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ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення
автомобільного перевізника
на міському автобусному маршруті
загального користування в місті Вараш

Благодійна акція
"Серце до серця"
До уваги мешканців міста!

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» з
01 по 30 квітня 2019 року проводить 14-ту Всеукраїнську благодійну
Виконавчий комітет Вараської міської ради оголошує конкурс з визначення акцію «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи!».
Благодійна акція проводиться з метою розвитку волонтерського руху
автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального коза принципами європейських стандартів, виховання громадянської відристування Собор – Залізнична станція.
повідальності та формування моральних цінностей у молоді України.
1. Організатор: виконавчий комітет Вараської міської ради.
Проведення акції дасть можливість придбати кардіологічне медичне
обладнання для дитячих лікарень кожної області України.
2.Найменування та характеристика об’єкта конкурсу
Маршрут
Представником по збору коштів в рамках акції від міста Вараш є
ʋ
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ Ʉɿɧɰɟɜɢɣ
Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦɪɭɯɭ ɑɚɫ
ɑɚɫ
член Молодіжної ради Невідомська Богдана Семенівна, моб. (067)
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3. Умови конкурсу:
- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу
за класом та пасажиромісткістю:
- кількість транспортних засобів, що працюватимуть на маршруті – 2;
- загальна кількість місць – 49-52, клас І;
- строк експлуатації автобусів – не більше 10 років;
- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
- наявність не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- забезпечення виконання вимог ст.34 ЗУ «Про автомобільний транспорт».
4. Порядок одержання необхідної інформації про об′єкт конкурсу.
Для участі в конкурсі перевізник-претендент подає такі документи:
- заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;
- відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть
використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;
- відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
За детальною інформацією про об’єкт конкурсу звертатись до організатора
конкурсу – виконавчого комітета Вараської міської ради (відділ економіки,
каб.210, тел.:(03636)2-49-77
5. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі:
03.05.2019 року
6. Документи для участі в конкурсі подаються за адресою: Рівненська
обл.,м. Вараш, майдан Незалежності, 1, виконавчий комітет Вараської міської
ради, каб. 210
Режим роботи: понеділок-четвер з 08.00 год. до 17.15 год. та п'ятниця з 08.00
год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.
7. Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:
Бланки документів для участі в конкурсі з визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті можна отримати в відділі економіки виконавчого комітету Вараської міської ради за адресою: Рівненська
обл.,м. Вараш, майдан Незалежності, 1, виконавчий комітет Вараської міської
ради, каб. 210 з 19.04.2019 року по 03.05.2019 року
8. Засідання конкурсного комітету відбудеться о 15.00 год. 20.05.2019
року за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 1, виконавчий комітет Вараської міської ради, мала зала засідань 3-й поверх.

Всеукраїнська акція
«ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
триває!
У п’ятницю, 12 квітня, в місті Вараш проводилась щорічна Всеукраїнська акція «За чисте довкілля», на яку було запрошено усіх
небайдужих мешканців нашого міста.
В рамках заходу спільними зусиллями було приведено до належного
санітарного стану значну територію міста.
Так, вихованці та працівники центру реабілітації прибрали власну територію та прилеглий до неї ліс в районі Собору.
Пустир Ювілейний, вулицю Колгоспну та частину території по набережній річки Стир привели до ладу прихожани релігійної громади Християн Віри Євангельської «Благодать», які також забезпечили
вивезення зібраного сміття.
Територію навколо адміністративної будівлі по Перемоги, 23 спільними зусиллями прибрали працівники відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради, КП «Бюро технічної
інвентаризації», КП ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги», стоматполіклініки та БДЮТу.
У впорядкуванні території парку культури та відпочинку і набережної річки Стир взяли активну участь працівники виконавчого комітету
Вараської міської ради, його структурних підрозділів та комунальних
підприємств міста.
З метою зробити наше місто чистішим до акції долучилися діти і молодь, яких організувала Молодіжна рада міста Вараш.
Громадські організації «Ольбери», «Пласт», гурток БДЮТ «Підводний світ» та команда Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай
Україну», які також прибирали найбільш забруднені території міста (набережну річки Стир, парк) на власному прикладі довели, що навіть наймолодші мешканці міста можуть дбати про його чистоту більше, ніж
деякі дорослі.
У гарній справі їх підтримали спонсори ПП «ІМБЕКС», магазини «Сад
і город» та «Канцтовари-сувеніри», які допомогли найнеобхіднішим: рукавичками та мішками для сміття. Доброчинці Стецюк Д.В., Рабий Ю.
А., Бортник А. А. та магазини «Чай та кава» і «Солодка хатинка» надали все необхідне для чаювання, яке порадувало кожного учасника
по завершенню прибирання. За підтримки аптеки «ФОП Герман Г.П.»
та мережі аптек «Бажаємо здоров'я» учасники акції мали можливість
забезпечити першу медичну допомогу у разі нещасних випадків.
Міська влада висловлює щиру вдячність усім учасникам акції
«За чисте довкілля».
Особливо приємно, що позитивні дії та зміни помічають і самі містяни. Так, на ім’я міського голови Сергія Анощенка надійшов лист від
мешканця міста Миколи Яковенка, який просить подякувати молоді релігійної громади Євангельських Християн Баптистів «Преображення»
за гарну справу – вони прибрали від сміття частину території набережної річки Стир та територію навколо очисних споруд дощових вод.
«Любо глянути на природу яка ніби переродилася та причепурилася»,
- зауважив у листі Микола Іванович.
Приємно, що кожного разу до прибирання долучається все більше і
більше людей. Тож всіх містян закликаємо – якщо бачите, що під вашими вікнами прибирають, виходьте, долучайтеся!
Звичайно, ми не маємо на меті прибрати місто за один день. Цю роботу системно будуть продовжувати комунальні служби. Але тільки ми,
своїми діями, можемо продемонструвати, що Вараш - наш спільний дім
і ми повинні докладати зусиль, щоб він був чистим і затишним!

9. Розмір плати за участь у конкурсі: 1 705,00 грн.
10. За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатись в
І наостанок, вкотре хочеться зауважити: чисто не там де прибивідділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради (каб. 210), тел.: рають, а там, де не смітять!
(03636) 2-49-77

Громадські слухання
Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради інформує про проведення
07.05.2019 року о 17-00 год. громадських слухань з обговорення містобудівної документації – детальний план території вул.Паркової та рекреаційної
зони активного відпочинку населення обмеженої вул.Парковою та р.Стир у
м.Вараш.

з графічними матеріалами необхідно звернутися в управління містобудування, архітектури та капітального будівництва за адресою: майдан
Незалежності, 2, відділ планування територій та містобудівного кадастру
(тел.2-47-43).

Строк подання письмових пропозицій та зауважень від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань до детального плану території з
Слухання відбудуться за адресою: майдан Незалежності,1, зал засідань, 01.04.2019 до 02.05.2019 року. Пропозиції приймаються за адресою:
3-й поверх.
управління містобудування, архітектури та капітального будівництва
Графічні матеріали даної містобудівної документації розміщено на офіцій- виконавчого комітету Вараської міської ради - майдан Незалежності, 2,
ному веб-сайті Вараської міської ради. Для більш детального ознайомлення 2 поверх, відділ планування територій та містобудівного кадастру.
Безкоштовна рек ламно-інформаційна га зета "Вітрина міста". Свідоцтво про державну реєстрацію друк ованого зас обу мас ової інформації: РВ№562/115-Р від 21.10.2010 р.Засновник та редак тор: СПД Логвиненк о В.М. Адреса: 34400, м.Вараш, мкрн Будівельників, 27/1. Еmail: vitrina2010@i.ua Адрес а редакції: м-н Будівельників, 3 (ліве крило, 2 пов.). Телефон: (03636) 2-49-00, (098) 193-80-91. Розповсюдження оплачене рек ламодавцями. Обсяг: один друк ований арк уш, друк офсетний. Віддрук овано на обладнанні ТОВ "Друк Волині". №
332 . Відповідальність за достовірність інформації несе рекламодавець. Редакція може не поділяти точки зору авторів. За точність викладених фактів відповідальність несе автор. Усі матеріали опубліковані на правах реклами.
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Місто: день за днем
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Зміни до бюджету міста
не внесено

Опалювальний сезон
завершиться 22 квітня

Коли міським головою обирають людину, яка не хоче миритися з корупційною системою, лобіювати інтереси незаконного бізнесу чи допускати дерибан землі
– частина депутатського корпусу заходить у жорстке
протистояння з мером, заручниками якого стає уся громада багатотисячного міста.
Аби у Вараші зростала соціальна напруга і можна було позбутися обраного громадою мера, з яким у депутатського корпусу не виходить «домовитися», частина народних обранців свідомо блокує господарське життя
міста та його розвиток – вони не ходять на сесії, а якщо й приходять, то
просто не голосують за важливі для громади питання: зниження тарифів
чи виділення коштів на медицину, ремонт ліфтів, доріг, покрівель, шкіл та
садочків.
11 квітня 2019 року відбулося ІІ пленарне засідання 33 сесії Вараської
міської ради. І якщо під час першого пленарного засідання депутати спромоглися опрацювати хоча б 17 питань порядку денного, то під час другого
їхня робота була ще менш плідною – злагоди депутатам вистачило лише
на те, щоб розглянути 4 проекти рішень.
Погодивши 2 питання щодо виділення земельних ділянок, депутати повторно розглянули проект рішення, що стосувався зменшення тарифів населенню міста. Однак, і на цей раз рішення не було прийнято - для того,
щоб скасувати тарифи, не вистачило голосів 2 депутатів.
Четвертим і останнім з розглянутих цього дня став проект рішення «Про
внесення змін до бюджету м.Вараш на 2019 рік».
У разі, якби депутати проголосували за внесення змін, у бюджеті
міста було б передбачено кошти на:
- забезпечення житлом учасників АТО – 1 мільйон грн.;
- центр первинної медичної допомоги (програма «Здоров'я») – 2 630 300
тис.грн.;
- стипендії спортсменам міста – 231 000 тис.грн.;
- участь спортсменів у чемпіонатах області та України – 52 442 тис.грн.;
- капітальний ремонт (модернізацію) ліфтів – 5 780 000 тис.грн.;
- капітальний ремонт доріг по вул.Енергетиків та вул.Соборна – 16 мільйонів 271 640 тис.грн.;
- капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 2 764 086 тис.грн.;
- капітальний ремонт швів житлових будинків – 2 мільйони грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної мережі – 116 985 тис.грн.;
- встановлення лічильників теплової енергії – 5 675 700 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів інфраструктури парку культури та відпочинку – 199 185 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мініфутбольного поля та на будівництво баскетбольного майданчика – 80 000
тис.грн.;
- завершення капітального ремонту ДНЗ №3 – 71 711 тис.грн.;
- капітальний ремонт їдальні ЗОШ №1 – 1 мільйон гривень;
- введення в штат управління освіти медичних сестер – 531 968 тис.грн.;
- придбання техніки для ДЮСШ – 15 000 тис.грн.;
- завершення робіт з реконструкції ЗОШ №2 – 2 мільйони гривень.

Опалювальний сезон 2018-2019 років у Вараші триватиме до 22
квітня, тоді як на прохання самої громади села, у Заболотті його завершать трохи пізніше – 10 травня. Відповідне рішення прийняли
члени виконавчого комітету 12 квітня, під час чергового засідання.
Відтак, ВП «РАЕС» буде рекомендовано припинити надання послуг з
подачі теплоносіїв для обігріву приміщень соціальної інфраструктури та
житлового фонду міста Вараш з 22 квітня 2019 року, а села Заболоття – з
10 травня 2019 року.
Кузнецовське міське комунальне підприємство з 22 квітня приступить
до відключення від теплопостачання установ, адміністративних будівель,
об’єктів торгівлі та сфери послуг у місті Вараш.

Для того, аби ці кошти вже сьогодні працювали на вирішення нагальних
потреб громади і в місті розпочався ремонт доріг, ліфтів, покрівель і закладів освіти – не вистачило голосу лише 1 депутата.
Були присутні на сесії, але НЕ ГОЛОСУВАЛИ за внесення змін до бюджету: Олександр МЕНЗУЛ, Степан ЖДАНЮК, Ксенія БУДЬ, Сергій ШАРАПОВ, Павло ПАН, Дмитро ЮЩУК та Сергій ДЕНЕГА.

Рішення про скасування
тарифів розглянули
повторно
Під час ІІ пленарного засідання 33 сесії Вараської міської ради, яке відбулося 11 квітня 2019 року, за пропозицією депутата Анатолія Рожка, проект
рішення щодо скасування нових тарифів КМКП було повторно винесено на
розгляд міської ради.
Цього разу для того, аби скасувати тарифи, не вистачило 2 голосів.
Були присутні у залі, але не голосували за зниження тарифів депутати: Сергій ДЕНЕГА, Людмила СЕМЕНЮК, Ксенія БУДь, Павло ПАН, Олександр МЕНЗУЛ, Сергій ШАРАПОВ, Дмитро ЮщУК та Степан ЖДАНЮК.

Призначено управителя
багатоквартирних
будинків
Відповідно до прийнятої Урядом Програми реформування і розвитку ЖКГ та Законів України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», мешканці багатоквартирних будинків міста до 1
січня 2019 року повинні були визначитися із формою управління будинків, в яких вони мешкають: або об’єднатися в ОСББ, або ж самостійно обрати управляючу компанію, яка обслуговуватиме будинок.
Оскільки у Вараші співвласники жодного багатоквартирного будинку
(крім ОСББ), самостійно не визначилися із формою управління будинків,
у березні 2019 року виконавчим комітетом Вараської міської ради було
оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків
міста Вараш.
Так як участь у конкурсі взяло лише одне підприємство - КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР», його й було оголошено переможцем. Разом з пакетом усіх необхідних для участі у конкурсі документів,
КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР» подало й власні розрахунки запланованого тарифу, відповідно до яких підприємство планує збільшити ціни на
послуги, які надаватиме мешканцям міста, майже на 90%.
Відповідно до чинного законодавства та рішення виконавчого комітету №83 від 12.04.2019 року, підприємство-управитель розпочне
надавати послуги з управління багатоквартирними будинками Вараша вже з 1 травня 2019 року.

Коли відбудеться ІІІ пленарне засідання 33 сесії Вараської міської ради,
наразі ще не відомо. До того ж часу, поки депутати не внесуть зміни до
бюджету міста, господарське життя та розвиток міста буде заблоковано,
тож від свідомої бездіяльності частини депутатського корпусу страждатиме
Ситуацію коментує міський голова Сергій АНОЩЕНКО:
уся громада.
«Якщо до цього часу розрахунки на послуги з утримання будинків і споПолітики перед виборами безсоромно роздають сотні пустих обіцянок руд та прибудинкових територій здійснювалися виключно відповідно до
дбати про інтереси громади. Про чиї ж інтереси вони дбають після виборів Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та підля– бачимо за результатами їхніх дій та голосувань.
гали попередній перевірці підрозділами виконкому, оприлюдненню та затвердженню рішенням виконавчого комітету, то, згідно з новими
законами, з 1 травня органи місцевого самоврядування вже позбавлені
цих повноважень та не матимуть на тарифи управителя жодного впливу.
12 квітня в приміщенні миУправляюча компанія самостійно встановлюватиме ціну на свої постецької зали Центру доз- слуги й залежатиме вона від витрат на утримання багатоквартирного бувілля відділу культури та динку і прибудинкової території, а також розміру винагороди управителя.
туризму відбулося відкриття
Договір про надання послуг з управління будинком укладатиметься
довгоочікуваної виставки ху- строком на один рік, але автоматично продовжуватиметься, якщо співдожника з села Острожець, власників будинку все влаштовує.
Млинівського району – МиЯкщо ж управитель не справлятиметься із покладеними на нього
коли Фесюка.
обов’язками, або тарифи управляючої компанії мешканці вважатимуть заЧимала кількість жителів високими, співвласники можуть ініціювати дострокове розірвання договору
міста зібралася на зустріч з про надання послуг з управління. Для цього мешканцям потрібно буде
майстром пензля, серед яких скликати загальні збори і відмовитися від таких послуг, попередивши про
був присутній міський голова – це управителя не пізніше, ніж за два місяці до дати розірвання договору.
Сергій Анощенко. Очільник
Але одночасно з таким рішенням, мешканцям необхідно буде самоміста привітав пана Миколу з стійно обрати нову управляючу компанію або іншу форму управління бувідкриттям персональної ви- динком, наприклад, створити ОСББ».
ставки у Вараші та побажав подальшої тісної співпраці. До глядачів у залі
з вітальним словом звернувся директор центру дозвілля – Микола Ковбасюк, який поділився враженнями від першої зустрічі з художником.
На відкриття виставки «Творчість душі» пан Микола приїхав з усією родиною. Онуки митця: Ярослав та Ілля Шарун декламували вірші самого художника, бо окрім захоплення живописом Микола Олександрович великий
23 квітня 2019 року, о 17.00, в приміщенні Вараської міської ради відшанувальник поезії, сам пише вірші. Пише про те, що його турбує та не
залишає байдужим.
будеться семінар на тему: «Як і навіщо створювати ОСББ у своєму буМузичне вітання для усіх присутніх та й самого художника-аматора да- динку? Про реальні можливості для покращення будинків, в яких люди
рували: квартет викладачів музичної школи, Даміра Несіпбаєва та народ- об'єдналися. Від теорії – до практики».
ний аматорський ансамбль бандуристів «Берегиня».
Спікером на даному заході буде представник проекту ЄС/ПРООН
На завершення митець висловив слова вдячності за теплу зустріч усім «Houses» Ольга Кашевська.
присутнім у залі, та окремо подякував начальнику відділу культури та туБільш детальну інформацію про захід можна отримати у відділі еконоризму – Олександру Стояновському за сприяння в організації виставки.
міки виконавчого комітету Вараської міської ради (каб. 210) або за тел.
(03636) 2-49-77.
Виставка триватиме до 31 травня, тож усі бажаючі поринути у чаЗапрошуємо всіх охочих,
рівний світ творчості Миколи Фесюка ще встигнуть це зробити.
буде цікаво та інформативно! Вхід вільний.
Вхід на виставку вільний.

Зустріч із майстром пензля

До уваги
мешканців міста!

