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За результатами впровадження у Вараші ряду енергоефективних заходів
на виконання інвестиційного проекту, реалізованого спільно з Північною еко-
логічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), станом на 1 вересня 2019 року
отримано значну економію енергоресурсів (від встановлених лімітів спожи-
вання) на загальну суму близько 2 мільйонів гривень:

- електроенергія: 348,2 тис.кВт.год. – 1 065,808 тис.грн.;
- теплова енергія: 1067,8 Гкал. - 464,990 тис.грн.;
- водопостачання та водовідведення: 8,2 тис.м куб. - 358,045 тис.грн.
Така значна економія виникла внаслідок впровадження у Вараші енергоз-

берігаючих заходів.
Так, в школах міста було встановлено індивідуальні теплові пункти, в

тому числі проведено ізоляцію трубопроводів, арматури, елементів тепло-
вого пункту замість встановлених теплових вузлів. Зменшення споживання
енергоресурсів спостерігається також завдяки реалізації проектів по заміні
світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на
світлодіодні в закладі загальної середньої освіти №4, навчально-вихов-
ному комплексі №10 та закладах дошкільної освіти №3 та 5. Завдяки за-
стосуванню новітніх енергозберігаючих технологій економія споживання
енергоресурсів в закладах освіти становить близько 30%, а це, відповідно,
економія бюджетних коштів.

У Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю З.А.Матвієнко закуплено та замінено 10 світлодіодних LED ламп,
замінено 34 світильники з люмінесцентними лампами на світильники зі
світлодіодними лампами, замінено 32 люмінесцентні лампи на світлодіодні
L18В та 40 ламп розжарювання на світлодіодні 10В.

У державному закладі «СМСЧ №3» МОЗ України, в місцях загального
користування, 50 старих ламп замінено на енергозберігаючі. Економія
енергоресурсів у вказаному закладі відбулася й за рахунок придбання но-
вого медичного обладнання.

Подальша співпраця міста Вараш з екологічною корпорацією НЕФКО три-
ватиме й надалі. У планах – заміна застарілого насосного  обладнання КНС
на сучасне та заміна міських мереж на нові, високоякісні, що забезпечить
оптимальний тиск в мережах та зменшить витрати електроенергії.

Вміють працювати –
вміють і відпочивати

Золота осінь щедра на свята, які вшановують працю педагогічних пра-
цівників, позашкільників та бібліотекарів, адже саме восени в Україні від-
значають одразу декілька свят, пов’язаних з педагогічною діяльністю –
День дошкільника, День позашкільника, День працівників освіти, а також
Всеукраїнський день бібліотекаря.

З цієї нагоди, 4 жовтня, в центрі дозвілля відділу культури виконавчого
комітету Вараської міської ради відбулися урочистості та святковий кон-
церт для працівників закладів освіти та бібліотечних закладів міста.

Креативна святкова програма, талановиті концертні номери і яскраві
вбрання учасників відповідали стилю 60-х років. Цікаву атмосферу
свята створювало оформлення залу з фотозонами у відповідному стилі,
одяг учасників, що відповідав зазначеній епосі. А ведуча, керівник
гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Світлана Тиндик, яка без-
посередньо готувала завдання для учасників, була справжнім коорди-
натором та натхненником заходу. 

Під час заходу педагоги розігрували сценки та демонстрували надзви-
чайно талановиті музичні номери. Варто зауважити, що освітяни Вараша
вкотре довели усім присутнім, що вони є не лише висококласними педа-
гогами, а ще й надзвичайно талановитими творчими особистостями.

Щирі слова пошани та вдячності за невтомну працю, творчий пошук, добро
і щедрість душі, високий професіоналізм та життєву мудрість, лунали цього
дня на адресу освітян від міського голови Сергія Анощенка, керуючого спра-
вами виконавчого комітету Бориса Бірука, начальника управління освіти
Олени Корень, голови міської організації профспілки працівників освіти і
науки України Володимира Нікітчука, учнів та вихованців.

За багаторічну сумлінну працю, інноваційну діяльність, неоціненний
внесок у розвиток суспільства, навчання та виховання підростаючого по-
коління, працівників освітньої галузі було нагороджено грамотами та гро-
шовими винагородами.

Преміями міського голови відзначили:
- Мамчич Мирославу Сергіївну, вчителя інформатики ЗОШ №1;
- Горбачик Ольгу Віталіївну, вчителя математики Вараської гімназії; 
- Зосимчук Олену Петрівну, музичного керівника ДНЗ №5.
Невимушена атмосфера, цікава програма, оригінальні завдання, у

яких брали участь усі присутні, зробили атмосферу свята яскравою та
неперевершеною.

Енергоефективність в дії

Наступного тижня заплановано проведення позачергової сесії Варась-
кої міської ради. Під час засідання депутати розглянуть звернення до Пре-
зидента України щодо реалізації «формули Штайнмаєра» та проект
рішення, що стосується уточнення бюджету міста на 2019 рік.

***
На звернення міського голови Сергія Анощенка, з 15 жовтня 2019 року

управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області роз-
почне проведення ревізії в державному закладі «СМСЧ №3 МОЗ України». 

***
7 жовтня Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської

обласної державної адміністрації укладено договір з ТОВ "НВП ШЛЯХБУД"
- переможцем аукціону щодо капітального ремонту асфальтобетонного по-
криття вулиці Енергетиків в місті Вараш. 

Ремонтні роботи вказаної ділянки дороги розпочнуться пізніше запла-
нованого через значну затримку із виділенням депутатами коштів з бюд-
жету міста та наступну тривалу тендерну процедуру. 

Загальна ціна договору – 6 999 904 гривень, в тому числі на 2019 рік –
5 183 937 гривень.

***
З 4 жовтня по 11 листопада у мистецькій залі Центру дозвілля проходи-

тиме виставка вишиваного стилізованого українського одягу талановитої
майстрині Світлани Тиндик. Вхід вільний. Запрошуються усі бажаючі.

***
У неділю, 13 жовтня, Заболоття відзначатиме День села. Святкові за-

ходи розпочнуться о 12.00 святковим ярмарком та триватимуть впродовж
усього дня. У програмі: виставка декоративно-прикладного мистецтва, ані-
матор-шоу, музична програма, урочистості та святковий концерт. 

***
Відбувся 5 етап дитячого Кубка Рівненської області з шахів 2019 року,

у якому змагалися 84 юні шахісти.
Кращий результат серед шахістів Вараша показав Володимир Оси-

пенко. Вдало виступили й Лобанов Микита (2 місце), Горбенко Семен (5
місце), Осипенко Максим (6 місце) та Євстратов Радій (7 місце). Після
п’яти етапів Микита Лобанов очолив турнірну таблицю серед 11-річних.

Організаторами поїздки юних шахістів на турнір стали відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради та фе-
дерація шахів міста Вараш.

Актуально


