
та сортів піколіні. 
Неабияку зацікавленість у гостей викликало відвідування равликового

господарства ПП «Базис», що розташоване теж у с.Заболоття. 
В майбутньому ПП «Базис» планує розширювати виробництво по ви-

рощуванню равликів, налагодити виробництво напівфабрикатів та органі-
зовувати екскурсії з дегустаціями равликових страв. Останнім часом
равлики починають користуватися попитом і серед місцевих гурманів.
Міські заклади ресторанного господарства опановують мистецтво приго-
тування равликових страв та вже пропонують їх відвідувачам.

В рамках Днів Сталої Енергії проведено низку заходів, спрямованих
на підвищення у мешканців громади розуміння та сприйняття енергозбе-
реження та раціонального ресурсоспоживання. Протягом тижня, з 9 по 14
вересня 2019 року, у закладах освіти Вараської міської ради було прове-
дено величезну кількість заходів, під час яких учні та вихованці вчилися
досліджувати своє довкілля, розширили знання про джерела альтернатив-
ної енергії, познайомилися з методами ощадного й ефективного викори-
стання ресурсів.

За свою активність переможці конкурсів були відзначені призами ви-
конавчого комітету Вараської міської ради, Угоди Мерів та Асоціації
«Енергоефективні міста України».

З метою обізнаності мешканців міста про проведення Днів Сталої
Енергії та шляхів економії енергії, проведена інформаційна кампанія, зо-
крема: серед учнів шкіл та на тематичних заходах, які проводились під час
Днів Сталої Енергії розповсюджувались інформаційні матеріали, у вигляді
листівок щодо способів економії енергоресурсів та про чисту енергію, у
громадському транспорті міста та міських установах розміщено банери,
мотивуючі плакати та інформаційні матеріали з порадами щодо економії
енергоресурсів в побуті.

За результатами реалізованої роботи під час Днів Сталої Енергії про-
ведено ряд підсумкових нарад з працівниками закладів освіти та кому-
нальних підприємств Вараської міської ради, де обговорено питання
подальшого впровадження енергоефективних рішень міста та напрямків
інформаційно-просвітницької роботи у даній сфері.  

9-14 вересня Вараська міська територіальна громада стала своєрід-
ним інформаційним центром енергоефективних заходів, організованих
виконавчим комітетом Вараської міської ради на виконання зобов’язань
Європейської ініціативи «Угода Мерів», при підтримці Асоціації «Енер-
гоефективні міста України».

Дні Сталої Енергії – це комплекс заходів, спрямований на популяризацію
енергозбереження, який дозволить звернути увагу мешканців міста на не-
обхідність ощадливого ставлення до енергоресурсів та виховати свідомого
споживача енергії, особливо серед молоді та дітей. Для проведення Днів Ста-
лої Енергії відділом економіки виконавчого комітету Вараської міської ради
було підготовлено Програму заходів, до реалізації якої долучились різновікові
категорії мешканців громади.

В рамках святкування Дня міста Вараш 14 вересня відбулося успішне за-
вершення Днів Сталої Енергії 2019.

На майдані Незалежності відбувся масштабний пошуково-пізнавальний
квест учнівської молоді «Прорив енергії» під гаслом «Тільки разом», у якому
взяли участь 6 команд з усіх шкіл Вараша. 

Переможцем пошуково-пізнавального квесту учнівської молоді стала
команда гімназії, учасники якої отримали коровай переможця та заохочу-
вальні нагороди від виконавчого комітету Вараської міської ради.

Всі учасники пошуково-пізнавального квесту зібралися у центрі міста та
виконали флешмоб до Днів сталої енергії.

В рамках Днів Сталої Енергії 2019 для гостей міста було проведено озна-
йомчий візит по Вараській міській територіальній громаді, в тому числі до
об’єктів, де успішно застосовано енергоефективні заходи, а саме:

- у ЗОШ №5, де в результаті реалізації інвестиційного проекту спільно з
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) встановлено інди-
відуальні теплові пункти, в т.ч. проведено ізоляцію трубопроводів, арматури,
елементів теплового пункту замість встановлених теплових вузлів;

- у НВК №10 ознайомилися із результатами капітального ремонту внутрі-
шнього освітлення та економічним ефектом від встановлення світлодіодних
світильників в рамках реалізації інвестиційного проекту спільно з НЕФКО та
застосуванням інших застосовано енергоефективних заходів;

- завітали до Вараського інклюзивно-ресурсного центру, де проведено ка-
пітальний ремонт внутрішнього освітлення та встановлено світлодіодні сві-
тильники;

- по вулиці Рівненській, де здійснено реконструкцію та модернізацію си-
стем вуличного освітлення із застосуванням енергоефективних технологій за
участі НЕФКО, обговорено питання впровадження енергоефективних рішень
у сфері благоустрою громад, в тому числі і у гміні Волув Польша.

Після екскурсії містом учасники візиту завітали до приєднаної, в резуль-
таті реформи децентралізації, громади с.Заболоття. Тут гості ознайомилися
із результатами модернізації систем вуличного освітлення з застосуванням
енергоефективних заходів по вул.Соборна та вул.Молодіжна, відвідали ФАП
с.Заболоття, де здійснено реконструкцію амбулаторії під європейські стан-
дарти за кошти проекту Світового банку та завітали до дитячого садочку, де
проведено капітальний ремонт даху із застосуванням енергоефективних
технологій.

Також здійснено екскурсію на підприємство "Флорія-Україна", яке знахо-
диться в с. Заболоття та спеціалізується на вирощуванні гербер. Агроном під-
приємства детально розповіла про всі аспекти вирощування цих
захоплюючих квітів, які просто вражають своєю красою та різноманіттям. В
теплицях вирощується близько 70 видів гербер сортів стандарту, сортів міні

Місто: день за днем4 №36(611)

27 вересня -  
Всеукраїнський день дошкілля!

Професія вихователя вимагає від людини
глибокої самовіддачі, величезного терпіння і
безмежної любові до своєї справи, адже саме
працівники дошкільної ланки освіти ведуть
дітей першими стрімкими стежками навко-
лишнього світу, навчають першої азбуки
життя, прищеплюють доброту,  людяність,
чуйність та розкривають красу світу й людсь-
кого серця. 

Сьогодні у закладах дошкільної освіти Ва-
раської територіальної громади виховується 2
200 юних мешканців нашої громади та працює
близько 800 працівників, з них - 370 педагогів.

Щиро вітаю усіх працівників дошкілля з
професійним святом! 

Бажаю вам мудрості, натхнення та пози-
тиву в роботі. Нехай малеча надихає вас на
креативні знахідки та творчі дії, а все заду-

мане – здійснюється!
Родинного вам тепла,

доброго здоров’я, пошани
від суспільства і миру на
нашій рідній землі!

З повагою, міський голова 
Сергій Анощенко

26 вересня - телеміст 
«Реформи працюють» 

Проект телеканалу «Рівне 1» «Реформи працю-
ють» з’єднує телемостами різні населені пункти
Рівненщини, аби безпосередньо від їх жителів ді-
знатися, як насправді реалізовуються оголошені
реформи. 

26 вересня 2019 року проект «Реформи працю-
ють» поєднає телемостом міста Острог та Вараш.
Поговорять відверто та без купюр про успіхи та
невдачі децентралізації, реформи освіти та галузі
енергоефективності у громадах:

- у Вараші біля міської ради;
- у Острозі перед будинком культури.
Початок ефіру о 18.30. 

Опалювальний сезон розпочнеться
26 вересня

Опалювальний сезон на території Вараської
міської ради розпочнеться 26 вересня. Таке рі-
шення було прийнято під час чергового засідання
виконавчого комітету Вараської міської ради.

Враховуючи звернення управління освіти вико-
навчого комітету Вараської міської ради, мешкан-
ців Вараша та Заболоття й істотне зниження
середньодобової температури повітря, опалення
у домівках мешканців Вараської територіальної
громади цьогоріч увімкнуть раніше, ніж зазвичай. 

В першу чергу буде забезпечено подання тепла
на об’єкти соціальної  сфери (медичні, дошкільні та
заклади загальної середньої та позашкільної
освіти), а вже згодом – на об’єкти житлового фонду
та промислово-побутового призначення міста. 

Окрім того, під час засідання виконкому було
прийнято ще ряд важливих рішень, зокрема: про
внесення змін до рішення виконавчого про за-

твердження мережі закладів дошкільної, загаль-
ної середньої та позашкільної освіти територі-
альної громади Вараської міської ради на
2019/2020 навчальний рік; про  організацію ве-
дення самостійного бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в закладах загальної серед-
ньої освіти територіальної громади Вараської
міської ради; про затвердження фінансового
плану комунального підприємства Вараської
міської ради «Агентство нерухомості «Перспек-
тива» на 2020 рік; про реєстрацію права кому-
нальної власності на нежитлові приміщення; про
утворення комісії щодо розгляду заяв членів
сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), по-
мерли, та осіб з інвалідністю про виплату грошо-
вої компенсації. 

Загалом було розглянуто 9 питань порядку
денного та прийнято 8 рішень.

У Вараській громаді з успіхом пройшли 
Дні Сталої Енергії

27 вересня – позачергова сесія 
27 вересня 2019 року відбудеться позачергова

35 сесія Вараської міської ради. Сесію скликано
повторно, оскільки 19 вересня у залі не зібра-
лося кворуму – без поважних причин були від-
сутні понад 10 депутатів ради.

У порядку денному значиться чимало важли-
вих проектів рішень. Зокрема, питання щодо від-
шкодування з бюджету міста понад 780 тисяч
гривень на користь ВП «РАЕС».

Така значна заборгованість виникла у зв’язку
із позовом ВП "РАЕС" до виконавчого комітету
Вараської міської ради про відшкодування завда-
ної шкоди. Як вбачається із позовної заяви, ста-
ном на 2018 рік тарифи, встановлені НКРЕКП, не
забезпечували ВП «РАЕС» відшкодування всіх
економічно обґрунтованих витрат, у зв`язку з чим
30 березня 2018 року було  направлено до вико-
навчого комітету нові розрахунки витрат на

транспортування і постачання теплової енергії
для встановлення нового тарифу. 

Оскільки виконавчий комітет (на той час під
керівництвом тзп І.Шумри) вчасно не розглянув
ці розрахунки – ВП «РАЕС» звернулося до суду,
зазначивши, що такими діями йому було за-
вдано майнову шкоду в розмірі понад 780 тисяч
гривень. Відтак, тепер ці кошти повинно бути
перераховано з міського бюджету на рахунок
позивача - ВП «РАЕС». 

Для того, аби вищезазначені кошти ВП «РАЕС»
було виплачено – достатньо рішення Вараської
міської ради. У разі ж, якщо частина депутатсь-
кого корпусу Вараша знову проігнорує засідання
сесії, це призведе до того, що через заблоковані
рахунки виконкому без фінансування залишаться
усі важливі сфери життєдіяльності міста, в тому
числі й освіта, благоустрій та медицина.


