
 Шановні працівники 
радіо та зв’язку!

КIВЕРЦIВСЬКА  РАЙОННА  
гРОмАдСЬКО-пОлIтичНА гАЗЕтА

Âiëüíèì
Цiна 2,50 грн

субота, 12  листопада
2011 року

№ 45 (7960)

Іваничівці відвідали заклади Озерців-
ської, Жидичинської і Дернівської сільських 
рад, з їх роботою знайомили керівники 
Євгенія Терпелюк, Олег Данкевич, Олексій 
Лисюк, у Клепачеві – Світлана Середюк, 
керівник навчального закладу, у Дерно – 
директор школи Ніна Загайна. Побували на 

На Ківерцівщині перебувала деле-
гація Іваничівського району Волин-

ської області.  У складі делегації 
– голова районної ради Анатолій 
павлович Стаднік, керуюча спра-

вами РР Ніна Йосипівна Шумська, 
сільські, селищний голови. гостин-

но, як і годиться, з хлібом-сіллю 
колег зустрічали на межі луцького і 
Ківерцівського районів голови РдА 

л.д.Кричкевич та РР м.В.марчук.

У понеділок, 
14 листопада, 

депутат обласної 
ради, керівник фрак-

ції «Батьківщина» 
анатолій петрович 

Грицюк
 буде проводити 

прийом громадян із 
10.00 год до 15.00 год 

у кімнаті обласного 
депутата Ківерцівської 

районної ради. 

ОЛЕКСАНДР БАШКАЛЕНКО: «ЖИТТЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ. 
ЦИФРИ ТА ФАКТИ ГОВОРЯТЬ САМІ ЗА СЕБЕ»

З ПЕРШИХ УСТ

– Спершу хотілося б торкну-
тися болючої теми зарплат. 
Олександре Костянтиновичу, 
досі актуальним залишаєть-
ся питання заборгованості з 
виплати заробітної плати – з 
початку року ця сума зменши-
лась майже на 5 мільйонів... Як 
швидко буде погашена решта?

– Це, без сумніву, ганебне 
явище і позбуватися його треба 
якомога швидше. В загальній 

структурі зарплатних боргів 
держави Волинь має їх най-
менше – близько 8 мільйонів 
гривень. З січня по жовтень 
цей борг ми скоротили на 
35%. Половина його належить 
економічно активним підпри-
ємствам, і це, якраз, додає пев-
ності, що борги будуть погаше-
ні.  Найбільше боргів припадає на 
Луцьк. Проте станом на сьогодні 
зелене господарство погасило 
повністю заборговану зарплату 

своїм працівникам, також змен-
шився на 500 тисяч борг підпри-
ємства електротранспорту.  

– минулого тижня у день 
боротьби з бідністю під стінами 

облдержадміністрації відбувся 
пікет, на якому, серед іншого, 
люди протестувати проти роз-
риву між бідними і багатими... 
Все активніше чорнобильці, 
афганці, діти війни, інші катего-
рії нагадують про свої законні 
права. Які суми закладаються 
на соціальний захист на 2012 
рік, чого чекати людям?

– Найперше скажу, що ніхто 
діючих пільг не відміняв і не мав 
наміру це робити. Уряд взявся 
упорядкувати пільги, тобто 
скасувати ті, які були заде-
кларовані, але ніколи, наголо-
шую - ніколи не надавалися, бо 
попередній уряд жодного разу не 
закладав у бюджет під ці пільги 
кошти. Друге, на моє переко-

нання мітинги і площі – це те 
місце, де можна домовитися і по-
розумітися. А надто, якщо акції 
проводяться під прапорами тієї 
чи іншої партії.  

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

Щопонеділка з 8.00 до 9.00 год 
проводить «пряму 

телефонну лінію» 
голова районної ради 

михайло Володимирович 
мАРчУК за тел.: 2-13-43.

Щоденно з 7.00 до 8.00 год
проводить “пряму телефонну 

лінію” голова районної державної 
адміністрації

леонтій дмитрович 
КРичКЕВич

за тел.: 2-13-34.

ОФІЦІйНО

АДРЕСИ ДОСВІДУ

СПІВПРАЦЯ РАйОНІВ ВОЛИНІ

ЗНАй НАШИХ!

Продовжуючи кращі традиції, працюю-
чи натхненно і самовіддано, працівники 
радіо, зв’язківці завжди знаходяться 
на передових позиціях розбудови віт-
чизняного інформаційного простору, 
в авангарді соціально-політичного і 
економічного життя країни. Найголовні-
шими показниками Вашої роботи є відпо-
відальне і творче ставлення до справи, 
стабільність і динамічність. 

Бажаємо успіхів на цьому шляху, нових 
звершень у Вашій необхідній праці на 
благо рідної України! 

ВІТАЄМО!

Шановне студентство!
Вітаємо з Міжнародним  Днем студента!
Студенти є авангардом української 

молоді. Від Вашої небайдужої життєвої 
позиції, активної участі у суспільних 
перетвореннях великою мірою залежить 
майбутнє України. 

 Тож бажаємо Вам наснаги в досягненні 
поставлених цілей, витримки, високих 
успіхів у навчанні, творчого натхнення, 
здійснення усіх юначих мрій. Втілюйте у 
життя найсміливіші ідеї на благо нашого 
району та держави!

голова районної державної  адміністрації 
леонтій КРичКЕВич.

голова районної ради 
михайло мАРчУК. 

щИРО 
ВІТАЄМО!

рада ветеранів 
ківерцівськоГо 

рв уМвс вітає 
усіх ветеранів 

району з наГоди 
дня вШанування 

пенсіонерів і 
ветеранів орГанів 

рввс україни.

робочому засіданні в приміщенні районної 
ради, де обговорили питання розвитку 
місцевого самоврядування двох районів, 
обмінялися пам’ятними сувенірами. Мета 
їх візиту – вивчення на прикладі нашого 
району досвіду роботи районної влади 
та органів місцевого самоврядування по 
вирішенню питань соціально-економічного 
розвитку, благоустрою населених пунктів, 
запозичення напрацювань в галузі енер-
гозбереження, що, в свою чергу, дозволить 
колегам впровадити набуті нові знання на 
практиці.

Під час зустрічі керівники району  розпо-
віли гостям про особливості впровадження 
енергозберігаючих технологій, про пла-
нування і виконання районного бюджету. 
В ході перебування делегація відвідала 
також Ківерцівську центральну районну лі-
карню, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 
№4 міста Ківерці. До приємних вражень від 
побаченого додалася й корисна інформація 

про діяльність установ головного лікаря 
Михайла Слижука, директора навчального 
закладу Наталії Беньковської.

 Ознайомилися з роботою  комуналь-
ного підприємства “Енергія”, де з метою 
зменшення споживання природного газу, 
здешевлення  тарифів на послуги з тепло-
постачання для бюджетних закладів про-
ведено реконструкцію котельні, яка надає 
послуги з теплопостачання центральній 
районній лікарні, загальноосвітній школі 
І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці, дошкільному на-
вчальному закладу №3, з переведенням її 
з газового на використання місцевих видів 
палива (використання деревної тріски) з 
встановленням за рахунок дольової участі 
відділу освіти та центральної районної 
лікарні 2 котлів марки «КАЛВІС-950М» 
вартістю 432,4 тис.грн. 

- Реалізація цього заходу, - наголошує 
керівник КП Леонід Васильченко, - дала 
можливість щорічно економити 380 тис.

куб.м природного газу на суму майже 1,8 
млн.грн.

Це підприємство для виробництва тепло-
енергії щорічно спалює замість природного 
газу біля 6,0 тис.куб. деревної тріски. В 
результаті економічний ефект від впрова-
дження заходу склав 720 тис.грн.

У котельні цього комунального підпри-
ємства встановлено електрообладнання 
для компенсації реактивної потужності, в 
результаті чого одержано щорічну економію 
2,0 тис.кВт.електроенергії. 

Журналісти двох районів, які також 
співпрацюють, обмінялися думками щодо 
виходу районних газет, стану передплатної 
кампанії тощо.

Про робочу поїздку іваничівців у наш 
район запрошуємо читати і в наших 
наступних матеріалах.

людмила ОлІЩУК.
Фото автора.

Залізнична галузь – одна з найпотужніших у на-
шому місті, адже розвивається наперекір усіляким 
кризам і негараздам.

У славній когорті Львівської залізниці Ківерців-
ська дистанція колії посідає чільне місце.

Колектив має хороші трудові традиції, під-
твердженням  тому є численні відзнаки і Почесні 
грамоти. Чимало їх і в очільника Михайла Скуди, 
який свою трудову діяльність пройшов від робіт-
ника колії  до начальника відокремленого підроз-
ділу «Ківерцівська дистанція колії» державного 
територіально-галузевого об’єднання «Львівська 
залізниця».

Для нього залізничні рейки – струни, що віді-
рвались від сонця і лягли на землю. А ще копітка, 
важка, щоденна і дуже відповідальна праця. Це 
постійні контролі, ремонти і профілактика магі-
стральних шляхів. Це сотні тисячі кілометрів колії, 
які він зміряв кроками за роки керівництва.

Багаторічна сумлінна праця, висока професійна 
майстерність та особистий внесок Михайла Скуди 
у розвиток залізничного транспорту оцінені цього-
річ високою  державною нагородою «Заслужений 
працівник транспорту України». Цю відзнаку з 
нагоди Дня залізничника, 150-річчя заснування 
Львівської залізниці та 25-річчя  на посаді  на-
чальника колійного підприємства йому вручив 
Віце-прем’єр-міністр України  Борис Колєсніков на 
урочистостях, які пройшли у Львівському  оперно-
му театрі. 

Така висока оцінка  праці зобов’язує Михайла 
Андрійовича працювати ще краще на благо роз-
витку підприємства, яке стало рідною домівкою.

У святкуванні і відзначенні кращих залізнични-
ків взяли участь Генеральний  директор Укрза-
лізниці Володимир Козак, начальник Львівської 
залізниці Богдан Піх, голова Львівської ОДА Ми-
хайло Костюк, делегації з Польщі, Словакії, Чехії, 
Румунії, Росії, усіх залізниць України, керівники і 
переможці колективів Львівської залізниці.

А вчора Михайло Андрійович зустрів День на-
родження. Щирі вітання від журналістів з поба-
жаннями міцного здоров’я і добробуту, із сподіван-
ням на подальшу співпрацю.

марія КОРОлЮК.
Фото автора.

ЗАПОРУКА УСПІХУ – 
ВІДПОВІДАЛЬНА ПРАЦЯ

Відсутність необхідної інформації породжує у суспільній 
свідомості різного роду чутки та домисли. Як наслідок у гро-

мадян виникає почуття тривоги і неспокою, що зрештою 
виливається в агресію. Така психологічна схема спостеріга-
ється нині і в українському суспільстві, коли однобокість ін-

формації формує не зовсім адекватне ставлення до діяльнос-
ті керівництва держави. Під час засідання Уряду Президент 

наголосив на потребі  донесення до громади об’єктивної 
суті реформ та активніше розповідати про перші практичні 

результати, яких вдалося досягти. Про процеси змін на Во-
лині ми спілкувалися з головою Волинської обласної організа-

ції ПР, першим заступником голови ОДА 
Олександром БАшкАленкОм.


