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новини улюбленого міста

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

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 потенцій-
ним відвідувачам, зокрема у 
новорічну 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 
постійній суєті і щоденних тур-
ботах, а для відпочинку часу 
практично немає. Навіть, якщо 
і з’являється декілька вільних 
годин, то відразу постає пи-
тання куди піти? Бар, кафе, 
ресторан….А от місця, де мож-
на відпочити не тільки душею, 
але і тілом, у Вараші немає. 
Для цього потрібно їхати у інші 

міста, наприклад, в Рівне чи 
Луцьк. Але знову ж таки, по-
трібно більше часу ніж декілька 
годин. Тому ми з братом вирі-
шили, що і у нас має бути таке 
місце для відпочинку.

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

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

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

- Наразі ми заключили до-
говір із двома ресторанами, 
тому доставка смачної їжі у нас 
є. Все вибрати можна у меню. 
Уже на наступний сезон плану-
ємо відкрити 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 до-
дати, 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 
подарувати близькій людині, 
можемо запропонувати  при-
дбати сертифікати на суму від 
1000 до 3000 гривень. Кожно-
му відвідувачу надаємо іменні 
відсотково накопичувальні дис-
контні картки.

Користуючись нагодою хочу 
привітати усіх з наступаючим 
новим роком та різдвяними 
святами. Нехай Новий Рік при-
несе нам нові сили для вті-
лення самих амбітних планів і 
звершень.

Вероніка Пилипчук

Не знаєте де відсвяткувати Новий рік… 
тоді вам у «GreenZone»
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МІНІСтерСтвО ОБОрОНИ УКраЇНИ
НаКаз

військового комісара
варашського міського військового комісаріату

№126 від 14 грудня 2018 року

Про   приписку   грома-
дян   України

2002 року народження до 
призовної

дільниці     Варашського     
міського

військового   комісаріа-
ту

1. На підставі статті 14 За-
кону України  “Про військовий 
обов’язок і  військову службу”, 
Постанови Кабінету міністрів 

України від 21 березня 2002 
року №352 та рішення вико-
навчого комітету Вараської 
міської ради від 19 грудня 
2017 року № 223 «Про про-
ведення в 2019 році приписки 
до призовної дільниці юнаків 
2002 року народження»,  з 02 
січня 2019 року по 29 березня 
2019  року оголошується при-
писка до призовної дільниці 
Варашського міського вій-
ськового комісаріату Рівнен-
ської області юнаків 2002 року 
народження.

2. Явці на приписку підля-
гають всі громадяни чолові-
чої статі, які народилися з 01 
січня по 31 грудня 2002 року 
включно, котрі постійно або 
тимчасово проживають на те-
риторії міста Вараш, а також 
громадяни  чоловічої статі 
старших років народження, 
які не пройшли приписку ра-

ніше.
3. Усі громадяни, яким на-

лежить пройти приписку до 
призовної дільниці, зобов’яза-
ні прибути у Варашський місь-
кий військовий комісаріат за 
адресою: м.Вараш, м-н Пере-
моги 23, приміщення військо-
вого комісаріату. 

4. Громадяни, які не отри-
мали особистих повісток, зо-
бов’язані прибути за вказаною 
адресою до 1 лютого 2019 
року, маючи при собі докумен-
ти, які засвідчують особу.

5. На підставі Закону Укра-
їни “Про військовий обов’язок 
і військову службу” керівники 
підприємств, установ, органі-
зацій та навчальних закладів 
зобов’язані звільнити грома-
дян, яким необхідно пройти 
приписку до призовної діль-
ниці на час, необхідний для 
проходження приписки, і за-

безпечити їх своєчасну явку 
у  військовий комісаріат.6. 
Заступнику військового комі-
сара – начальнику відділен-
ня комплектування  капітану 
НЄМЧЕНКУ М.С. довести 
наказ до керівників установ, 
підприємств, організацій та 
навчальних закладів міста 
згідно розрахунку розсилки та 
опублікувати в засобах масо-
вої інформації міста.

7. Контроль за виконання 
наказу здійснюю особисто.

8. Наказ довести до особо-
вого складу військового комі-
саріату в частині, що його сто-
сується.

Військовий комісар
Варашського міського

 військового комісаріату
майор

  Я.В.КУЗЛО

Пластуни передали вифлеємський вогонь миру
Перед початком засідання 

32-ї позачергової сесії Ва-
раської міської ради, пласту-
ни зі станиці «Вараш» націо-
нальної скаутської організації 

України «Пласт» передали 
громаді міста Вифлеємський 
вогонь миру.

Зазначимо, що традиція 
передачі вогню перед Різдвя-

ними святами сягає 1986 року. 
Спочатку вогонь у Вифлеємі 
беруть австрійські скаути, які 
передають естафету далі. Так 
Вифлеємський вогонь миру, 
незважаючи на кордони, ман-
друє різними країнами, єдна-
ючи усіх християн напередо-
дні Різдва.

В урочистій церемонії пере-
дачі взяв участь тзп міського 
голови Олександр Мензул. 
Керівник міського осередку 
пластової організації Сергій 
Коваленас привітав депутатів 
та побажав усім плідної робо-
ти, злагоди та миру.

Обранці громади, в свою 
чергу, вручили юним пласту-
нам солодкий подарунок.

Так, протягом дня лампад-

ка із Вифлеємським вогнем 
миру знаходилася у вести-
бюлі 1 поверху приміщення 
міської ради, аби кожен меш-
канець міста зміг принести 
частинку цього вогню додому. 

Кожна свічечка, запалена від 
цього вогню, через кілька хви-
лин переймає благодать. І її 
можна запалювати у визнач-
ні моменти протягом цілого 
року.

Обстежили об’єкти торгівлі

У грудні проведено чер-
говий моніторинг (комісійне 
обстеження) об’єктів торгів-
лі, розташованих на тери-
торії МПП «Ринок» та ринку 
«Надія», з питань виконання 
суб’єктами господарювання 
законодавства у сфері праці.

Під час проведення обсте-
жень роботодавців та най-
маних осіб в черговий раз 
ознайомлено зі змінами в 
трудовому законодавстві, на-

слідками нелегальної зайня-
тості та відповідальності ро-
ботодавців у вигляді штрафу 
за порушення трудового за-
конодавства. Окремо акцен-
тувалась увага на тому, що 
відповідно до змін ст. 24 Ко-
дексу законів про працю Укра-
їни, працівник не може бути 
допущений до роботи без 
укладеного належним чином 
трудового договору та пові-
домлення відповідним чином 

податкової служби
За результатами обстежен-

ня 3 фізичних осіб підприєм-
ців вирішено запросити на 
засідання тимчасової комісії з 
питань погашення заборгова-
ності із заробітної плати (гро-
шового забезпечення), пенсій, 
інших соціальних виплат та 
дотримання норм законодав-
ства в частині мінімальної 
заробітної плати, легалізації 
виплати заробітної плати та 
зайнятості населення, для на-

дання пояснень.
Робота спрямована на за-

побігання використання най-
маної праці без належного 
оформлення трудових відно-
син триватиме й надалі.

Шановні роботодавці!
Легалізуйте працю своїх 

працівників та відмовтесь від 
виплати зарплати «в конвер-
тах».

Не чекайте проведення пе-
ревірки, своєчасно і правиль-
но оформляйте трудові відно-
сини з працівниками.
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рішення вараської міської ради №1371 від 21 грудня 2018 року
Про бюджет міста вараш на 2019 рік

Керуючись п.23  ч.1 ст.26, ч.2 
ст.42, ст.63, ст.64, ст.66, п.9 роз-
ділу V Закону  України  «Про міс-
цеве  самоврядування  в  Украї-
ні»,  п.45 ч.1 ст.2, ст.77, ч.3 ст.93 
Бюджетного кодексу України, За-
коном України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік», від-
повідно до рішення Рівненської 
обласної ради від 14.12.2018 
№1265 «Про обласний бюджет 
Рівненської області на 2019 рік», 
за погодженням з постійними ко-
місіями Вараської міської ради, 
Вараська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:
 доходи бюджету м.Вараш у 

сумі 553 815 737 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду 
бюджету  міста - 543 024 877 
гривень та доходи спеціального 
фонду бюджету міста - 10 790 
860 гривень, у тому числі бю-
джету розвитку – 170 000 гри-
вень, згідно з додатком 1 цього 
рішення;

 видатки бюджету м.Вараш  у 
сумі 552 171 533 гривні, у тому 
числі видатки загального фон-
ду бюджету міста - 529 169 493  
гривні та  видатки спеціального 
фонду бюджету міста - 23 002 
040 гривень, у тому числі бюдже-
ту розвитку - 12 381 180 гривень;

профіцит  за загальним фон-
дом бюджету м.Вараш у сумі 13 
855 384 гривні  згідно з додатком 
2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фон-
дом бюджету м.Вараш у сумі  12 
211 180 гривень згідно з додат-
ком 2 до цього рішення.

оборотний  залишок  бюджет-
них коштів бюджету  м.Вараш  у  
розмірі    1 500 000 гривень, що 
становить 0,28 відсотка видатків 
загального фонду бюджету м.Ва-
раш, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету 
м.Вараш у розмірі 500 850 гри-
вень, що становить 0,09 відсотка 
видатків загального фонду бю-
джету м.Вараш, визначених цим 
пунктом.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядни-
кам коштів бюджету м.Вараш на 
2019 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними про-
грамами  згідно з додатком 3 до 
цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік  

міжбюджетні трансферти згідно 
з додатками 1 та  4 до цього рі-
шення.

З метою оперативного вирі-
шення питань по використанню 
міжбюджетних трансфертів на-
дати право міському голові, як 
розпоряднику коштів міського 
бюджету, протягом 2019 року в 
період між сесіями Вараської 
міської ради приймати рішення 
щодо  уточнення річного розпи-
су доходів та видатків бюджету 
м.Вараш за рахунок трансфертів 
з державного та місцевих бюдже-
тів за погодженням з постійною 
комісією міської ради з питань 
бюджету, фінансів, економічного 
розвитку та інвестиційної політи-
ки з наступним затвердженням 
на сесії міської ради.

4. Затвердити на 2019 рік роз-
поділ коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів на будів-
ництво, реконструкцію і рес-
таврацію об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інф-
раструктури за об’єктами згідно 
з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат 
бюджету м.Вараш на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 
сумі   96 200 024 гривні згідно з 
додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загально-
му фонді бюджету м.Вараш на 
2019 рік:

1) до доходів загального фон-
ду бюджету м.Вараш належать 
доходи, визначені статтями 64 
Бюджетного кодексу України, 
та трансферти, визначені стат-
тями 97, 101, 102, 103², 1034, 
1036  Бюджетного кодексу Укра-
їни (крім субвенцій, визначених 
статтею 69 1 та частиною пер-
шою статті 71 Бюджетного ко-
дексу України);

2) джерелами формування у 
частині фінансування є надхо-
дження, визначені статтею 15 
Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами 
формування спеціального фон-
ду бюджету м.Вараш на 2019 рік:

1) у частині доходів є надхо-
дження, визначені статтею 69 1 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є 
надходження, визначені статтею 
15 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік від-
повідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними ви-
датками бюджету м.Вараш ви-

датки загального фонду на:
оплату праці працівників бю-

джетних установ;
нарахування на заробітну 

плату;
придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами 

харчування;
оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв;
поточні трансферти населен-

ню;
поточні трансферти місцевим 

бюджетам;
забезпечення осіб з інвалід-

ністю технічними та іншими за-
собами реабілітації, виробами 
медичного призначення для ін-
дивідуального користування;

оплату послуг з охорони дер-
жавних (комунальних) закладів 
культури;

оплату енергосервісу.
9. Визначити граничний роз-

мір місцевого боргу бюджету м. 
Вараш станом на 31.12.2019 в 
сумі  2 877 357 гривень.

10. Відповідно до абзацу 2 ча-
стини 8 статті 16 Бюджетного ко-
дексу України надати право ке-
рівнику фінансового управління 
виконавчого комітету Вараської 
міської ради в межах поточного 
бюджетного періоду здійснюва-
ти на конкурсних засадах розмі-
щення тимчасово вільних коштів 
міського бюджету на депозитах  
з подальшим поверненням таких 
коштів до кінця поточного бю-
джетного періоду, відповідно до 
порядку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України.

11. Головним розпорядникам 
коштів бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 
45 днів з дня набрання чинності 
цим рішенням;

2) здійснення  управління бю-
джетними коштами у межах вста-
новлених їм бюджетних повно-
важень та оцінки ефективності 
бюджетних програм, забезпечу-
ючи ефективне, результативне 
і цільове використання бюджет-
них коштів, організацію та коор-
динацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня 
та одержувачів бюджетних ко-
штів у бюджетному процесі;

3) доступність  інформації про 
бюджет м.Вараш відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного пред-

ставлення та публікації інформа-
ції про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бю-
джетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відпо-
відно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 
2020 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня затвердження таких 
документів.

12. Доручити виконавчому 
комітету Вараської міської ради 
затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у фізичних обсягах 
по кожній установі, що фінан-
сується з бюджету м.Вараш, 
виходячи з обсягів бюджетних  
призначень, затверджених роз-
порядникам бюджетних коштів 
на 2019 рік.

Розпорядникам бюджетних 
коштів забезпечити укладання 
угод по кожному виду енергоно-
сіїв у межах встановлених лімітів 
споживання.

13. Розпорядникам коштів 
бюджету м.Вараш забезпечити 
в першочерговому порядку по-
требу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оп-
лати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, 
водовідведення та послуги зв’яз-
ку, які споживаються бюджетни-
ми установами, не допускаючи 
будь-якої простроченої заборго-
ваності з оплати вищезазначе-
них товарів та послуг.

14. Керівникам бюджетних 
установ утримувати чисельність 
працівників та здійснювати фак-
тичні видатки на заробітну пла-
ту, включаючи видатки на премії 
та інші види заохочень чи вина-
город, матеріальну допомогу, 
лише в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого для бю-
джетних установ у кошторисах.

15. Установити, що перероз-
поділ бюджетних призначень 
у межах загального обсягу бю-
джетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів 
за кодами програмної класифі-
кації видатків та кредитування 
бюджету, а також збільшення ви-
датків розвитку за рахунок змен-
шення інших видатків (окремо за 

загальним та спеціальним фон-
дами бюджету) здійснюються за 
рішенням  виконавчого комітету 
Вараської міської ради з наступ-
ним погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету, фі-
нансів, економічного розвитку 
та інвестиційної політики міської 
ради.

16. Керуючись частиною 7 
статті  23 Бюджетного кодексу 
України надати право фінансо-
вому управлінню виконавчого 
комітету Вараської міської ради 
у процесі виконання міського 
бюджету за обґрунтованим по-
данням головного розпорядника 
коштів  міського бюджету здійс-
нювати перерозподіл видатків 
та кредитування за економічною 
класифікацією та класифікацією 
кредитування в межах загально-
го обсягу його річних бюджетних 
призначень по загальному та 
спеціальному фондах, в тому 
числі за рахунок бюджетних при-
значень попередніх та наступних 
місяців. 

Надати право фінансовому 
управлінню виконавчого коміте-
ту Вараської міської ради при 
внесенні змін та доповнень до 
бюджетної та відомчої класифі-
кації приводити у відповідність 
до неї доходи, видатки і фінансу-
вання міського бюджету.

17.   Рішення набирає чинно-
сті з 1 січня 2019 року.

18.  Додатки 1-6 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

19. Секретаріату міської ради  
забезпечити оприлюднення цьо-
го рішення в десятиденний строк 
з дня його прийняття відповідно 
до частини четвертої статті 28 
Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету, 
фінансів, економічного розвитку 
та інвестиційної політики місь-
кої ради, організацію виконання 
цього рішення покласти на за-
ступників міського голови відпо-
відно до розподілу функціональ-
них обов’язків.

Тзп міського голови                                             
О.Мензул

Бюджет міста прийнято!

21 грудня на засіданні 32 по-
зачергової сесії Вараської місь-
кої ради міської ради розглянули 
питання про бюджет міста на 
2019 рік.

У 2019 місто розраховує от-
римати доходи у сумі 553 815 
737 гривень, у тому числі дохо-
ди загального фонду місцево-
го бюджету міста –543 024 877 
гривень та доходи спеціального 
фонду місцевого бюджету –10 
790 860 гривень, у тому числі 
бюджету розвитку – 170 000 гри-
вень. Видатки – у сумі 552 171 
533 гривні, у тому числі видатки 

загального фонду бюджету міста 
– 529 169 493 гривні та видатки 
спеціального фонду бюджету мі-
ста – 23 002 040 гривень, у тому 
числі бюджету розвитку – 12 381 
180 гривень.

Серед захищених видатків 
місцевого бюджету встановлено:

- оплату праці працівників бю-
джетних установ;

- нарахування на заробітну 
плату;

- придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами 

харчування;
- оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв;
- поточні трансферти насе-

ленню;
- поточні трансферти місце-

вим бюджетам;
-оплату послуг з охорони дер-

жавних (комунальних) закладів 
культури;

- оплату енергосервісу.
«У 2018 році наше місто 

об’єдналось із с.Заболоттям та 
утворило Вараську міську ОТГ, 
відчув це і місцевий бюджет. Ра-

зом із цим додалися і нові пов-
новаження та збільшилися ви-
датки. Цього року ми зберегли 
надбавки і виплати, запланува-
ли стипендії спортсменам, збе-
регли всі пільги, які були у 2018 
році. Також хочу наголосити, що 
бюджет збалансований», - за-
значив тзп міського голови Олек-
сандр Мензул.

Детально обговоривши, депу-
тати одноголосно проголосували 
за бюджет міста Вараш на 2019 
рік.



4 27 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»

Питома вага видатків бюджету міста вараш на 2019 рік
в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів
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«Місто: крок за кроком»

Структура доходів бюджету м.вараш на 2019 рік - 553,8млн.грн
Структура доходної частини бюджету м.вараш на 2019 рік - 553,8млн.грн.
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«Місто: крок за кроком»

Питома вага видатків бюджету м.вараш на 2019 рік
по виконавчому комітету вараської міської ради

Структура видатків бюджету м.вараш на 2019 рік
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«Місто: крок за кроком»

Питома вага видатків м.вараш на 2019 рік
в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

Структура доходів спеціального фонду бюджету
м.вараш на 2019 рік
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«Місто: крок за кроком»

Структура власних доходів загального фонду бюджету
м.вараш на 2019 рік

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

нює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналь-
них послуг на відкритому засідан-
ні 18 грудня  2018 року прийняла 
рішення про видачу Комуналь-
ному підприємству «Міські 
електричні мережі» ліцензії з 
розподілу електричної енергії. 
Постановою 07.12.2018 № 1671 з 
1 січня 2018 року буде анульова-
на ліцензія з передачі електрич-
ної енергії місцевими (локальни-
ми) електричними мережами  за 
регульованим тарифом.

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 спожива-
чів, що приєднані до мереж КП 
«Міські електричні мережі»:

З метою сталого забезпечення 

розподілу електричної енергії та 
на виконання норм Закону Укра-
їни, від 13.04.2017, № 2019-VIII 
«Про ринок електричної енер-
гії»  та Правил роздрібного рин-
ку електричної енергії, затвер-
джених постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 312, Вам необхідно 
укласти договір споживача про 
надання послуг з розподілу елек-
тричної енергії з КП «МЕМ» шля-
хом приєднання до публічного 
договору. Публічний договір про 
надання послуг з розподілу елек-
тричної енергії опубліковано на 
офіційному веб-сайті КП «Міські 
електричні мережі» за адресою 
http://www.kpmem.com.ua вклад-
ка – споживачам.

Договір про надання по-
слуг з розподілу електричної 
енергії споживачу визначає 
умови надання послуг з розподі-
лу електричної енергії, зокрема 
надійність (безперервність) елек-
тропостачання, якість електрич-
ної енергії, порядок припинення 
(обмеження) електроживлення, 
порядок обліку електричної енер-

гії 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 елек-
тричної енергії споживач не має 
права використовувати електрич-
ну енергію із системи розподілу 
та має подати оператору системи 
розподілу письмову заяву про 

припинення розподілу електрич-
ної енергії на його об’єкт.

Також звертаємо увагу на те, 
що перехід до нової  моделі рин-
ку електричної енергії жодним чи-
ном не вплине на рівень тарифів, 
за якими розраховуються побуто-
ві споживачі.

Адреса для звернень: 34400, 
Рівненська обл., м. Вараш, вул. 
Дачна, буд. 3, тел. для дові-
док: (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 розпо-
ділу електричної енергії (далі 
- Договір), розміщеного на 
веб-сайті (http://www.kpmem.
com.ua/) оператора системи 
розподілу   Комунального 
підприємства  «Міські елек-
тричні мережі»

ініціюється (зазначити ки
м):______________________
_________________________
_____

(найменування суб’єкта: 
споживач, у разі набуття пра-

ва власності на об’єкт, або 
Оператор системи, у разі на-
дання послуги з приєднання) 

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 Спожи-
вача

____________________
____________________
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У комунальній сфері вараша відбудуться кардинальні зміни

26 грудня секретар міської 
ради Олександр Мензул 
зустрівся з трудовими ко-
лективами чотирьох кому-
нальних підприємств міста. 
Працівники мали змогу осо-
бисто висловити свої думки 
з приводу існуючих проблем. 
В свою чергу, очільник міста 
поділився планами кардиналь-
них змін, які очікують кому-
нальну сферу міста Вараш.

Визначною подією для нашо-
го міста стало зняття арешту з 
майна та рахунків Кузнецовсь-
кого міського комунального 
підприємства.

- Одним з найважливіших 
кроків в напрямку до виходу з кри-
зи комунального підприємства 
було підняття тарифів, - пояс-
нив Олег Устич. - З 2015 року 
жоден із мерів міста не йшов 

на цей крок. В результаті цьо-
го, підприємство працювало у 
збиток, навіть при заблокованих 
рахунках. Всі витрати на послу-
ги, що надавалися споживачам, 
не відшкодовувалися у діючих 
на той час тарифах. Якби не дії 
міської влади підприємство і далі 
б скочувалося в боргову яму. На 
даний час КМКП працює у нор-
мальному режимі.

КМКП передасть техніку 
і окремі підрозділи іншим ко-
мунальним підприємствам 
міста. На думку О.Мензула, 
майбутнє КМКП – у його 
оптимізації.

- КМКП вже не є єдиним 
підприємством в місті з на-
дання комунальних послуг. 
Тому підприємству потрібно 
сконцентрувати свою ува-
гу на ліцензованій діяльності: 
водопостачання, тепло- та 
водовідведення. Найближчим 
часом буде підготовлено проект 
рішення міської ради про переда-
чу майна, яке не є специфічним 
для обслуговування мереж 
КМКП. Всі житлові будинки бу-
дуть передані, або в ЖКС, або в 
ОСББ. Планується передача всіх 
доріг. Підрозділи, які не викону-
ють функцій основної діяльності, 

разом з майном і технікою пере-
йдуть у відповідне комуналь-
не підприємство, - зазначив 
О.Мензул.

В ході зустрічі обговорювалось 
питання розподілу робіт між КМКП 
і ЖКС. Через відсутність чіткого 
розмежування відповідальності 
між підприємствами часто ви-
никають конфлікти. Крім того, 
О.Мензул запропонував нада-

вати платні послуги по налагод-
женню систем теплопостачання 
та прописати зону розмежування 
між підприємствами та співвласниками 
житлових будинків.

«Є ідея залучити інвестиції і 
побудувати сміттєпереробний за-
вод» 

На запитання працівників 
КМКП щодо сміттєзвалища, ре-
сурси якого обмежені, очільник 
міста поділився планами:. 

- Є ідея залучити 
інвестиції і побудувати 
сміттєпереробний завод. 

На першому етапі це буде 
переробка невідсортованих 
відходів. Пізніше будемо сорту-
вати, до літа цей проект запусти-
мо в реалізацію. Завод коштує 
дорого для бюджету міста, тому 
потрібно залучати інвесторів. А 
для того, щоб завод був не збит-
ковим, існує потреба залучити 
навколишні села та Володими-
рець. 

«Житлокомунсервіс» керу-
ватиме будинками без ОСББ

Нещодавно у підприємства 
«Житлокомунсервіс» змінився 
статус на управляючу компанію, 
яка зможе працювати в галузі 
управління житловим фондом, 
де не створено ОСББ. 

Працівники КП «Управляюча 
компанія «Житлокомунсервіс» 
поцікавились шляхами вирішити 
питання стихійних звалищ у місті. 
Олександр Мензул пояснив, 
що у цьому напрямку ведеться 
активна робота міської ради з 
реалізації програми «Безпечне 
місто». 

- По місту будуть встановлені 
камери відеоспостереження, - 
пояснює секретар міськради. 
- Вони будуть контролювати 
не тільки безпеку, а й сферу 
комунальників. Місця стихійних 

звалищ також оснастять ка-
мерами. Муніціпальна поліція 
матиме змогу притягати 

порушників до адміністративної 
відповідальності, яка передбачає 
штраф від тисячі гривень і 

більше. 
Підземні контейнери ви-

возитиме «Благоустрій» та 
ЖКС

Для того щоб полегшити ро-
боту комунальників і створити 

зручні умови для мешканців 
міста міська влада має на меті 
змінити систему збору сміття. У 
дворах будинків будуть стояти 

підземні контейнери і мешкан-
цям міста не доведеться чекати 
машину для вивозу сміття у виз-
начений час. Секретар міської 
ради О.Мензул пообіцяв почати 
монтаж контейнерів вже весною 
2019 року.

КП «Благоустрій» минулого 
року подавало на розгляд до 
міської ради  проект на кори-
стування елітними квитками по 
системі МАК «Оплата проїзду» 
та впровадження системи 
відслідковування маршрутів 
транспортного засобу за GPS. 
Цей проект депутати можуть зно-
ву розглянути найближчим ча-
сом.

«У вас найвищий рівень 
кваліфікації. До вашої роботи 
немає ніяких претензій»

Нагадаємо, що в кінці груд-
ня 2018 року рішенням НКРЕКП 
була видана ліцензія міському ко-
мунальному підприємству МЕМ 
на розподіл електричної енергії. 
Завдячуючи наполегливості 
міської влади, вдалося врятувати 
комунальне підприємство і збе-
регти робочі місця.

Роботою КП МЕМ Олександр 
Мензул задоволений:

- Новий ринок електроенергії 

готує нам багато несподіванок. 
Приємних і не дуже. Але най-
ближчим часом він запрацює, як 
і у всьому цивілізованому світі. 
При цьому, можу гарантувати, що 
звільнень не буде. У вас найви-
щий рівень кваліфікації. До вашої 
роботи немає ніяких претензій.

Вважаємо, що головна мета 
зустрічей з комунальниками 
– налагодження взаємодії між 
підприємствами та міською вла-
дою, досягнута. Адже лише 
завдяки спільним зусиллям в 
комунальній сфері міста можуть 
відбутися кардинальні зміни на 
краще. 

Тетяна Ковальчук

розміщення матеріалів
Україна готується до офі-

ційного старту президентської 
виборчої кампанії. На цей раз 
її початок припадає на остан-

ній день минулого року - 31 
грудня 2018 року. З цього дня 
починається реєстрація по-
тенційних кандидатів у ЦВК 

і передвиборна агітація, яка 
завершується опівночі остан-
ньої п’ятниці перед голосу-
ванням.

Газета «Вараш» пропонує 
площу для розміщення агіта-
ційних матеріалів:

1 сторінка – 15 грн.см.кв;
2-3 сторінка – 8 грн.

см.кв;
4 сторінка – 13 грн.см.кв.
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Комунальне підприємство «МеМ» отримало ліцензію. 
Які зміни чекають на жителів вараша з 2019 року?

Ще в червні 2017 року Вер-
ховна Рада України прийняла 
Закон «Про ринок електричної 
енергії». А вже з січня 2019-го 
нас очікують кардинальні но-
вовведення у цій сфері. Як цей 
Закон вплине на кожного із 
нас, ми вирішили запитати у 
директора комунального під-

приємства «Міські електрич-
ні мережі», Станіслава Реше-
тицького. 

«Все розпочалося з березня 
2018 року, коли НКРЕКП прийня-
ло ряд нових нормативних актів, 
таких, як Кодекс системи розпо-
ділу, Кодекс постачання та інші.  
Згідно з цими документами з 1 
січня 2019 року ми входимо в но-
вий ринок. Повністю змінюється 
його структура та взаємовідноси-
ни між учасниками. 

З 2019 року по всій Україні поч-
нуть працювати постачальні ком-
панії та оператори системи роз-
поділу. Враховуючи те, що наше 
комунальне підприємство «Міські 
електричні мережі» 18 грудня 
2018 року отримало довгоочіку-
вану ліцензію і має затверджений 
тариф, КП «МЕМ» вже є учасни-

ком ринку. Наше підприємство 
буде оператором системи розпо-
ділу на території міста Вараш і на 
певних об’єктах, які розташовані 
у селі Бабка та Стара Рафалівка 
та заживлені від наших мереж». 

Українська енергетика перебу-
ває на початковій стадії рефор-
мування. Відповідно, у секторі 

електричної енергії почалася ре-
форма з метою створення нового 
ринку, який почне діяти з 1 лип-
ня 2019 року (його ще називають 
конкурентно-оптовий ринок).

З 1 грудня 2018 року в сис-
темі поставок струму промис-
ловим споживачам виникає 
принципове нововведення. А 
саме: якщо зараз постачають 
електрику промспоживачам за 
сталим  тарифом, то з 1 грудня 
продаж електрики кожному окре-
мому абоненту вже здійснюється 
в режимі вільного ціноутворення 
і за індивідуальним ціновим гра-
фіком. Але таке нововведення 
стосується лише великих під-
приємств. Звичайні споживачі, 
такі, як ми з вами, значних змін 
не відчуємо. Хіба що в платіжках 
з’являться дві графи: постачання 

і розподіл. 
Ми знаємо, що кілька днів 

тому КП «МЕМ» отримало 
необхідну для повноцінного 
функціонування підприєм-
ства в нових умовах ліцензію 
оператора системи розподі-
лу електроенергії. 

 «Так, і для отримання  ліцензії 
великий внесок зробила місцева 
влада, а саме секретар міської 
ради Олександр Мензул, який 
неодноразово зустрічався із ке-
рівництвом НКРЕКП щодо даного 
питання. Олександр Павлович 
виступив гарантом перед керів-
ництвом Національної комісії  
запевнивши, що всі документи 
нами будуть надано вчасно і в 
повному обсязі. Ми виконали усі 
поставлені умови та змогли доби-
тися цієї ліцензії. Крім того, ми не 
лише зберегли колектив, а це 91 
працівник, але й отримали змогу 
розширити штат на додаткових 
10 місць, - розповідає директор 
КП «МЕМ», Станіслав Решетиць-
кий. 

У зв’язку зі створенням кон-
курентного ринку, незабаром 
у Вараші з’явиться два поста-
чальника електроенергії – ком-
панія Атомтрейдінг в структурі 
ДП НАЕК «Енергоатом», яка 
займатиметься забезпеченням 
об’єктів РАЕС, навіть якщо вони 
знаходяться на території міста, 
та РОЕК (Рівненська обласна 
електропостачальна компанія), 
яка постачатиме електроенергію 
для об’єктів міста Вараш. В свою 
чергу, КП «МЕМ» буде займатися 

розподілом  електричної енергії 
обох постачальників. Але якщо 
будь-яка компанія запропонує 
більш вигідну ціну, КП «МЕМ» 
заключить договір саме з цим по-
стачальником. 

Отож, чи запрацюють нові ме-
ханізми, які передбачені новим 
Законом «Про ринок електрое-
нергії», ми пересвідчимось зов-
сім скоро… 

Людмила Скібчик

Де є добрі люди, там біди не буде!
26 грудня у приміщенні 

підліткового клубу за місцем про-
живання «Жар-птиця» Варась-
кого міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

відбулася Новорічна програ-
ма для п’ятнадцяти гуртківців 
пільгових категорій, які є ви-
хованцями підліткових клубів. 
Святкову новорічну програму для 

дітей та їх батьків підготували 
вихованці літературного 
та хореографічного гуртків 
підліткового клубу «Обрій».

До дітей завітали представ-
ники асоціації захисту прав 
підприємців –голова асоціації 
Наталія Калуш та Любов Гут-
ник. Завдяки асоціації, а також 
громадській організації «Комітет 
підприємців» міста Вараш (голо-
ва В. Литвин) та усім небайдужим 
підприємцям діти отримали під 
час програми продуктові набори. 
А по завершенню свята всіх за-
просили на солодкий стіл із чаю-
ванням.

Чудеса відбуваються там, де 
є добро, і такі вчинки варті уваги 
та вдячності. Дякуємо Наталії Ка-
луш, Любові Гутник, Вірі Литвин 
таусім підприємцям, які долучи-

лися до цієї доброї справи. Такі 
люди є чудовим прикладом і для 
дорослих, і для дітей. Завдяки 
їм наші учасники програми отри-
мали гарні подарунки, хороший 
настрій, радість і задоволення.

А діти, в свою чергу, пообіцяли 
наслідувати добрі вчинки до-
рослих, тому що вони вселяють 
у серця віру в добро, надію та 
сподівання на краще майбутнє.

Народна мудрість говорить: 
«Де є добрі люди, там біди не 
буде!». Тому бажаємо нам усім 
бути щирими, чуйними, жити й 
творити з добром у серці. І за до-
бро - добром відповідати!!!

Бажаємо в прийдешньому 
2019 році усім здоров’я, благопо-
луччя й достатку в родинах, миру 
у нашій країні і добра та милосер-
дя у серцях.
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«Місто: крок за кроком»

«Ми змогли нарешті 
об’єднатися і налагодити 

ефективну командну
 роботу».

Нещодавно журналісти 
газети «Вараш» мали змогу 
в прямому ефірі спілкувати-

ся з секретарем Вараської 
міської ради Олександром 
Мензулом. З-поміж іншого, 
він пообіцяв, що наприкінці 
року публічно відзвітує про 
результати своєї роботи на 
посаді.

До Нового року залиши-
лось кілька днів і ми знову 
спілкуємось з очільником мі-
ста.

- Олександре Павловичу, 
Ви на посаді секретаря місь-
кої ради з початку жовтня. 
Цей не дуже великий період 
Ви не сиділи склавши руки. 
Що вдалося зробити?

- Перш за все – і це головне – 
нам вдалося досягнути взаємо-
розуміння між депутатами, чле-
нами виконкому і керівниками 
підприємств міста. Ми змогли 
нарешті об’єднатися і налагоди-
ти ефективну командну роботу. 
Це зняло багато блоків, і резуль-
тат бачимо вже: за 80 днів було 
прийнято та взято до виконання 
215 рішень. Для порівняння, за 
перші три квартали поточного 
року було прийнято 173 рішен-
ня. 

- Ви всіх примирили?
- Наше завдання – не ми-

рити, а покращувати процеси. 

Важливо було створити здорову 
атмосферу в колективі, спра-
ведливу систему управління, 
відкрите обговорення перед 

прийняттям рішень. Окремий 
момент – прозоре і зрозуміле 
призначення фахівців на поса-
ди. Якщо всі вмотивовані і на 
своїх місцях – нікого мирити не 
доведеться. 

«в цілому,  завдяки по-

рятунку КМКМ та «Міських 
електромереж», вдалося 
зберегти 374 робочих міс-
ця, не допустити ризиків 
втрати майна громади на 
2 мільярди 88 мільйонів 
гривень, забезпечити 
подальші стабільні над-
ходження у місцевий 
бюджет у розмірі 20 міль-
йонів 580 тисяч гривень 

на рік!»
- Розв’язання якої пробле-

ми Ви вважали пріоритетом 
для себе та своїх однодум-
ців?

- КМКП! «Комунальний труп» 
вдалось реанімувати. Вели-
чезна вдячність керівництву 
Рівненської АЕС та Управлін-
ню державної виконавчої служ-
би Головного територіального 
управління юстиції у Рівненській 
області за розуміння та підтрим-
ку у вирішенні комунальної кри-
зи міста. Збережено 283 робо-
чих місця. Спільними зусиллями 
розтерміновано борг КМКП до 
2027 року – у гривні та без до-
даткових штрафних санкцій! 
Знято арешт з майна, балансо-
ва вартість якого становить 2 
млрд 72 млн 556 тис. гривень. 
Це – майно громади, і воно мог-

ло бути пущене за безцінь з мо-
лотка.

- Досить болюче мешканці 
міста  відреагували на збіль-

шення тарифів та тепло- 
та водопостачання.

- Ми розуміємо, що це непо-
пулярний, але відповідальний і 
професійний крок. Таке рішен-
ня довго блокували популісти, 
проте справедливі тарифи на 
послуги – єдиний спосіб «поста-
вити на ноги» КМКП, досягнути 
його економічної ефективнос-
ті. Зараз ми разом створюємо 
умови для надання вчасних і 
якісних комунальних послуг. за-
певняю, що надалі збіль-
шення тарифів можливе 
лише у випадку обґрунто-
ваної необхідності і, якщо 
таке станеться, це відбу-
ватиметься поетапно, без 
створення незручностей 
для містян. Крім цього, всі со-
ціальні служби міста особливо 
зорієнтовані на забезпечення 
можливостей стовідсоткового 
використання пільг визначени-
ми категоріями населення.

- Ще одне непросте пи-

тання – це запровадження в 
країні ринку електроенергії.

- Так. Реформа енергетич-
ного сектору вплинула на всіх. 
Але завдяки злагодженій роботі 
команди, нам вдалося отримати 
всі необхідні дозвільні докумен-
ти для КП «Кузнецовські міські 
електромережі» –  тому Вараш і 
надалі буде отримувати стабіль-
ні послуги з електропостачання. 
Окрім цього збережено понад 
90 робочих місць, попереджено 
втрату майна підприємства вар-
тістю 15 млн 637 тис. гривень. 

В цілому,  завдяки порятун-
ку КМКМ та «Міських електро-
мереж», вдалося зберегти 374 
робочих місця, не допустити ри-
зиків втрати майна громади на 2 
мільярди 88 мільйонів гривень, 
забезпечити подальші стабіль-
ні надходження у місцевий бю-
джет у розмірі 20 мільйонів 580 
тисяч гривень на рік!

«в надкороткі строки ми 
змогли створити заклад 

первинної медицини»
-  В надкороткі строки ми 

змогли створити заклад пер-
винної медицини. Зараз вирі-
шується питання забезпечення 
обладнанням, підбору персона-

лу та виділення необхідних при-
міщень. Придбано два потужні 
апарати для діагностики пацієн-

тів вартістю понад чотири міль-
йони гривень – відеогастроскоп 
та рентген. Тепер ці медичні по-
слуги на високому рівні можна 
отримати в нашому місті.

Користуючись нагодою, хочу 
ще раз закликати членів об’єд-
наної територіальної громади 

укладати договори з сімейними 
лікарями.

  - Олександре Павловичу, 
які завдання Ви ставите пе-
ред собою та своїми колега-

ми у прийдешньому році?
- Завдання перед нами ста-

вить саме життя. Перш за все, 
необхідно в повній мірі віднови-
ти та налагодити роботу кому-
нальних служб.

Значної уваги потребує ме-
дицина. Вже обмірковуємо мож-
ливості придбання магнітно-ре-

зонансного томографа (МРТ), 
щоб люди не їздили для цього у 
Рівне чи в Луцьк.

Працюємо над розробкою 
комплексної системи «Безпеч-
не місто». Ресурс цієї системи 
відеоспостереження вирішу-
ватиме багато питань безпеки, 
правопорядку, а також – кому-
нальної сфери.

«Ми – команда тих, хто тво-
рить, а не руйнує, хто шукає 
можливості і втілює, а не пере-

кладає відповідальність».
- Як ви будете втілю-

вати це в життя?
Найголовніше, над чим ми 

маємо плідно попрацювати в 
наступному році – це програма 
стратегічного розвитку міста. 
Це, зокрема, максимальна ав-
томатизація процесів управлін-
ня, забезпечення безпеки меш-
канців, прозорість, інвестиційна 
привабливість та соціальна від-
повідальність. Хочемо створити 
умови для інтелектуального та 
культурного розвитку не лише 
мешканців міста, але й жителів 
регіону. 

Ми – команда тих, хто тво-
рить, а не руйнує, хто шукає 
можливості і втілює, а не пе-
рекладає відповідальність. Ми 
живемо у Вараші і хочемо 

розвивати місто,  показати 
новий стандарт громадян-
ської свідомості та відпові-
дальності. Щоб робити зміни, 
об’єднуємо усіх активних міс-
тян, разом все зможемо!

Зі святами вас, дорога 
громадо! 

Що вдалося зробити за 80 днів.

Щиро вітаю вас зі святами, 
що добром, надією і родинним 
теплом зігрівають наші серця – 
Новим 2019 роком та Різдвом 
Христовим!

З великими надіями та спо-
діваннями вступаємо ми у 2019 

рік. Хочу, щоб незважаючи на 
всі негаразди, Новий рік став 
для України поворотом до дов-
гоочікуваного миру та кращого 
життя.

У кожного із нас є багато пла-
нів та задумів. У наших силах 

домогтися, щоб наступний рік 
став помітним кроком у напрямі 
поліпшення власного життя та 
життя нашого міста. Хай здійс-
ниться все задумане, новий рік 
буде для усіх нас успішним, ща-
сливим та радісним. Нехай світ-
ло Різдвяної зірки торкнеться  
серця кожного із нас і запалить в 
ньому вогонь надії та оптимізму, 
наснаги та невичерпної енергії.

Бажаю усім міцного здоров’я, 
сімейного затишку, любові та 
добробуту.

Веселих вам свят та благо-
словення Господнього.

З повагою, тзп 
міського голови                                           

О.Мензул

            шановні мешканці міста!


