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Місто: день за днем

22 червня – День скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні.
Шановна громадо!
Щороку 22 червня український народ схиляє голову
у скорботі і вшановує пам’ять жертв нацистської
навали. У цей день Друга світова війна розпочалася
на території України. Горем та болем вона увірвалася в кожну українську домівку та забрала життя
кожного п’ятого українця. Важко уявити усі випробування, які випали на долю минулих поколінь. Піднявшись на бій проти фашистських загарбників, на
шляху до перемоги, наш народ виявив нечуваний героїзм та єдність.
Сьогодні в Україні знову війна. Нащадки сміливих
воїнів знову боронять рідну землю від ворога, стоять на захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Тепер, як ніколи раніше,
потерпаючи від кривавої військової агресії на сході
країни, ми добре усвідомлюємо ціну миру та свободи. Тож наш святий обов’язок – не забувати уроки
історії та назавжди зберегти пам'ять про тих, хто
ціною власного життя відстояв та відстоює нашу
свободу та незалежність.
Вічна і світла пам'ять полеглим за майбутнє
нових поколінь!
З повагою, міський голова
Сергій Анощенко

Відзначили
професійне свято
Щороку, в третю неділю червня, в Україні відзначається професійне свято усіх тих, хто пов’язав своє
життя з медициною - День медичного працівника.
З цієї нагоди, 14 червня в актовій залі дитячої музичної
школи, відбулися урочистості та святковий концерт для
працівників медичної галузі міста. За сумлінну працю,
високий професіоналізм, значний особистий внесок у
розвиток ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», відданість
праці, грамотами нагороджено: Т. Гузич – медичну сестру хірургічного кабінету поліклініки, Л.Гаврилюк – кухаря, Н. Козбур – лікаря приймального відділення,
Л.Колбуна – лікаря-стоматолога, Л.Мушик – лаборанта
лабораторії, С.Міщука –лікаря-офтальмолога, С. Мордас – молодшу медичну сестру, Ж.Орловську – лікарятерапевта, Ю.Рижкову – лікаря функціональної
діагностики, Л.Сторожук – лікаря-інфекціоніста, С.Старинську - медичну сестру поліклініки, К.Чех– медичну
сестру операційного відділення.
В цей день найщиріші слова вдячності за відвагу, мужність та героїзм звучали на адресу лікарів, учасників АТО
– О.Вороніна, О.Козлова, В.Козбур, В.Босика, С.Обруснік.
Святковий настрій присутнім у залі подарували народний аматорський хор «Передзвін», народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Заграва»,
Ясюк Оксана, Набухотна Ангеліна, Анастасія Тимець,
Даміра Несіпбаєва, Конотопчик Соломія, Поліна та Ангеліна Пашко центру дозвілля відділу культури виконавчого комітету, зразковий художній хореографічний
ансамбль «Пірует», соліст Л.Колбун та чоловічий квартет «Голоси Полісся».

Тимчасова зміна
місця голосування
Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня 2019 року. Саме час готуватися до
них виборцям, які планують змінювати місце свого голосування.
Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за
кордон чи іншими подіями виборець не може проголосувати за зареєстрованим місцем проживання, він
може тимчасово (на період проведення виборів) змінити місце голосування.
Заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця приймаються відділами ведення Державного
реєстру виборців, а не дільничними комісіями. До відділу ведення Державного реєстру виборців необхідно
подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із
зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає
проголосувати.
Якщо виборець, який проживає в Україні, перебуватиме в день виборів за її межами, він може звернутися
з заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або
до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних
справ України.
Такі заяви приймаються до 15 липня 2019 року.
Однак, особливість парламентських виборів у тому,
що у разі зміни місця голосування, виборцю видадуть
лише один бюлетень – за партійними списками.
Обидва бюлетені - і за мажоритарного кандидата, і за
партію – отримають тільки ті виборців, які змінять місце
голосування в межах свого округу.
Довідково, м.Вараш входить в межі територіального виборчого округу №155. Межі округу: м.Вараш,
Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський та
Рокитнівський райони.
Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї
постанови №893 від 13.09.2012 року, якою виключила
необхідність при зміні місця голосування надавати
підтверджуючий документ. Відтепер – лише заява та
паспорт. Прийом громадян вже триває.
Виборцю про тимчасову зміну місця голосування видається посвідчення.
Місцезнаходження відділу ведення Державного
реєстру виборців:
34400 м.Вараш, майдан Незалежності, 1 каб.212
Телефони для довідок: 2-33-43, 2-34-83.

Відключення ліфтів - незаконне
Для збереження безпечної та безаварійної роботи
міських ліфтів, 29 травня 2019 року Вараською міською радою було внесено зміни до бюджету міста та передбачено понад 10 мільйонів гривень на
фінансування робіт з капітального ремонту, модернізації та заміни міських ліфтів. Гроші, хоч і з запізненням через ігнорування сесій окремими депутатами,
було виділено, тож вже незабаром виконання цих
робіт буде розпочато.
Натомість, 18 червня 2019 року, за особистою вказівкою директора Сергія Мушика, диспетчери КП «УК
«Житлокомунсервіс» ВМР» незаконно зупинили роботу ліфтів у п’яти багатоповерхових будинках: по мікрорайону Будівельників: буд.26;
по мікрорайону
Вараш: буд. 42, 18, 7 та по мікрорайону Перемоги, у
будинку 12Г.
Завдяки таким діям керівника комунального підприємства, фактично без можливості вийти на вулицю залишилися найбільш вразливі категорії населення
Вараша: батьки з малими дітьми, пенсіонери та люди
з обмеженими можливостями.
С и т уа ц і ю ком е н т у є м і с ь к и й голо ва С е р г і й
А н още н ко:
«На жаль, маємо той прикрий випадок, коли людина
не витримує випробування владою. Загравшись в політичні ігри, пан Мушик переплутав комунальне під-

приємство з приватним і забув, що «Житлокомунсервіс», який він поки що очолює, належить не йому, а
територіальній громаді Вараша і діяти його керівник
повинен суто в інтересах мешканців, неухильно дотримуючись чинного законодавства України.
Кошти виділено, роботи з капітального ремонту,
модернізації та заміни ліфтів розпочнуться найближчим часом, тож зупиняти ліфти не було жодної необхідності.
Без
письмового
попередження
виконавчого комітету чи ухвали суду, значно перевищивши свої службові повноваження, керівник «Житлокомунсервісу» дав незаконну вказівку своїм
диспетчерам відключити ліфти у п’яти будинках
міста. Це виглядає як зумисні та свідомі дії, вчинені
з метою дестабілізації ситуації в місті.
Ліфти незабаром запрацюють, а усіх винних в цій
ситуації буде покарано. Перевищення службових повноважень С.Мушиком свого часу вже призвело до
незаконного відключення електроенергії мешканцям
гуртожитку «Електрон», тепер маємо незаконне відключення ліфтів мешканцям п’яти багатоповерхових
будинків міста.
Відтак, підстав для розірвання трудового договору
з директором КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР»
Сергієм Мушиком вже більш ніж достатньо, що й
буде зроблено найближчим часом».

Унікальна подія в літописі
культури Вараша
Ця історія розпочалася тринадцять років тому,
коли в малій залі Палацу культури розпочалися репетиції новоствореного хорового колективу, до роботи в якому був запрошений композитор, знаний і
авторитетний на Рівненщині хоровий диригент, заслужений працівник культури Федір Гощук. Великих
зусиль до цього доклала начальник відділу культури
на той час Віра Обруснік. Співати прийшло багато
вчителів, медичних працівників, ветеранів праці і
працівників РАЕС. Та дисципліну репетицій і високий
рівень вимог при безоплатності праці прийняли не
всі. Залишились лише віддані українській народній
хоровій пісні.
Новий творчий проект у перспективі бачився його
ініціаторам у форматі ансамблю пісні і танцю на базі
Палацу культури ВП «РАЕС». Тому фахівець такого
високого рівня погодився починати хор з нуля. Проте
в силу певних обставин
високим задумам не
судилося збутися. І хоровий колектив продовжив працювати вже при
центрі дозвілля відділу
культури та туризму
міської ради під орудою Ф. Гощука, коли
він згодом очолив Вараську музичну школу.
За десять років під
керівництвом маестро
колектив досяг значних
успіхів. Виборов звання
народного і брав участь
в урочистостях з нагоди
утворення Рівненської
області. Удостоївся високої честі відкривати
творчий звіт майстрів
мистецтв і аматорів народної творчості Рівненщини
композицією «Україна непоборна» Федора Гощука на
поезію Костя Вагилевича в Національному палаці
«Україна» в 2009 році. Здобув Гран-прі фестивалю
«Пісня – доля моя» ім. Є Кухарця в 2012 році та виборов у жорсткій конкуренції друге місце на VII Всеукраїнському конкурсі ім. П. Демуцького в 2013 році.
Напрацьовувався різноманітний, оригінальний та унікальний репертуар авторства Федора Гощука і обробок українського фольклору. Тривала кропітка праця
над вокалом, сценічною культурою та вмінням розкрити художній зміст виконуваних творів. Виношувалися цікаві задуми. Та не судилося… У розквіті
творчих літ яскрава зірка маестро згасла….
Неймовірний біль від цієї втрати не вщухає досі.
Але нам вдалося зберегти колектив. Не побоялася
взяти цю надзвичайно відповідальну і важку місію
наш новий керівник Людмила Точинська. І під її керівництвом в 2017 році ми підготували концерт-спогад
«Зірки не гаснуть», яким вшанували річницю пам’яті
Федора Гощука. Бажання продовжити започатковану
ним справу не згасає. За три роки без маестро, окрім
згаданого великого концерту, ми відзначились на фестивалі «Пісні над Дніпром» ім. А. Авдієвського та
стали другими серед вісімнадцяти хорових колективів Рівненщини на фестивалі «Пісня – доля моя» ім.
Є. Кухарця. Визріло логічне рішення – в знак пошанування вкладу і заслуг Федора Васильовича у розвиток українського народного хорового виконавства
та розвиток хорового мистецтва у місті Вараші, зокрема, присвоїти нашому хоровому колективу ім’я
Федора Гощука. І от по завершенню відповідних процедур 29 травня 2019 року сесія Вараської міської
ради прийняла рішення № 1437 «Про присвоєння
імені Федора Гощука «Народному аматорському хоровому колективу» центру дозвілля відділу культури

та туризму.
Цю знакову подію аматори хорового мистецтва
відзначили великим концертом «Над Поліссям птахом полечу», який відбувся 9 червня в актовій залі
музичної школи. У програмі прозвучали як добре
знані твори композитора та його обробки народних
пісень і зразків автентичного фольклору, так і виконувані вперше. Це «Пісня про маму» на слова місцевого поета Г.Царика та «День скакали козаки»
авторства Ф. Гощука.
Завдяки підтримці колективу Вараської музичної
школи, які надали оркестровий супровід концерту
(директор Діна Лук’янова, скрипка Дарина Гук,
бандура – Надія Остапович і Оксана Мельник, кларнет – Сергій Шарко, контрабас – Сергій Богдан,
фортепіано – Марина Мізинець), ми не втратили
масштабності. І ще. Далеко не всякий аматорський
хоровий колектив
може похвалитись у
своєму складі такою
кількістю солістів, як
у нас. Унікальною
тембральною барвою і особливою харизмою радували
глядачів педагоги
Тетяна Іщук, Юрій
Савчик та Олена
Зосимчук, директор
клубу с.Заболоття
Віра Обруснік, медпрацівник Ніна Шкабура
і
ветеран
КМКП Галина Шепель,
працівники
РАЕС – майстер Віктор Кушнірук, гідротехнік Іван Бублик і
бібліотекар Мирослава Воробей. У їхньому виконанні у супроводі хору та оркестру прозвучали
«Пісня про маму», «З туманом кохалася нива»,
«Тече річка»», «На камені стою», «Романс». Атмосфера в глядацькій залі була піднесена і водночас
зворушливо-щемлива. Власне, в такій тональності
провели все дійство ведучі Тетяна Тарасюк і Юрій
Савчук. Лунали щирі оплески і овації, у багатьох на
очах бриніли сльози. Були промови посадовців – заступника міського голови Анатолія Кречика, начальника відділу культури та туризму Олександра
Стояновського, директора центру дозвілля Миколи
Ковбасюка. Квіти від вдячних шанувальників і міського голови Сергія Анощенка. По завершенню щирі
слова вдячності від імені родини (в залі була присутня дружина Раїса Яківна Гощук) сказала донька
маестро Олеся.
Вщухли оплески, згасли софіти. Унікальна в літописі культури міста подія стала історією.
Та насамкінець про важливе. Процеси глобалізації ставлять на порядок денний питання про
втрату/збереження культурних ідентичностей. Щодо
української народної пісні – то це одна із складових
української культури і матриці української ідентичності. Це поєднання мови, мелосу, характеру, генетичної історико-культурної пам’яті. Тому так
важливо не допустити, щоб українська народна
пісня випала із нашого життя і стала якимось
дивом.
Задля цього трудився композитор і хоровий диригент Федір Васильович Гощук. Задля цього продовжує свою творчу діяльність народний аматорський
хор імені Федора Гощука.
Солістка хору
Мирослава Воробей

