
Місто: день за днем4 №47(622)

Події понад 30-річної давності ніколи не зітруться з пам’яті ні сучасних, ні на-
ступних поколінь. Ця катастрофа є болем для всієї України. І тепер вже стало
доброю традицією 14 грудня вшановувати пам’ять тих, хто пожертвував своїм
життям, захищаючи нас від атомного лиха.

13 грудня 2019 року в Палаці культури ВП «Рівненська АЕС» відбудуться
урочистості та вечір-реквієм з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Початок 0 16.30. Вхід вільний, запрошуються усі бажаючі.

Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить…

Багатоквартирні будинки Вараша
списують з балансу КМКП

Постановою №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багато-
квартирних будинків» Уряд визначив процедуру списання з балансу органами
місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані при-
міщення приватної та інших форм власності.

Порядком списання багатоквартирних будинків з балансу органів місцевого са-
моврядування, зокрема, передбачено, що:

- списання з балансу багатоквартирних будинків здійснюється балансоутриму-
вачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документу;

- для списання багатоквартирних будинків з балансу утворюється комісія;
- комісія з метою фіксації технічного стану будинку перед списанням проводить

огляд будинку;
- за результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартир-

ного будинку за формою згідно з додатком до Постанови, який підписується усіма
членами комісії та затверджується балансоутримувачем.

Рішенням Вараської міської ради від 08.11.2019 року №1549 «Про списання житло-
вого фонду, який знаходиться на балансі КМКП» з балансового обліку Кузнецовського
міського комунального підприємства списано усі багатоквартирні будинки Вараша.

Таким чином, відтепер господарями своїх будинків будуть безпосередньо самі
його жителі – власники квартир та приміщень.

Якщо у багатоквартирному будинку залишаються неприватизовані квартири,
після списання будинку з балансу КМКП, право власності на них буде зареєстро-
вано в установленому законом порядку за територіальною громадою міста в особі
Вараської міської ради, але це не позбавляє права мешканців реалізувати оформ-
лення права власності на ці квартири (шляхом приватизації).

Тому звертаємось до квартиронаймачів, квартири яких не перебувають у при-
ватній власності з проханням оформити право приватної власності на житло (здій-
снити приватизацію).

Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: 3-12-01 (Відділ майна
комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради).  

Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС!

Все далі в історію відходять події страшної трагедії українського народу 26
квітня 1986 року та наступні 7 місяців, протягом яких героїчними зусиллями
народу, самовідданою мужньою працею сотень тисяч тих, хто брав безпосе-
редню участь у небезпечній роботі в епіцентрі надзвичайної події, вдалося
приборкати вогнище безжальної радіації. 

Від усієї громади міста та особисто від себе хочу висловити щирі слова по-
дяки всім героям - учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної ката-
строфи на планеті. Ви виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих
екстремальних обставинах, ви йшли у ядерний вогонь, щоб зупинити ланцю-
гову реакцію смерті і виконали свій священний обов’язок перед рідною землею.

Щиро бажаю усім вам та вашим рідним і близьким міцного здоров’я, життє-
вої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди
поруч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи! Честь вам і шана! 

А тим, кого з нами вже немає – вічна і світла пам'ять…
З повагою

міський голова Сергій Анощенко

Шановні ліквідатори аварії 
на Чорнобильській АЕС та вдови ліквідаторів! 

14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслід-
ків аварії на  ЧАЕС – людей,  які ціною свого життя і здоров’я змогли здо-
лати страшну трагедію 20 століття, що сталася 26 квітня 1986 року на
Чорнобильській АЕС. 

Лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили
за це власним  життями і здоров’ям, вдалося локалізувати аварію та вря-
тувати країну і світ від радіаційного забруднення. Серед тих, які боролися
зі страшним лихом, було чимало наших земляків, які ризикуючи життям
та здоров’ям, в ті пекельні дні з честю виконали свій обов’язок перед
Батьківщиною. 

Понад 1600 ліквідаторів з нашого міста Вараш прийняли участь в лік-
відації аварії на Чорнобильській АЕС. Їхній подвиг неможливо переоцінити
– як не можна переоцінити значення того, що вони зробили. Ми не маємо
права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які прой-
шли через усі кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до те-
перішніх днів, віддавши своє життя задля збереження життя і здоров’я
майбутніх поколінь. 

Вшановуючи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
ми схиляємо голови перед пам’яттю загиблих героїв і віддаємо данину по-
шани всім ліквідаторам аварії, які, рятуючи українців, а також народи
інших країн від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим – своїм здо-
ров’ям і життям. Нехай Господь Бог спасе їхні душі! А тим ліквідаторам,
хто вижив, - міцного здоров’я, миру, добра й злагоди. 

З повагою 
голова Вараської міської ГО 

«Ветеранів ліквідації Чорнобильської аварії»  Г. Петрович 

Відбулося перше засідання комісії
зі списання будинків

5 грудня 2019 року у виконавчому комітеті Вараської міської ради відбу-
лося перше засідання комісії з списання багатоквартирних будинків.

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 08.11.2019 року №1549 «Про
списання житлового фонду, який знаходиться на балансі КМКП», до складу комісії
включено міського голову С.Анощенка, директора КМКП І.Семенюка, начальника
відділу майна комунальної власності міста І.Савченко, головного спеціаліста з
обліку житла Л.Ковбасюк, начальника відділу реєстрації Л.Антонюк, депутата
С.Жданюка, директора КП «БТІ» В.Келлера та працівників КМКП та КП «УП «Жит-
локомунсервіс» ВМР».

Окрім того, участь у роботі комісії взяли представники ОСББ будинків №7 та
№9 по мікрорайону Ювілейний.

Під час засідання члени комісії детально опрацювали наявну технічну докумен-
тацію та, за результатами роботи, склали акти про списання перших двох багато-
квартирних будинків Вараша – ОСББ «ОСББ Ювілейний-7» та ОСББ «ОСББ
Ювілейний 910».

Загалом комісії зі списання багатоквартирних будинків потрібно буде скласти
акти про списання ще понад 170 багатоквартирних будинків Вараша, тож наступне
засідання комісії відбудеться вже найближчим часом.

Звернення депутатів Вараша
підтримано

Депутати Рівненської обласної ради підтримали звернення депутатів Ва-
раської міської ради щодо необхідності передачі земельної ділянки для бу-
дівництва у Вараші школи №7 та направили відповідне звернення до Міністра
енергетики та захисту довкілля України, Президента ДП «НАЕК «Енергоатом»,
генерального директора ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, що місто Вараш включено до державного переліку 100 опорних
шкіл, які потребують реконструкції або будівництва по Україні в 2020 році. Нову
сучасну школу у Вараші планують збудувати до 1 вересня 2022 року.

Потреба у будівництві нової школи у Вараші виникла давно, адже зараз вже
очевидно, що школу під проектною назвою №60, яку брало на себе зобов’язання
збудувати ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" ще двадцять років тому, ніхто добудовувати
не буде. На усі листи та звернення міської влади уже декілька років відповідь одна
– коштів на це у ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" немає. Тим часом, проектна докумен-
тація, за якою почали будувати цю школу, застаріла і вже не відповідає будівель-
ним нормам та чинному законодавству України. 

Тож  варто сподіватися, що завдяки об’єднанню зусиль місцевої та обласної
влади, за декілька років, завдяки будівництву школи №7, у Вараші повністю зникне
проблема двозмінного навчання та буде створено рівні умови доступу до якісної
освіти усім учням нашої громади.

У Вараші стартували 
дводенні Всеукраїнські 

навчально-методичні збори
З метою підвищення готовності органів управління та підрозділів ДСНС

України до виконання завдань за призначенням впродовж 10-11 грудня у
місті Вараш проходили навчально-методичні збори з питань реагування на
надзвичайні ситуації.

Участь у навчаннях взяли керівники територіальних органів та аварійно-ряту-
вальних формувань центрального підпорядкування ДСНС з усієї України. На від-
критті зборів були присутні також міський голова Вараша Сергій Анощенко та
т.в.о. генерального директора Рівненської АЕС Сергій Куроєдов.

Основна мета навчально-мето-
дичних зборів: поглиблення теоре-
тичних знань з питань організації
реагування у разі виникнення над-
звичайних ситуацій і пожеж на атом-
них електростанціях,  ознайомлення
з особливостями інформування
ДСНС та організації реагування на
надзвичайні ситуації у зимовий пе-
ріод, підбиття підсумків організації
реагування на надзвичайні ситуації
та пожежі у 2019 році та постановка
основних завдань на 2020 рік, аналіз
роботи чергових змін оперативно-
координаційних центрів територіаль-
них органів ДСНС і оперативно- чергових служб аварійно-рятувальних
формувань центрального підпорядкування ДСНС впродовж 2019 року, обгово-
рення проблемних питань щодо реагування на надзвичайні ситуації та організа-
ція роботи оперативно-координаційних центрів територіальних органів ДСНС і
оперативно-чергових служб аварійно-рятувальних формувань центрального під-
порядкування ДСНС.  

Обговорили проблеми медицини
10 грудня 2019 року у виконавчому комітеті Вараської міської ради від-

булося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінан-
сів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Основним питанням порядку денного було опрацювання та обговорення про-
позицій до проекту рішення «Про бюджет міста Вараш на 2020 рік». У ході ро-
боти головні розпорядники коштів (зокрема, представники освітньої, культурної
та соціальної галузей) озвучували свої потреби у фінансуванні на наступний рік. 

Значну частину засідання зайняло обговорення ситуації, що склалася на сьо-
годні у медичній сфері Вараша. Присутні у залі представники ДЗ «СМСЧ №3
МОЗ України» озвучили чергову потребу у фінансуванні закладу з міського бюд-
жету. Як зазначив Олександр Коцюбинський, очолюваний ним державний за-
клад потребує чергового фінансового вливання з бюджету міста у розмірі понад
8 мільйонів гривень. 

Як з’ясувалося у процесі обговорення, ДЗ «СМСЧ №3» Вараша на сьогод-
нішній день залишається чи не єдиним державним закладом в Україні, адже
усі інші державні медичні заклади зусиллями керівництва вже перетворено
на комунальні. Тож з 1 квітня 2020 року усі вони, на відміну від вараського,
повноцінно запрацюють за новим законодавством та фінансуватимуться
через Національну службу здоров'я України.

Окрім того, стало відомо, що днями керівник ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»
Олександр Коцюбинський продовжив свій трудовий контракт, тож і надалі от-
римуватиме заробітну плату, як керівник державного закладу. Натомість,
якби нині у Вараші було створено комунальний медичний заклад – його
очільника обирали б на конкурсній основі.

«Ви досі очолюєте державний заклад, тож і фінансуватися маєте з держав-
ного бюджету, - звернувся до Олександра Коцюбинського міський голова
Сергій Анощенко. - Замість того, щоб сприяти перетворенню вашого закладу
на комунальний, ви спокійно сидите в кріслі керівника державного закладу і за
звичкою пишете листи до міської влади з вимогами дати грошей, яких вам весь
час мало. 

Зручно залишатися керівником державного закладу, отримувати чималу за-
робітну плату, нічого не робити і звинувачувати у всіх проблемах міську владу.
Коли стояло питання щодо продовження вашого контракту - ви їздили до МОЗу,
а коли справа стосується очолюваного вами колективу, працівники якого мо-
жуть залишитися з 1 квітня без роботи – ви нічого не робите, адже боїтеся
втратити свою посаду. То що для вас у пріоритеті? Збереження власного крісла
будь-якою ціною?».

Обговорення тривало понад годину, однак, до прийняття будь-якого конструк-
тивного рішення так і не дійшло. Продовжиться розмова у п’ятницю, 13 грудня. 

Спершу нарада щодо ситуації, яка склалася у державному закладі «СМСЧ
№3 МОЗ України», відбудеться у виконавчому комітеті Вараської міської ради,
а по завершенню міський голова Сергій Анощенко зустрінеться із трудовим
колективом закладу.


