
людьми, які довіряють нам най-
цінніший актив їхнього життя. Бо 

не так часто люди продають свої 
квартири і ця процедура може 
відбуватися один раз за все жит-
тя. І тому ріелтор, працюючи з 
своїм клієнтом, бере на себе ве-
лику відповідальність, щоб все 
пройшло юридично правильно 
і сторони - як продавець так і 
покупець - залишилися задо-
воленими. Для цього не просто 
потрібно бути людиною, яка роз-
бирається із документами і вміє 
щось продавати. 

Ріелтор професія багатогран-
на. Ми маємо бути і психолога-
ми, і маркетологами, і продав-
цями, і юристами. А щоб таким 
бути, то навчання повинно сто-
яти на першому місці. Тому ми 
регулярно проводимо семінари 
і самі беремо участь як слухачі, 
залучаємо до цього молодих ко-
лег, які приходять в професію. Я 
вважаю, що завжди є чому вчи-
тися. Ми постійно підвищуємо 
свій професійний рівень. Дуже 
важливим є спілкування з коле-
гами з інших міст та регіонів. Ми 
приймаємо участь у всеукраїн-
ських конференціях, регулярно 
обмінюємося досвідом. Наші 
фахівці відвідують семінари з 
підвищення кваліфікації».

Як не потрапити на ріелто-
ра-шахрая? 

«Найбільше шахраїв трапля-
ється в питанні оренди кварти-
ри. У жодному разі не платіть 
кошти наперед за ненадані по-
слуги! Також хотів би застерегти 
від неякісних оголошень, коли 
ви розглядаєте гарні фотогра-
фії квартири за надто прива-
бливою ціною. Це повинно вас 
насторожити, а не тішити, що ви 
знайшли вдалий варіант».

Отож, якщо Вам потрібна 
наша допомога, чекаємо за 
адресою:

м-н Будівельників гуртожи-
ток №3, поблизу редакції газети 
Вітрина міста. Контактні номе-
ри телефонів наших ріелторів: 
0673727282 – Роман, 0973888962 
– Сніжана, 0986515531 – Тетяна, 
0988375027 – Валентина (дирек-
тор). Офіційний сайт: vmb.com.
ua. 

Людмила Скібчик

До уваги споживачів електричної енергії!!!
Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та кому-
нальних послуг на відкритому 
засіданні 18 грудня  2018 року 
прийняла рішення про видачу 
Комунальному підприємству 
«Міські електричні мережі» 
ліцензії з розподілу електричної 
енергії. Постановою 07.12.2018 
№ 1671 з 1 січня 2018 року буде 
анульована ліцензія з передачі 
електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними ме-
режами  за регульованим та-
рифом.

Згідно з Постановою НКРЕКП 
від 18.12.2018, до 1 січня 2019 
року підприємство має укласти 
договори про надання послуг з 
розподілу електричної енергії зі 
споживачами побутовими та ма-
лих непобутовими, електроуста-
новки яких приєднані до системи 
розподілу електричної енергії КП 
«Міські електричні мережі».

Звертаємо увагу всіх спожи-
вачів, що приєднані до мереж КП 
«Міські електричні мережі»:

З метою сталого забезпечен-
ня розподілу електричної енер-
гії та на виконання норм Зако-
ну України, від 13.04.2017, № 
2019-VIII «Про ринок електрич-
ної енергії»  та Правил роздріб-
ного ринку електричної енер-
гії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, 
Вам необхідно укласти договір 
споживача про надання послуг 
з розподілу електричної енергії з 
КП «МЕМ» шляхом приєднання 
до публічного договору. Публіч-
ний договір про надання послуг 
з розподілу електричної енер-
гії опубліковано на офіційному 
веб-сайті КП «Міські електричні 
мережі» за адресою http://www.
kpmem.com.ua вкладка – спожи-
вачам.

Договір про надання по-
слуг з розподілу електрич-
ної енергії споживачу визна-
чає умови надання послуг з 
розподілу електричної енергії, 
зокрема надійність (безперерв-
ність) електропостачання, якість 
електричної енергії, порядок 
припинення (обмеження) елек-
троживлення, порядок обліку 
електричної енергії тощо.

Фактом приєднання спо-
живача до умов договору спо-
живача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії 
є вчинення споживачем будь-
яких дій, які свідчать про його 
бажання укласти договір, зо-
крема повернення (надання) 
підписаної заяви-приєднання, 
сплата рахунка оператора 
системи розподілу та/або 
документально підтвердже-
не споживання електричної 

енергії. 
Варто відзначити, що наяв-

ність у споживача укладеного 
договору про надання послуг з 
розподілу електричної енергії є 
умовою постачання електричної 
енергії споживачу.

У разі незгоди споживача при-
єднуватися до умов договору 
про надання послуг з розподілу 
електричної енергії споживач 
не має права використовувати 
електричну енергію із системи 
розподілу та має подати опера-
тору системи розподілу письмо-
ву заяву про припинення розпо-
ділу електричної енергії на його 
об’єкт.

Також звертаємо увагу на те, 
що перехід до нової  моделі рин-
ку електричної енергії жодним 
чином не вплине на рівень та-
рифів, за якими розраховуються 
побутові споживачі.

Адреса для звернень: 
34400, Рівненська обл., м. Ва-
раш, вул. Дачна, буд. 3, тел. 
для довідок: (03636) 2- 47-53.

Ел. пошта: memvarash@
ukr.net

Графік роботи: пн-пт з 
8.00 до 17.00, Обід з 12.00 до 
13.00.

заява-приєднання

За цією заявою-приєднан-
ня відповідно до статей 633, 
634, 641, 642 Цивільного ко-
дексу України, Закону Укра-
їни «Про ринок електричної 
енергії», Правил роздрібного 
ринку електричної енергії, 
затверджених постановою 
НКРЕКП від 14 березня 2018 
року № 312, умов договору 
про надання послуг з роз-
поділу електричної енергії 
(далі - Договір), розміщено-
го на веб-сайті (http://www.
kpmem.com.ua/) операто-
ра системи розподілу   Ко-
мунального підприємства  
«Міські електричні мережі»

ініціюється (зазначити ки
м):______________________
________________________
______

(найменування суб’єк-
та: споживач, у разі набуття 
права власності на об’єкт, 
або Оператор системи, у разі 
надання послуги з приєднан-
ня) 

приєднання споживача __
________________________
________________________
________    

 (найменування суб’єкта 
господарювання, або 
прізвище, ім’я, по батькові 
для ФО)

що здійснює діяльність на 
підставі______________

____________________
____________________
(установчі документи спо-

живача у випадку здійснення 
господарської діяльності, 
паспортні дані фізичної осо-
би)

до умов договору спожива-
ча про розподіл електричної 
енергії за технічними даними 
Паспорту точки розподілу за 
об’єктом споживача за адре-
сою

____________________
____________________
____________________
ЕІС-код точки розподілу
____________________
____________________
____________________
(за наявності декількох 

точок розподілу за об’єктом 
наводиться перелік їх ЕІС-
кодів)

Особовий рахунок Спо-
живача

____________________
____________________



4 20  грудня 2018 рокуЩастя - це рідні, гарячі руки, які ніколи тебе не випустять, і не кинуть, навіть якщо перекинувся весь світ - 
Марина Степнова

«Місто: крок за кроком»

Стрілець із вараша виборов медаль для України
Дмитро Гонта з Вараша ви-

грав бронзу зі стрільби на третіх 
Юнацьких Олімпійських іграх. 
Він єдиний представляв Україну 
у змаганнях зі стрільби в Арген-
тині. Про свій шлях до перемоги 
він розповів журналісту газети 
«Вараш».

У жовтні цього року в столиці 
Аргентини місті Буенос-Айрес 
відбулися треті Юнацькі Олім-
пійські ігри. У них брало участь 
понад 4000 спортсменів із 206 
країн. Україну представляли 55 
учасників у 22 видах спорту. Се-
ред них був Дмитро Гонта із Ва-
раша, він єдиний, хто представив 
нашу державу у номінації кульо-
ва стрільба. На мішаних змаган-
нях з кульової стрільби він вибо-
ров бронзу для України.

Дмитро розповів, що виграти 
на змаганнях було не складно. 
Він багато тренувався і був гото-
вий психологічно. Тому був нала-
штований на позитивний резуль-
тат. В перший день відбувалися 
змагання в особистому заліку. 
Дмитро не очікував, що старт 
буде невдалим.

- На першому старті я зайняв 
12 місце, було соромно, і я вирі-
шив, що обов’язково привезу до-
дому медаль, - розповідає Дми-
тро. 

Наступного дня відбулися зма-
гання зі стрільби із пневматично-
го пістолета на відстані 10 метрів 
у змішаних командах. Дмитро 
Гонта виступав у парі з бразиль-
ською спортсменкою Вікторією 
Мірандою. Команда Україна-Бра-
зилія отримала третє місце на 

Юнацьких Олімпійських іграх.
- Мій секрет перемоги у психо-

логії. Стовідсотковий зір і знання 
техніки стрільби це важливо але 
другорядне, якщо спортсмен не 
вміє керувати своїми емоціями, - 
пояснив чемпіон.

З олімпіади наші спортсмени 
привезли 23 медалі: 7 золотих, і 
по 8 срібних та бронзових. 

Президент України висловив 
свою повагу до спортсменів і при-
вітав переможців відразу, як вони 
прилетіли на Україну із змагань. 
Він особисто потиснув кожному 
руку і вручив іменні годинники на 
згадку про перемогу. 

- Серед понад 200 країн 
Україна у неофіційному заліку 
увійшла у десятку найкращих, а 
це вагомий внесок в утверджен-
ня статусу нашої держави у світі, 
- зазначив Петро Порошенко, як 
повідомляє прес-служба Рівнен-
ської ОДА.

Нещодавно у Дмитра відбула-
ся зустріч з міським головою мі-

ста Рівного Володимиром  Хом-
ком. Міський голова з особливою 
цікавістю розпитував спортсмена 
про враження від змагань, адже 
сам у 70-х роках брав участь у 
чемпіонатах зі стрільби на місце-
вому та обласному рівні. Воло-
димир Хомко побажав наступних 
перемог Дмитру і обіцяв підтри-
мувати видатних спортсменів у 
майбутньому.

Олімпійський чемпіон повер-
нувся на Україну і продовжив на-
полегливі тренування.

- Щодня я займаюся по 3 годи-
ни стрільбою і 4 години фізични-
ми вправами. Щоб досягти успіху 
потрібно багато працювати і мати 
терпіння. Не завжди все вдаєть-
ся, коли ти виходиш на старт, але 
потрібно себе постійно вдоскона-
лювати. Так як і у житті, - пояснив 
спортсмен.

Зараз Дмитро навчається в 
Рівненському автотранспортно-
му коледжі. Крім стрільби має ще 
одне захоплення - він дуже лю-
бить автомобілі. Але працювати 
в цій галузі надалі не збирається. 

В майбутньому він планує 
взяти участь в дорослих Олім-
пійських іграх, що будуть відбу-
ватися в Токіо у 2020 році, а та-
кож отримати відповідну освіту 
в одному з навчальних закладах 

Рівного. Дмитро хоче працювати 
тренером і навчати нове поколін-
ня дітей. 

Він згадав як сам прийшов у 10 
років у секцію кульової стрільби, 
що знаходилася у комплексній 
дитячо-юнацькій спортивній шко-

лі міста Вараш:
- На стрільбу я потрапив ви-

падково. Була група вісім чоловік, 
а записалося тільки сім. Одно-
класники мене привели, як вось-
мого, щоб доповнити групу. Мені 
сподобалося. В перший день я 
всіх обстріляв. Це запам’яталося 
на все життя.

Першим тренером Дмитра 
був тренер-викладач КДЮСШ зі 
стрільби кульової Сергій Ткачук, 
а наступним - Володимир Албе-

ско. Він розповів, що в спортив-
ній школі Вараша дітям створено 
максимально комфортні умови 
для тренувань:

- Діти з радістю ходять на тре-
нування. Займаються по півтори 
години щодня. На жаль, зараз се-

ред моїх вихованців немає таких, 
хто має потенціал, як у Дмитра, 
але все залежить від наполегли-
вої праці. Він тренувався систе-
матично, не пропускав заняття 
і тому отримав результат. Його 
перемога для мене була очікува-
ною.

У 2015 році по рекомендації 
Володимира Албеско спортсмен 
перейшов тренуватися до тре-
нера зі стрільби кульової Сергія 
Бондаря у КДЮСШ №4 міста Рів-
ного. Буквально за декілька років 
наш спортсмен зробив блискави-
чну кар’єру у спорті. 

- Дмитро займав призові місця 
у багатьох змаганнях в Україні, 
був учасником Кубку світу і Чем-
піонату світу з кульової стрільби. 
З 2017 року він є членом націо-
нальної збірної команди Украї-
ни. А цього року виборов звання 
бронзового призера на Юнацьких 
Олімпійських іграх. Потрібно щоб 
жителі міста знали про досягнен-
ня свого земляка і пишалися ним, 
- пояснює Володимир Албеско.

Місяць тому на автодорожньо-
му кільці міста Вараш зі сторони 
автовокзалу було встановлено 
великий банер із зображенням 
Дмитра Гонти. Міська влада по-
сприяла тому, щоб не тільки 
мешканці міста, а і його гості мог-
ли дізнатися, що у Вараші вихо-
вують справжніх олімпійських 
чемпіонів. 

Тетяна Ковальчук

Спортсмени нашого міста
Ми пишаємо вами

14 грудня на пленарному за-
сіданні 31 сесії Вараської міської 
ради за вагомий внесок в розви-
ток фізичної культури та спорту 
відзначено спортсменів Вараша 
та їх тренерів.

Відповідно до розпорядження 
міського голови від 03.12.2018 
року № 378-р «Про нагороджен-
ня грошовою винагородою» де-
путати Вараської міської ради 
Олександр Чех, Руслан Павлусь 
та тимчасово здійснюючий пов-
новаження міського голови Олек-
сандр Мензул вручили нагороди 
спортивній гордості нашого 
міста - чемпіону світу з пау-
ерліфтингу 2018 року Антону 

Біруку, чемпіонам світу з кік-
боксингу 2018 року Владисла-
ву Буцмаю та Олегу Крисюку, 
срібному призеру Чемпіонату 
Світу з кікбоксингу 2018 року 
Юрію Долганову та срібному 
призеру Чемпіонату Європи з 
боротьби сумо 2018 року Гри-
горію Якубишину.

Окрім того, грошові вина-
городі отримали також і тре-
нери чемпіонів - Володимир 
Веселовський, Сергій Якуби-
шин та Олександр Кравченко.

Бажаємо нашим спортс-
менам здоров’я, наснаги 
та нових перемог!

«Пакет добра»

Другий рік поспіль в місті Ва-
раш проходить благодійна акція 
«Пакет добра» до Дня Свято-
го Миколая, в якій приймають 
участь мешканці міста, громад-
ські організації: «Всі разом!» (ке-
рівник: Денега Юлія Сергіївна); 
«Творча кузня» (керівник: Ладюк 
Ірина Вікторівна); товариство 
«Червоний хрест» (голова: Чміль 
Катерина Василівна).

Вісімдесят дітей - сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання та дітей, які перебувають 
в складних життєвих обстави-
нах отримали подарунки «Пакет 
добра». Служба у справах дітей 
виконавчого комітету Вараської 
міської ради, опікуни, піклуваль-
ники, діти щиро дякують органі-
заторам акції за турботу та під-

тримку, небайдуже ставлення до 
потреб дітей.
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Рубрика «Місто: крок за кроком», наповнена матеріалами подани-
ми виконавчим комітетом Вараської міської ради

Доставка включена у вартість реклами. Розповсюджується без-
коштовно.

«Місто: крок за кроком»

Художній школі – бути
14 грудня під головуванням 

тзп міського голови О.Мензула 
проведено друге пленарне засі-
дання 31 сесії Вараської міської 
ради.

Перед початком роботи до 
присутніх звернулась Марина 
Остапчук – автор петиції про 
створення дитячої художньої 
школи, яка за добу набрала не-
обхідну кількість голосів. За сло-
вами авторки, в нашому місті 
існує велика кількість творчих 
гуртків і об’єднань, які розкрива-
ють талант наших дітей. Разом 
з тим, в цій роботі не вистачає 
системності, методики, загально-
го підходу до навчання. Це може 
дати спеціалізована дитяча ху-

дожня установа. В містах-супут-
никах атомних електростанцій 

вже давно діють дитячі художні 
школи, учні яких досягають по-
мітних успіхів на всеукраїнських і 
міжнародних виставках.

Тзп міського голови Олександр 
Мензул доручив відповідальним 
структурним підрозділам вико-
навчого комітету опрацювати пи-
тання та протягом місяця створи-
ти «дорожню карту» щодо школи 
мистецтв у місті Вараш.

В ході засідання депутати та-
кож розглянули значну кількість 
земельних питань, затвердили 
цільові Програми галузі освіти та 
охорони здоров’я на 2019 рік .

Загалом у цей день розгляну-
ли понад 60 питань. 

Центр соціальної підтримки та адаптації 
створять найближчим часом

Минулого тижня депутатськи-
ми комісіями Вараської міськради 
активно обговорювалась ініціати-
ва питання створення міського 
центру соціальної підтримки та 
адаптації. Ініціатором створення 
даної установи виступило управ-
ління праці та соціального за-
хисту населення. Відповідно до 

розробленого Положення центр 
надаватиме клієнтам такі соці-
альні послуги:

- з надання притулку (надання 
ліжко-місця з комунально-побу-
товими послугами; забезпечення 
харчуванням, твердим та м’яким 
інвентарем, за можливості одя-
гом та взуттям; створення умов 

для здійснення санітарно-гігіє-
нічних заходів, дотримання осо-
бистої гігієни; надання інформа-
ції з питань соціального захисту 
населення; допомога в отриманні 
безоплатної правової допомоги; 
представництво інтересів, надан-
ня соціально-медичних послуг, 
тощо);

- з підтриманого проживання 
у соціальному готелі (надання 
місця для проживання; навчання, 
розвиток та підтримка навичок 
самостійного проживання; пред-
ставництво інтересів; допомога 
в організації взаємодії з іншими 
фахівцями та службами; надання 
інформації з питань соціального 

захисту населення; допомога в 
отриманні безоплатної правової 
допомоги тощо);

- з інтеграції та реінтеграції 
бездомних осіб (допомога в ана-
лізі життєвої ситуації, у визна-
ченні основних проблем, шляхів 
їх вирішення, складання плану 
виходу зі складної життєвої ситу-

ації; надання інформації з питань 
соціального захисту населення; 
представництво інтересів; до-
помога в отриманні безоплатної 
правової допомоги; допомога в 
оформленні документів; допомо-
га в отриманні реєстрації місця 
проживання/перебування; спри-
яння в отриманні житла, у пра-

цевлаштуванні тощо; надання 
психологічної підтримки тощо);

- представництва інтересів 
(видача посвідчення про взяття 
на облік установленого зразка; 
сприяння в реєстрації місця про-
живання або перебування; спри-
яння у забезпеченні доступу до 
ресурсів і послуг за місцем про-
живання/перебування, встанов-
лення зв’язків з іншими фахів-
цями, службами, організаціями, 
підприємствами, органами, за-
кладами, установами; вирішення 
питання організації тимчасового 
притулку бездомних осіб, допо-
мога в оформленні або віднов-
ленні документів; забезпечення 
реалізації бездомними особами 
прав та свобод, визначених зако-
нодавством України, тощо);

- з соціального супроводу при 
працевлаштуванні та на робочо-
му місці (регулярні зустрічі з от-
римувачем послуги; відвідування 
на робочому місці; сприяння в от-
риманні соціально-педагогічних 
та інших послуг, організації вза-
ємодії з іншими суб’єктами соці-
ального супроводу; навчання та 
розвиток трудових і соціальних 
навичок; послуги з трудотерапії 
тощо);

- соціально-економічні (адрес-
на матеріальна допомога; послу-
ги банку одягу та взуття (гумані-
тарна допомога), тощо);

- послуги соціального па-
трулювання (надання соціальних 
послуг бездомним особам поза 
межами Центру);

- інші соціальні послуги.
На даному етапі проект рішен-

ня №1110 від 19.03.2018 «Про 
створення юридичної особи – 
Вараського міського центру со-
ціальної підтримки та адаптації» 
(у новій редакції від 05.12.2018) 
проходить процедуру візування 
відповідальними структурними 
підрозділами виконавчого коміте-
ту та погодження постійних комі-
сій Вараської міської ради, після 
чого буде представлений на роз-
гляд депутатів на сесії міської 
ради.

Комісія розглянула 
запити галузей 

культури та освіти

19 грудня у малій залі виконав-
чого комітету Вараської міської 
ради відбулося засідання постій-
ної комісії з гуманітарних питань, 
дитячої, молодіжної та інформа-
ційної політики.

Для розгляду депутатів було 
представлено бюджетні запити 
управління освіти, відділу культу-

ри та туризму на 2019 рік.
За результатами обговорення 

комісією прийнято рішення схва-
лити представлені бюджетні за-

пити.
Начальник управління освіти 

Олена Корень доповіла присут-
нім про потребу у встановленні 
надбавки в розмірі 10% педаго-
гічним працівникам дошкільних 
та позашкільних закладів та уста-
нов освіти.

Окрім того, розглянуто ряд ін-

ших питань, листів та звернень 
громадян, відповідно до чого 
надані рекомендації відповідаль-
ним виконавцям.

На дні депутата 
обговорювали бюджет

20 грудня під головуванням 
тзп міського голови Олександра 
Мензула проведено день депу-
тата.

До обговорення питань, ви-
несених на розгляд, долучили-

ся заступник міського голови з 
питань виконавчих органів ради 
Зубрецька Ніна Олексіївна, на-
чальник фінансового управління 
Тацюк Валентина Вікентівна, го-
ловні розпорядники бюджетних 
коштів та начальники відпові-

дальних структурних підрозділів.
Під час засідання розглянуто 

низку питань. Особливу увагу де-
путати зосередили на обговорен-
ні Програми економічного  і соці-
ального розвитку міста та проекті 

бюджету м.Вараш на 2019 рік.
Після проведення засідання 

сформували питання, які плану-
ють додатково винести на роз-
гляд позачергової 32 сесії Ва-
раської міської ради.
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«Місто: крок за кроком»

До Нового року лишили-
ся лічені дні, а ви все більше 
«ламаєте» голову думками, 
де і з ким його зустріти? 
Впевнені, що з проблемою 
«ІЗ КИМ», зможете розібра-
тися самі, а от з питанням 
«ДЕ» спробуємо допомогти. 

Нещодавно у селі Колодії  
відкрилася нова зона відпо-
чинку «Green Zone». Саме 
тому, ми вирішили поспіл-
куватися із власником цьо-
го закладу та запитати, які 
послуги «Green Zone» може 
запропонувати потенційним 
відвідувачам, зокрема у ново-
річну ніч.

- На сьогоднішній день наш 
колектив може сміливо сказати 
- якщо ви не знаєте, як зустріти 
Новий рік, то збирайте кращих 
друзів і приїжджайте до нас у 
«GreenZone». Ми запропонує-
мо для Вас відпочинок на будь-
який смак, від фінської лазні до 
закарпатського чану, - розпові-
дає один із власників, Дмитро.

- Розкажіть, як виникла 
ідея побудувати саме таке 
місце для відпочинку?

- Більшість із нас живе в по-
стійній суєті і щоденних тур-
ботах, а для відпочинку часу 

практично немає. Навіть, якщо 
і з’являється декілька вільних 
годин, то відразу постає питан-
ня куди піти? Бар, кафе, рес-
торан….А от місця, де можна 
відпочити не тільки душею, але і 
тілом, у Вараші немає. Для цьо-
го потрібно їхати у інші міста, 
наприклад, в Рівне чи Луцьк. 
Але знову ж таки, потрібно 
більше часу ніж декілька годин. 
Тому ми з братом вирішили, що 
і у нас має бути таке місце для 
відпочинку.

- Ви відкрилися нещодав-
но, чи є якісь види відпочинку 
найбільш популярні?

- У нас всі послуги користу-
ються попитом. Та найбільше 
– закарпатський чан, оскільки, 
щоб прийняти цю спа - процеду-
ру потрібно їхати у Карпати.

- Зазвичай після таких 
водних процедур є бажання 
щось поїсти. Що ви можете 
запропонувати?

- Наразі ми заключили дого-
вір із двома ресторанами, тому 
доставка смачної їжі у нас є. Все 
вибрати можна у меню. Уже на 
наступний сезон плануємо від-
крити свою кухню.

- Незабаром Новий рік. 
Як в можна відпочити  у 

«GreenZone»?
- Свята – це чудовий час, 

щоб надолужити згаяне. А от 
новорічна ніч для того, щоб до-
бре відпочити. В народі кажуть, 
«як новий рік зустрінеш, так 
його і проведеш». А я хочу дода-
ти, що важливим є і те де його 
проведеш. «У GreenZone», є всі 
умови для відпочинку не тільки 
із друзями, але і з сім’єю. Тому 
пропоную скористатися такою 
можливістю. Лише не забудьте 
захопити із собою чудовий на-
стрій. У нас чотири будиночки в 
яких є фінський хамам, руська 
баня, фінська лазня, закарпат-
ський чан. Також є альтанки, які 
додаються до кожного будиноч-
ку, де можна посмажити шаш-
лик. Додатково є послуги маса-
жиста, шашличника, банщика і 
кальянщика. 

-І останнє питання. Як у « 
GreenZone» можна  заброню-
вати місце та час.

- За нашими новинами мож-
на слідкувати у соціальних ме-
режах

Instagram www.instagram.
com/_green_zone, 

Viber (098) 008 77 27, 
Facebook (www.facebook.com/
GreenZoneKolodii)

Зовсім скоро запрацює 
сайт 

www.green-zone.com.ua,де 

можна буде зробити онлайн 
бронювання, а поки замови-
ти місце можна за телефо-
ном: (096) 85 441 41.

Також якщо не знаєте, що по-
дарувати близькій людині, мо-
жемо запропонувати  придбати 
сертифікати на суму від 1000 до 
3000 гривень. Кожному відвіду-
вачу надаємо іменні відсотково 

накопичувальні дисконтні карт-
ки.

Користуючись нагодою хочу 
привітати усіх з наступаючим 
новим роком та різдвяними свя-
тами. Нехай Новий Рік принесе 
нам нові сили для втілення са-
мих амбітних планів і звершень.

Вероніка Пилипчук

Не знаєте де відсвяткувати Новий рік… 
тоді вам у «GreenZone»

Донедавна про медичну ре-
форму у Вараші можна було 
почути лише на словах. Про це 
журналістам газети «Вараш» 
розповів начальник СМСЧ №3 
Олександр Коцюбинський:

«У нашому місті певною мі-
рою були непорозуміння в орга-
нах влади. Процес затримував-
ся, тому я взяв ініціативу у свої 
руки. Заклад був зареєстро-
ваний у відповідній електро-
нній системі охорони здоров’я  
eHealth. Відтак терапевти, пе-

діатри та сімейні лікарі почали 
укладати декларації з пацієнта-
ми на базі медико – санітарної 
частини».

З початку реформи в Україні, 
зокрема на Рівненщині, почали 
активно розділяти первину ме-
дичну допомогу та створювати 
окремі юридичні особи – неко-
мерційні комунальні підприєм-
ства. 

Болюче питання як для меди-
ків, так і жителів міста, зрушило 
з місця лише восени, коли до 

влади прийшов новий керівник. 
Відповідно до рішень 30-ї 

сесії Вараської міської ради 
сьомого скликання 30 листопа-
да 2018 року відбувся конкурс 
на зайняття посади директора 
комунального некомерційного 
підприємства Вараської міської 
ради «Вараський центр первин-
ної медичної допомоги». За його 
результатами комісія визначи-
лася із керівником «первинки». 
Ним стала Жанна Мирончук, 
яка до цього працювала лікарем 
загальної практики-сімейним 
лікарем амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини № 
1 ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України».

І вже 3 грудня 2018 року тзп 
міського голови Олександр 
Мензул та переможець конкурсу 
Жанна Мирончук уклали контр-
акт на строк 5 років. Жанна Ми-
колаївна поділилася перспек-
тивними планами на найближче 
майбутнє:

«Поки що у Вараші заплано-
вано дві амбулаторії  сімейної 
медицини. Одна на базі СМСЧ 
№3, інша разом із адміністраці-
єю розміщуватиметься на пер-
шому поверсі стоматологічної 
поліклініки. Ми хочемо лишити 
сімейного лікаря, терапевта, 
двох педіатрів саме у стомато-
логії, для того щоб цьому куточ-
ку нашого міста було зручніше 
добиратися до лікарні. А основ-
на кількість наших лікарів буде 
знаходитися в медсанчастині». 

Тим, хто раніше уклав дого-
вори з лікарями, не слід хвилю-
ватися, їх перереєструють, тому 
повторно йти до лікаря з паке-
том документів не знадобиться.

Медики закликають тих, хто 
ще не уклав декларацію, обра-
ти сімейного лікаря та укласти з 
ним угоду. Адже згідно рекомен-
дації уряду, лікар має обмежен-
ня щодо кількості пацієнтів. 

Саме сімейний лікар буде 
скеровувати пацієнта до вузь-
копрофільних спеціалістів, які 
безкоштовно будуть проводити 
обстеження. Для зручності та 
економії часу пацієнтів та ліка-
рів у центрі первинної медичної 
допомоги незабаром запрацює 
електронна система «полікліні-
ка без черг», яка вже функціо-
нує у СМСЧ №3. За допомогою 
програми в онлайн – режимі 

можна буде записатися на при-
йом до лікаря.

З липня поточного року за-
клади первинної медичної до-
помоги, які виконали всі умови 
та уклали договір із Національ-
ною службою здоров’я України, 
отримуватимуть фінансування 
за новими правилами. До того 
часу новостворений комуналь-
ний заклад фінансуватиметься 

з місцевого бюджету.
Таким чином, тзп міського 

голови Олександр Мензул вико-
нав одну з обіцянок, яку давав 
містянам, коли ішов на посаду 
очільника міста - провести від-
критий та чесний конкурс на ви-
значення керівника «первинки» 
і зробити все можливе, аби ме-
дична реформа у Вараші про-
йшла вчасно та ефективно.

Вероніка Пилипчук

Попри всі перешкоди, медична реформа у вараші працює. 
вже маємо змогу укладати договір із сімейним лікарем


