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пам'ять

На даний час введено в екс-
плуатацію і функціонує каналіза-
ційна мережа по вул. Жукова. По 
ній відводяться стоки від житло-
вих будинків колишнього військо-
вого містечка (16 абонентів). До 
цієї мережі уже підключилися 
житлові будинки по вул. Шевчен-

Незалежності. Як відомо, уже роз-
почато будівництво КНС (освоєно 
в грудні 2010 року 149736 грн). На 
даний час, для продовження ро-
біт з обласного бюджету виділено 
980 тис. грн. Замовником будів-
ництва і розпорядником коштів 
витупає Управління капітального 
будівництва облдержадміністра-

у гміні Білгорай і м.Ківерці та 
опрацювання стратегії в сфері 
охорони навколишнього се-
редовища на майбутні роки”. 
Цим проектом передбачається 
продовження каналізації по вул. 
Незалежності (тієї частини, на 
яку не вистачить 980 тис. грн 
державних коштів), каналізування 
вулиць Чапаєва, Маяковського, 
Сінкевича, Паркової, Ковельської 
та підключення житлових будинків 
по цих вулицях. 

Міська рада виготовила по-
передній кошторис на проведення 
цих робіт. Частка міської ради 
в реалізації проекту становить 

50169 євро (10% від загальної 
вартості проекту). 

Щодо каналізування вулиці 
Сагайдачного, Васильєва, Некра-
сова. На даний час з обласного 
бюджету виділено 300 тис. грн на 
будівництво КНС. Розпорядник ко-
штів і замовник будівництва - УКБ 
облдержадміністрації. Роботи 
буде проводити ТзОВ “Зеніт” 
м.Луцьк. 

На фото – монтажні роботи 
каналізаційно-насосної станції 

по вул. Сагайдачного та
по вул. Незалежності.

Сайт міської ради
www.kivrada.gov.ua

На сьогодні КП “Ківерціводоканал” обслуговує 1078 абонен-
тів (1007 - фізичні особи, 71 -  юридичні). З початку року під-

ключено 208 абонентів, (202 - фізичні особи, юридичні - 6). 
На балансі підприємства є 8,3 км самопливних каналізацій-

них трубопроводів та 17,8 км напірних. В місяць на очисні 
споруди поступає 7100 м куб. стоків, що становить 71% від 

загальної потужності. 

наше місто

освячення пам’ятного знаку 
у селищі Цумань

В день 69-ї річниці утворення Української 
Повстанської Армії у селищі Цумань освячено 
пам’ятниий знак двом загиблим воїнам УПА. 
Його освятив декан Цуманського благочиння 
митрофорний протоієрей настоятель храму 
Іоанна Хрестителя УПЦ КП отець Тарас Ма-
нелюк. Голова РДА Леонтій Кричкевич був 
присутній при освяченні пам’ятника та поклав 
корзину квітів до підніжжя.

Володимир РОМАНЮК, 
начальник відділу з питань внутрішньої 

політики, зв’язків із ЗМІ 
та громадськістю апарату РДА.

в районній раді

передплата – 2012

каналізування ківереЦь, 
про яке так довго мріяли, 

розпочалося

ка, 2 (16 абонентів) і по вул. Шев-
ченка, 4 (8 абонентів). Вирішують-
ся організаційні питання, щодо 
підключення будівель райтелеко-
му, пошти та колишнього район-
ного Будинку культури. Можливо, 
вирішиться питання підключення 
в цю ж мережу будинків по вул. 
Шевченка, 10 та Шевченка, 12. 

Щодо каналізування вулиці 

ції. Проведено тендер по визна-
ченню підрядника з виконання ро-
біт. Переможцем тендеру визнано 
будівельно-монтажне управління 
№ 536 (м.Луцьк). 

Крім того, міська рада бере 
участь у спільному проекті в рам-
ках транскордонного співробіт-
ництва Польща-Білорусь-Україна 
“Побудова санітарної каналізації 

повстанЦям
Від церкви старовинної до замку, 
Що під пером та й ожили з легенд, 
Де бавляться у Тишиці русалки, 
Впав не один тут воїн i поет. 
Палив сумління й душу невмолимо 
Терпкий життєпис дорогих рівнян. 
Ішли хоробро, мужньо й нескоримо 
Борці за волю з ворогом на тан. 
В агонії icтоpiї конали, 
Аж хвиля захлиналась – крови гать!.. 
За ними й досі плачуть ще купави, 
Й сльоза cpiбляcтa скапує з латать. 
Краса пече і тисне Ярославич, 
Та княжа сила гордих волинян, 
Та незабутня односельців слава, 
Козачий дух, повстанський клич змагань.

Надія КОРНІйЧуК.

“місЦевий розвиток, 
орієнтований 
на громаду”

у районній раді відбулася спільна нара-
да з питань організації заходів в реалізації 
проекту цільової програми “Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду 2012-2013 
рр.” у нараді взяли участь голова РДА 
Леонтій Кричкевич та начальник фінансо-
вого управління РДА Леся Керда.

Наразі розпочато реалізацію ІІ фази Про-
екту Програми розвитку ООН в Україні та 
Європейського Союзу. Проект передбачає 
виділення в якості 50% співфінансування 
реалізації мікропроектів місцевих громад. На 
кожен район області виділятиметься 40 тис.
дол. США. Переможцями від нашого району 
стали – Сильненська, Омельненська, Холо-
невичівська, Тростянецька сільські ради, які 
зможуть реалізувати проблеми громади за 
наступними пріоритетами: енергозбереження 
– заміна вікон, дверей, дахів, системи опален-
ня, утеплення фасадів, вуличне освітлення; 
водопостачання – прокладання водогону, 
водовідведення, встановлення станції знеза-
ліснення води; охорона здоров’я – реконструк-
ція або ремонт ФАПів та закупівля медичного 
обладнання.

Учасники наради проаналізували спро-
можність місцевих бюджетів різних рівнів до 
виконання фінансових зобов’язань на 2011-
2012 роки. Відповідно до рішення Координа-
ційної ради з питань впровадження в області 
проекту “Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду” від 10 жовтня 2011 року було ви-
значено розподіл часток співфінансування: з 
обласного – 25%, районного – 10%, сільського 
– 10% та власний внесок громади – 5%.

Відділ з питань внутрішньої 
політики, зв’язків із засобами 

масової інформації 
та громадськістю

 апарату РДА.

На жаль, не всі мають таку 
можливість навіть серед тих, хто 
бажав би її отримувати на свою 
домашню адресу – фінансова 
неспроможність багатьох наших 
читачів – ветеранів війни і праці 
- не дозволяє їм  цього зробити. 
Тому то й звертаються вони чи то 
в редакцію, а чи в районну раду 
ветеранів. Її голова Степан Степа-
нович Дзвонко має цьогоріч лише 
один примірник газети «Вільним 
шляхом» на всіх тих, хто зверта-
ється в раду. Коли ж виникає необ-
хідність відправити якусь інформа-
цію з неї в обласну раду ветеранів, 

теж перетворюється у такого собі 
прохача. Знаємо, що непросто 
вишукати кошти на передплату, 
але ж є  діти, внуки, доброчинці, 
зрештою, які могли б посприяти у 
цьому своїм найріднішим. А влада 
місцева повинна потурбуватися 
про те, щоб районна організація 
мала можливість отримувати хоч з 
десяток-другий необхідних видань. 
Думаю, не осторонь будуть у своїх 
ветеранських первинках і селищні, 
міська і сільські ради.

Чому наголошую на необхід-
ності включитися у передплатну 
кампанію вже, з самого її початку, 
адже місцеві видання можна 
передплатити ще до 25 грудня? 
Зазвичай, саме на грудень маємо 
зростання витрат, пов’язаних із 
підготовкою до релігійних свят, 
зустрічі Нового року, дітвора чекає 
щедрого Святого Миколая… Щоб 
викроїти необхідний час і фінанси, 

треба поспішити вже.
Саме так зробили у колективах, 

про які з глибокою повагою, ша-
ною і вдячністю хочу розповісти.

Підприємство ВАТ «Цумань» 
відоме далеко за межами Волині. 
Його керівник – Іван Камінський 
турбується і в цьому про свій ко-
лектив. Адже мають відповідаль-
ного за передплату, яка вчасно на-
гадує і організовує цю роботу. Це 
– начальник цеху підприємства 
Світлана Зубенко. Тому наша 
вдячність першим цуманським 
передплатникам – колективу «ВАТ 
«Цумань», а це – 30 чоловік!

Уже кілька рокіль поспіль при-
клад передплати районки повним 
складом і серед перших, гідний 
наслідування іншими, подає ко-
лектив Територіального центру, 
очолюваний Миколою Корен-
чуком.

Серед друзів газети, які вже ма-
ють річну передплату на 2012 рік, 
працівники ЦДЮТ, очолюваного 
Лесею Кулібою, та наші співзас-
новники - колектив РДА, на чолі з 
головою Леонтієм Кричкевичем.

Директор підприємства 
«Атлант плюс» Василь Подоляк 
дружно організував передплату 
для своїх працівників. Таким чи-
ном річну передплату, при допомо-
зі працівників редакції, оформили 
26 чоловік. 

А що ж наші працівники куль-
тури, освіти, медицини, лісо-
господарської галузі, торгівлі, 
духовенство, державні службовці, 

депутати, міська, сільська, се-
лищна влада? Жодного за місяць 
передплатної кампанії з цих уста-
нов. Не говорячи вже про партійні 
осередки, яких за статистикою 
управління юстиції, ой, як багато і 
чи всі про них знають?! Та є ж і ті, 
що не сходять зі шпальт газети. От 
і виходить, що районка вам потріб-
на лише тоді, коли необхідно про-
піаритись, задекларувавши себе 
найбільшими захисниками народу. 
Наші ж прохання і звертання до 
вас включитися в передплату 
вже – залишаються лише нашою 
мрією і вашими обіцянками. Адже 
чимало керівників, з якими перего-
ворили на цю тему особисто, так і  
не виконали обіцяного. Не інакше, 
чекаємо ще більшого підвищення 
ціни, адже папір і друкарські по-
слуги ростуть, як і решта товарів. 

Дні збігають швидко. Відкладати 
на потім те, що можна зробити 
нині нелогічно. Особливо це 
стосується бюджетних організа-
цій, депутатського корпусу усіх 
рівнів, адже колектив редакції є 
безвідмовним у ваших потребах 
і проханнях. Хоча передплата 
задля відчіпного не робить користі 
ні вам, ані нам. Адже аналізуючи 
початок 2011 року і стан передпла-
ти на 1 жовтня п.р. – майже тисяча 
передплатників відпала – найбіль-
ше серед усіх районок Волині.

- Я ж в обласній держадміні-
страції маю можливість бачити 
всі газети районів Волині, - роз-
повів нам під час чергової робочої 
зустрічі з журналістами голова 
райдержадміністрації Леонтій 
Дмитрович Кричкевич. -   Наша і 
об’ємніша, і цікавіша, і не тому 
лише, що наша. 

До речі, Леонтій Дмитрович, хоч 

і проживає в Луцьку, але щосуботи 
бере її додому, бо кожного року 
першим серед держслужбовців 
передплачує газету на рік. Чи всі 
ж бачать і читають місцеві новини 
серед тих, про кого пишемо чи не 
найбільше?! До речі, ще можете 
передплатити районку і на грудень 
цього року. Впевнені, не пошко-
дуєте. 

  Директор обласного Центру 
зайнятості Раїса Євгенівна Кучмук 
на одній із нарад зауважила:

- Дуже поважаю Ківерцівську 
районну газету за оператив-
ність, систематичність і фахове 
висвітлення матеріалів. Тож, 
щиро дякую за співпрацю вільно-
шляхівцям. 

Ми не є приватною газетою або 
якоїсь лише однієї громадської 
організації чи державної струк-
тури, як ті з обласних видань, які 
найбільше люблять читати жителі 
району і ми, журналісти, в тому 
ж числі. Відсутня і така кількість 
реклами, як бачимо в них. Тому 
організовувати розіграші коней, 
мішків цукру тощо не має змоги. 
У вужчому, районному, колі все 
ж сподіваємося на значний ріст 
читачів свого видання, адже 
розмови з керівниками органів 
місцевого самоврядування, 
установ, організацій, служб щодо 
передплати вселяють неабияку 
надію. От, лише це ще й відобра-
зила статистика поштового зв’язку 
у кожній дільниці району! Щиро 
сподіваємося на вашу підтримку, 
шановні жителі району. Чекаємо і 
ваших пропозицій щодо нових тем 
і матеріалів. 

А ще хочу подякувати мешкан-
цям сіл Грем’яченської, Озерської, 
Омельненської, Сильненської, 
Тростянецької, Берестянської, 
Завітненської, Звірівської, Пока-
щівської, Хорлупівської, Озерців-
ської та Жидичинської сільських 
рад, адже тут впродовж 9 міцяців 
нинішнього року найбільше було 
наших прихильників. 

 Людмила ОЛІЩуК.
   

- Отримуючи пенсію, то відразу ж, як тільки оголошується 
передплатна кампанія на періодичні видання, маю таку давню 

звичку, роблю у центральному поштовому відділенні зв’язку 
передплату на видання, які мене цікавлять, – ділиться з нами   

своїм досвідом ветеран праці ківерчанин Петро Федорович 
Юшковець. – А серед таких – і наша районна газета «Вільним 

шляхом», якій віддав багато років трудового життя.   

хто газету читає, 
той за район дбає :)

щира вдячність
Одним із пунктів передвиборчої програ-

ми міського голови В.В.Жгутова значило-
ся – встановлення вуличного освітлення 
у нашому місті. Володимир Володимиро-

вич дотримує свої обіцянки, поступово 
втілює їх у життя - у рік 20-ої річниці Неза-
лежності україни нарешті засяяли ліхтарі 
на вулицях Некрасова та Ковпака, де роз-

ташовані Центральна районна лікарня, 
ЗОШ №4, дитячий садок №3, управління 

Пенсійного фонду україни в Ківерцівсько-
му районі та ряд багатоповерхівок.

  Висловлюємо щиру подяку міському 
голові В.В.Жгутову та виконкому міської 
ради за проведенні роботи по встановлен-
ню вуличного освітлення. Зичимо здоров’я, 
натхнення, творчих успіхів та срияння у до-
сягненні мети, підтримки колег  і  друзів та 
Божої благодаті. Нехай здійснюються Ваші 
плани, а ми Вас підтримаємо!

Мешканці  будинків №24, 24а, 35, 
що по вул. Некрасова, м. Ківерці.

до уваги громадян

Щоденно з 7.00 до 8.00 год проводить «пряму телефонну 
лінію» голова районної державної адміністрації Леонтій Дми-

трович КРИЧКЕВИЧ за тел.: 2-13-34.
4 листопада в селі Холоневичі буде проводити виїзний 

прийом громадян голова районної державної адміністрації 
Леонтій Дмитрович КРИЧКЕВИЧ.


