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Місто: день за днем

Гірчить Чорнобиль…

26 квітня – День
Чорнобильської трагедії.
33 роки тому, 26 квітня 1986 року, вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів громадян.
Час не загоїв чорнобильських ран, не стер у
пам’яті важкі й героїчні події та імена мужніх
добровольців, які тієї квітучої весни відправились на зустріч невідомій небезпеці. Їхній подвиг назавжди записаний до літопису мужності
й патріотизму українського народу.
Чорнобиль - це не лише велика трагедія, а й
символ безмежної мужності наших земляків.
Смертельні промені радіації виявилися безсилими перед героїзмом і самовідданістю ліквідаторів, які зійшлися в нерівному бою з ядерною
стихією в Чорнобилі, в ім’я Батьківщини, в ім’я
мільйонів людей та прийдешніх поколінь.
Від громади міста та себе хочу висловити
найщиріші слова вдячності та доземний уклін
вам, шановні ліквідатори, за високу громадянську позицію, сміливість та відвагу. Схиляю
голову перед світлою пам’яттю тих, чиї
життя обірвав смертоносний атом.
Міський голова С.Анощенко

В історії нашого багатостраждального народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них — 26 квітня 1986 року.
В теплу квітневу ніч нічого не віщувало біди. Ніхто й
не здогадувався, що ця ніч назавжди чорними літерами
буде вписана в історію нашого народу і людства.
Щороку у цей день ми висловлюємо глибоку подяку
всім героям-чорнобильцям, які зробили крок назустріч
біді, показавши світові зразок безмірного героїзму і
мужності і сумуємо за тими, які віддали власні життя
заради наших.
У нашому місті проживає більше 25 тисяч осіб, які
зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з них 10773 осіб мають
право на пільги відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Міська влада не лишається осторонь проблем постраждалих жителів міста.
За рахунок коштів міського бюджету до Дня Чорнобильської трагедії учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС

Результати голосування
21 квітня 2019 року відбулася важлива для нашої держави подія – вибори
Президента України. Результати голосування по Україні:
- Володимир Зеленський - 73.22 % (13 541 528 голосів).
- Петро Порошенко - 24.45 (4 522 320 голосів).
Мешканці Вараша проголосували наступним чином:
- Володимир Зеленський - 11 291 голос.
- Петро Порошенко - 7 837 голосів.

Оголошення
про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення
побутових відходів на території Вараської міської ради
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
16.11.2011 №1173, виконавчий комітет Вараської міської ради оголошує конкурс
на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Вараської міської
ради за районами:
1) мікрорайон Вараш;
2) мікрорайон Будівельників, вулиця Ринкова;
3) мікрорайон Перемоги, мікрорайон Ювілейний, вул.Т.Боровця, Промислова
зона, гаражна зона, приватний сектор;
4) село Заболоття.
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
Виконавчий комітет Вараської міської ради, майдан Незалежності, 1, м.Вараш,
Рівненська обл., 34400.
Підстава для проведення конкурсу.
Рішення Вараської міської ради від 28.02.2014 №1181 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у
м.Кузнецовськ»; рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 12
квітня 2019 року №74 «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення
побутових відходів на території Вараської міської ради»; рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 23 квітня 2019 року № 87 «Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету від 12.04.2019 №74 «Про проведення конкурсу
на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Вараської міської
ради».
Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи,
в якої можна ознайомитися з умовами проведення конкурсу.
Місце: Виконавчий комітет Вараської міської ради – майдан Незалежності,1,
м.Вараш, Рівненська обл., 34400, ІІІ-й поверх (мала зала засідань).
Дата та час: 27 травня 2019 об 11:00 год.
Відповідальна особа: Савченко Ірина Іванівна – начальник відділу майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради,
тел.: (03636) 2-46-64.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.
- наявність матеріально-технічної бази;
- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, наявність в
установчих документах виду діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів, та характеристика об’єктів утворення побутових відходів за
джерелами їх утворення.
Станом на 01.01.2019:
Населення території Вараської міської ради – 43,55 тис. осіб;
територія Вараської міської ради – 1358,6 га.
Житловий фонд – 767 будинків, з них:
- багатоквартирні житлові будинки – 183 (в т.ч.: десятиповерхові – 4; дев’ятиповерхові – 103; шестиповерхові – 3; п’ятиповерхові – 73);
- індивідуальні житлові будинки – 584.
Площа багатоквартирного житлового фонду міста – 719,91 тис. м².
У всіх багатоквартирних будинках централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Юридичних осіб – 387; фізичних осіб – 1204.
Відстань від межі міста до полігону для захоронення твердих побутових відходів – 5 км.
Кількість контейнерів – 403 шт.
Характеристика та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами.
Проектна потужність полігону по захороненню твердих побутових відходів
– 717,6 тис.м3, загальний обсяг – 638,9 тис.м3/178,6 тис.т. Площа земельної
ділянки 6,445 га, тип відкритий. Рік введення в експлуатацію – 1992. Наявна
система збирання і знезараження фільтрату. Обсяг захоронених ТПВ у 2018р
– 58,6 тис. м3.
Полігон по захороненню ТПВ знаходиться за межами міста (Володимирецький
р-н, землі Лозківської сільради), відстань від межі міста до полігону ТПВ – 5 км.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
До 10:00 год. 27 травня 2019 року.
Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті за адресою: Виконавчий комітет Вараської
міської ради (каб.201), майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська обл., 34400.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводитиметься 27 травня
2019 року об 11:00 год. у приміщенні виконавчого комітету Вараської міської ради
(майдан Незалежності,1, м.Вараш, Рівненська обл., 34400, ІІІ-й поверх, мала
зала засідань).
Конкурсну документацію учасник конкурсу може отримати особисто в приміщенні виконавчого комітету Вараської міської ради (м.Вараш, майдан Незалежності,1, каб.201) або поштою.

1, 2, 3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2
категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії
на Чорнобильській АЕС, передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги 1539 особам на суму
769 500 грн. (по 500 грн з розрахунку на одну особу).
Час може лікувати від усього, але не від пам'яті.
Пам'ять – головний запобіжник, головний гарант того,
що трагедії не повторяться у майбутньому. І дуже хотілося б, аби історія нас бодай чомусь, а таки вчила.
Насамперед – відповідальності.
Щороку 26 квітня ми згадуємо і сумуємо за героями, які віддали власні життя заради наших. Вічна
і світла їм пам’ять! Безмежна шана і доземний уклін
ліквідаторам, які живуть поряд з нами!

У п'ятницю, 26 квітня, у Вараші відбудеться мітинг-реквієм з нагоди 33 роковин
від Дня Чорнобильської катастрофи.
Захід розпочнеться о 14.00 біля пам’ятного
знаку жертвам Чорнобильської катастрофи.

Творчі таланти Вараша
23 квітня у Вараській дитячій музичній школі відбувся концерт під назвою
"Браво, переможці!". Участь у заході взяли талановиті учні школи, які в цьому році
примножили славу міста Вараш - лауреати, призери й переможці обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів:
Дмитро Герасимчук (клас викладача Ф.І. Поліщука); Дерев'янчук Анастасія,
Пашко Марина (клас старшого викладача Л.М.Петрик); Дарина Штинь, Валерія Фасішевська (клас викладача Гольонко Р.В., концертмейстер А.Г.Мєлузова); Сергейчук Валентина (клас старшого викладача В.Є.Кухарчука); Безуглова Марія (клас
викладача А.Г.Мєлузової); Дарина Нестерук (клас старшого викладача Н.П.Остапович); Процун Олена (клас викладача Ю.В. Савчика); Купчишин Максим (клас
викладача С.В.Богдана); Василишин Денис (клас викладача Шарка С.В., концертмейстер А.Г.Мєлузова); Яйченя Анастасія (клас викладача-методиста М.Г.Мізинець).
Переможці обласної теоретичної олімпіади - Несіпбаєва Даміра, Дехтярук Віка,
Голуб Анна, Делех Богдан стали найкращими в області - вони отримали 7 призових
місць! Їх викладачі - Дейнек С.М., Точинська Н.А.
З вітальними словами до талановитих юних музикантів звернулися директор
музичної школи Діна Лук'янова та міський голова Сергій Анощенко, які побажали
впевненості у своїх силах, наполегливості у своїх цілях, успішності у всіх досягненнях та нових творчих перемог. До привітань долучилася помічник народного
депутата Василя Яніцького, Світлана Пашко, яка вручила солодкі подарунки.
Творче кредо музичної школи Вараша - закласти міцний фундамент для виховання майбутньої творчої еліти України. І можна з гордістю відзначити: це їм вдається!
Дякуємо всім нашим талановитим учням, чудовим професійним викладачам,
турботливим батькам та бажаємо нових творчих перемог!

До відома перевізників-претендентів
до участі у конкурсі з визначення автомобільного
перевізника на міському автобусному маршруті
Собор-Залізнична станція
В зв’язку зі зміною графіку руху дизель-поїздів Ковель-Сарни та Сарни-Ковель (лист
ТзДВ «Кузнецовське АТП-15637» №1-04/22 від 23.04.2019 року) виконавчий комітет
Вараської міської ради повідомляє про зміни в оголошенні про проведення конкурсу з
визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального
користування в місті Вараш, розміщеному в газеті «Вітрина міста» №14(589) від
18.04.2019 року.
Пункт 2 оголошення вважати викладеним в наступній редакції:
2.Основні характеристики об’єкта конкурсу:
Маршрут
Собор – Залізнична станція
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