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У середньому за добу пасажирським транспортом в області користується майже 356 тис. осіб,
з них 270 тисяч � автомобільним, 56 тисяч � тролейбусним, 30 тисяч � залізничрим.ÔÀÊÒ:

СПОЖИВАЧ

20 січня визначили переможців святкової акції «За воду двічі
заплати – отримай приз до Коляди!», організованої РОВКП
ВКГ «Рівнеоблводоканал». Ми запитали директора підприє�
мства Андрія КАРАУША про розіграш.

– Андрію Петровичу, таку ак�
цію для споживачів своїх по�
слуг Рівнеоблводоканал про�
водить вперше. Звідки взялась
ідея?

– Так, це вперше для абонентів
розігрувалися цінні призи. Цією
акцією ми висловили велику по�
дяку сумлінним платникам, праг�
нули підтримати святковий
різдвяний настрій людей, створи�
ти свято подарунків та сюрпризів
і, звісно, добитися підвищення
дисципліни платежів, піднести
рівень свідомості наших спожи�
вачів та рівень оплат.

– Чи багато людей взяли
участь у акції, чи спонукало це
рівнян активніше оплачувати
рахунки?

– Так, активність платників
зросла. Учасниками акції стали
122 людей, а всього здійснили
платежі, що відповідали умовам
акції, 4327 абонентів.

– Багато хто через зай�
нятість не зміг з’явилися на ро�
зіграш. Якщо виграли люди,
яких не було, то чи знайдуть їх
призи?

– Розіграш проводився в об�
ідню пору робочого дня. Мабуть,
це і є основна причина, що прийш�
ли не всі. Проте у розіграші брали
участь усі заповнені анкети. Усіх
власників виграшу вже повідоми�
ли чи  обов’язково повідомлять.

– Чи плануєте наступні акції?
Коли абонентам їх очікувати?

– Ми вже оголосили нову ак�
цію, яка називається «Сплати із
сайту свій рахунок та отримай
розрахунок!». За її умовами
кожен, хто через наш сайт
vodarivne.com сплатив за послу�
ги в період дії акції, гарантовано
отримає оригінальний настінний
календар на 2014 рік від нашого
підприємства. Про всі наступні
заходи попередньо будемо по�
відомляти. Сподіваюсь, ак�
тивність споживачів лише зрос�
татиме.

– Які побажання маєте для
рівнян у нинішньому році?

– За будь�яких умов та всупе�
реч будь�яким негараздам завж�
ди мати чисту якісну воду в своїх
оселях!

Нагадаємо, що в різдвяній акції
взяли участь споживачі послуг
підприємства, які в період з 10
грудня 2013 року до 18 січня 2014
року здійснили два платежі за
послуги водопостачання та водо�
відведення не менш як на 50 гри�
вень кожен та заповнили картки
учасників акції. Саме на основі
таких карток проводився розіг�
раш цінних призів.

Подія відбувалася в при�
міщенні абонвідділу підприємства
на Білякова, 6, у присутності учас�
ників акції і членів комісії, до якої
увійшли працівники Рівнеоблво�
доканалу на чолі з директором
Андрієм Караушем.

Святковий розіграш розпочав�

ся із розпломбування скриньки.
Всі картки ретельно перемішали,
а діставати щасливі номери до�
ручили Кірочці Кравченко. Вона
й була головною дійовою особою
свята. 5�річна дівчинка відпові�
дально поставилася до своєї місії
– поважно діставала картки, пе�
ред цим додатково перемішуючи
їх ручкою і не підглядаючи у
скриньку, передавала їх дорос�
лим, а ті вже зачитували прізви�
ща переможців. У результаті оди�
надцять рівнян – учасників акції –
отримали цінні подарунки, серед

жуть забрати подарунки у при�
міщенні абонслужби.

Власниця головного призу та�
кож не була на розіграші, тому те�
левізор їй вручили наступного дня.

– Я не сподівалася виграти,
тим паче телевізор, – розповіла
головний бухгалтер ТзОВ
«Рівнешляхбуд» Оксана Вол�
кошовець. – Але напівсвідомо
відчувала, що удача мені по�
сміхнеться. Мій порядковий но�
мер на акційній картці був 33,
чомусь подумалося, що це число
принесе мені удачу. На розіграш
не потрапила, бо саме у цей день
здавала звіти. Та мені зателефо�
нували, повідомили приємну но�
вину, то я забрала свій подарунок
21 січня. Про акцію дізналася ви�
падково, з рекламної листівки.
До 30 грудня заплатила 54 гривні
за спожиту воду, у січні таку ж
суму, і бачите – є результат. Обо�
в’язково братиму участь у наступ�
них акціях Рівнеоблводоканалу.

Неля ЗАБОЛОТНА

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Рано чи пізно сумлінність
у платежах винагороджується
Навіщо люди ходять  у

 жек? Ви не повірите –
на свято! Це вже добра тра�
диція ЖКП «Західне»: п’ять
років поспіль у різдвяні дні
серед тих мешканців, хто
вчасно, до двадцятого числа,
оплачує рахунки, розігрувати
призи.

– Ми вирішили дарувати
оплачені квитанції за кварти�
ру, – розповів начальник «За�
хідного» Микола Тарасюк. – І
спонсори нашої акції – «Арм�
Еко», ліфтовики, і «Санком�
Рівне», який із нашого райо�
ну вивозить сміття, також цю
ідею підтримують. Бо той, хто
вчасно розраховується за по�
слуги жеку, так само оплачує
і їхні рахунки.

Узагалі�то Миколі Тарасю�
ку не доводиться скаржитися
на своїх мешканців, людей, які
доручили «Західному» опіку�
ватися їхніми дворами, даха�
ми й інженерним обладнан�
ням. Хоча йдеться про цілу
армію рівнян, жильців майже
десяти тисяч квартир, різних
за статками, професіями і
віком. 98% – рекордний рівень
оплати у місті. Але абсолютна
рекордсменка – майстриня
Юлія Спіріна, тендітна жінка,
яка успішно наводить лад аж у
шістнадцяти багатоквартир�
них будинках, а головне, зна�
ходить спільну мову з людь�
ми, які проживають у них. На її
ділянці майже стовідсоткова
оплата за житло.

яких телевізор, п’ять
планшетів та п’ять елек�
трочайників.

Першими розігрували
електрочайники. Їх влас�
никами стали: Олександр
Анатолійович Попов, Ка�
терина Леонідівна Мар�
цив, Віра Василівна Осін�
цева, Парасковія Степа�
нівна Пасюта та Надія Іва�
нівна Лаворик. Планше�

ти виграли Валерій Леонідович
Семенюк, Петро Арсенійович
Гриб, Олена Петрівна Гук, Олена
Володимирівна Жушман і Алла
Володимирівна Зварицька. Голов�
ний приз – телевізор дістався Ок�
сані Дмитрівні Волкошовець.

Директор підприємства особи�
сто привітав переможців, а на�
прикінці подякував усім учасни�
кам за вчасно сплачені рахунки і
оголосив, що

частина щасливчиків, які ста�
ли переможцями, проте не прий�
шли на розіграш, безумовно, змо�

КАРТИНА ДНЯ

(Початок на с. 1)
– Добре, що ШЕУ має тепер для тротуарів

два «Білорусики» з поворотними відвалами і
щітками, – ніяк не натішиться новим придбан�
ням міської влади начальник дільниці ШЕУ Пет�
ро Бучинський. – Один цей тракторець заміняє
на розчистці снігу бригаду двірників із лопата�
ми, а на прямих ділянках – дві! До того ж
тракторці економні: солярки витрачають напо�
ловину менше, ніж великі МТЗ.

– Куди б я не приїхав працювати, двірники
щасливі, – погодився утомлений після нічної
зміни тракторист Анатолій Кравчук. – І в центрі,
й у Північному, Ювілейному, і на Бандери го�
ловні тротуари тракторами можна пройти за
добу. Машина добра: маневрова, вертка і швид�
ка, нормально заводиться в мороз. Бува, що
трохи пітніють вікна, але в кабіні тепло…

В ці дні, у тому числі й на Водохреще, мені
довелося чимало їздити містом машиною. Не
буксував поки що ніде. Найкраще було рухати�
ся там, де ходить міський транспорт. Нерідко і
під час опадів, і коли вони вщухали зустрічав
снігоочисну техніку, причому не тільки на Со�
борній, Степана Бандери і Княгині Ольги, але й
на Вербовій, і на Олени Теліги, на Крушель�
ницької, й на інших не менш завантажених
вулицях. Місцями зранку, повертаючи в двори,
доводилося продавлювати колесами сніговий
бруствер, що залишився після грейдера. Але за
кілька годин ці проїзди, а головне – зупинки
транспорту, навіть ті, що подалі від центру, були
вже чистими. Місцями бувало й слизько: посип�
ка і піску та відсіву, притрушена снігом і прика�
тана протекторами, вже не така ефективна.
Але враховуючи, що сніг майже не перестає
сипати, варто поставити комунальникам «доб�
ре». От тільки прикро буває, коли натикаєшся
на снігові завали�острови в місцях, де ночували
припарковані машини…

Юрій СНІСАРЕНКО

Велика користь
малої техніки

– Із дворами, дахами й
під’їздами, часто іржавими
трубами всі уміють упорати�
ся, – посміхається Юлія
Спіріна. – Але треба робити
це так, щоб були задоволені
люди. Тоді й платитимуть
вони акуратно і повністю. От і
весь мій «видатний» секрет.

Вам цікаво, що кажуть про
акцію самі мешканці? Що спо�
нукає їх без вагань відривати
від часом обмеженого сімей�
ного бюджету гривні на опла�
ту рахунків? Доки крутився ло�
тотрон і ведуча вигукувала
нові й нові прізвища щаслив�
чиків, ми підійшли з цим запи�
танням до одного з пере�
можців. Точніше – до пере�
можниці. Молода жінка три�
мала в руці щасливий ордер і
червону гвоздику.

– Мене звати Галина Ко�
ломієць, – представилася вона
кореспондентові. – Ми завж�
ди платимо за житло раніше,

до 15 числа, тільки�но отри�
муємо зарплату. Самої кварт�
плати – невелика сума, але
якщо скласти всі платежі, то
за п’ятикімнатну квартиру, на�
бігає майже тисяча. Якщо зат�
римати платню за кілька
місяців, то набереться не
підйомний для нас борг. Я оп�
лачувала комуналку завжди
вчасно. Колись давно – з
надією, що жеківці самі прий�
дуть і доведуть у будинку до
пуття все те, що нам дошкуля�
ло. А тепер, уже кілька років,
навчилися з сусідами доноси�
ти до керівника ЖКП свої по�
бажання – якими ми хочемо
бачити послуги, котрі вчасно
оплачуємо. І комунальники
йдуть нам назустріч. Можли�
во, не все в них ідеально, та
коли порівняти з іншими райо�
нами, то це небо і земля.

Так само вважає й керів�
ництво міста.

– ЖКП «Західне» в нас на

доброму рахунку, – не став при�
ховувати думку влади від меш�
канців секретар міської ради
Андрій Грещук. – Микола Тара�
сюк у будь�яких економічних
умовах умів і вміє знаходити
можливості не тільки утримува�
ти своє господарство на плаву,
а й розвивати та оновлювати
матеріально�технічну базу
ЖКП, купувати потрібне облад�
нання, прилади, інструменти.

У нього двірники, слюсарі,
пічники, малярі зарплату ма�
ють завжди вчасно, з податка�
ми тут теж ніколи не було зат�
римок. Усе це робиться за ваші
гроші! Спасибі! Бо вчасно оп�
лачена вами квартплата допо�
магає розвивати наше місто!

Ну а тепер про свято. Адже
збори сумлінних платників за
послуги ЖКП «Західне» нази�
вались урочистими не просто
так. Кілька гуртів колядників
співали для мешканців славу
Різдву й посівали їм на щастя,
затишок і добробут. Коляду�
вали душевно, щиро й по�до�
машньому, як для своїх сусідів.
Адже прийшли вони із двох
підшефних закладів, які від
«Західного» через дорогу: із
центрів розвитку дітей з особ�
ливими потребами – «Пагін�
ця» та «Особливої дитини».
Усім артистам, малим і дорос�
лим, та кожному учасникові
зборів вручили до Водохреща
солодкі подарунки. Це – теж
від «Західного». Бо таки ж ви�
гідно житлово�комунальному
підприємству підтримувати з
мешканцями свого району не
просто партнерські, а дружні
стосунки. От якби ще всі інші
такому навчилися!

Сергій СНІСАРЕНКО

Вчасно платити за воду – вигідно
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