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ÔÀÊÒ:

РІВНЕ І РІВНЯНИ

75% поверхні Землі вкрито водою. 97,5% її зосереджено в океанах, а 2,5% є прісною. 70% прісної води
зосереджено в льодовиках. З решти 30% більша частина забруднена, і тільки 1% води можна назвати чистою.
СВЯТА І БУДНІ

Пік будівництва водогону
Новомильськ"Рівне
припав на зиму.

85 років на службі місту
На Покрову Рівнеоблводоканал відзначав ювілей
Щоб привітати численний
колектив підприємства,
сюди завітали керманичі
міста та області, представ"
ники профспілок, ветера"
ни праці.

Річка, колодязь, водогін…
Таку еволюцію пройшло водопостачання
Рівного від заснування міста до наших днів
(Закінчення.
Початок у попередньому номері)

Завдяки масштабній реконст
рукції міського водоканалу нове
покоління рівнян не пам’ятає, що
таке вода за графіком. Горба
ківський водозабір, будівництво
якого розпочалося в 1974му і
закінчилось у 1984 році, став для
Рівного початком нової ери во
дозабезпечення. А із втіленням
програми енергозбереження та
заміною деяких схем водопоста
чання у 2005му воду в місті ста
ли подавати цілодобово.
У 1974 році розпочалося будів
ництво Горбаківського водоза
бору потужністю 25 тисяч кубо
метрів на добу. Він складався з
шести свердловин, насосної
станції II підйому, станції знеза
лізнення води, хлораторної, фто
раторної, котельні, трансформа
торної підстанції, двох резерву
арів місткістю 2,4 тисячі кубо
метрів кожен і водоводу в одну
нитку діаметром 900 мм із залі
зобетонних труб загальною дов
жиною 19 кілометрів. Будівницт
во було завершене 1984 року.
Друга черга Горбаківського
водозабору складалася вже з
восьми свердловин, другої нит
ки водоводів I підйому загаль
ною довжиною 9 кілометрів та II
підйому довжиною 19 кіло
метрів, станції знезалізнення
води на 40 тисяч кубометрів на
добу, резервуару місткістю 6
тисяч кубічних метрів, насосної
станції промивання фільтрів,
станції очищення промивних
вод. У 1994 році, після введення
цього комплексу в експлуата
цію, потужність Гощанського во
дозабору сягнула 60 тисяч ку
бометрів на добу.
Історичним для Рівнеобл
водоканалу став 1997 рік, коли
Рівненська облдержадміністра
ція затвердила «Заходи з покра
щення водопостачання міських
населених пунктів області на
1997–1998 роки», до фінансуван
ня яких було залучено 145
підприємств, організацій, уста
нов міста всіх форм власності.
Траса водогону з Новомильська
довжиною 9,8 км була поділена
на п’ять дільниць, де одночасно
працювали п’ять підрядних буді
вельних організацій. За півтора
місяця, у неймовірно тяжких умо
вах збудували та ввели в експлу
атацію водогін діаметром 530 мм
довжиною 9,2 км.
У 1997 році також в стислі

строки закінчили будівництво
пускового комплексу насосної
станції на вулиці Київській, який
забезпечив стабільне водопос
тачання мікрорайонів Льоноком
бінат і Північний, а також вулиці
Грушевського.
Такі ж темпи реконструкції та
розвитку збереглися в наступ
ному році: пробурили і ввели в
експлуатацію шість нових арте
зіанських свердловин, збільшив
ши подачу води до Рівного на
13,2 тисячі кубометрів на добу.
Рівнеоблводоканал оптимізував
роботу насосних станцій та зап
ровадив технологічні режими во
допостачання, які мали кращий
економічний ефект.
У 2000 році на підприємстві
впровадили технологію віднов
лення трубопроводів без заміни
труб шляхом нанесення цемент
нопіщаного покриття на сталеві
трубопроводи, що значно про
довжило термін їх експлуатації.
І таким чином щороку віднов
люється близько 4 кілометрів во
догонів.
У 2005 році директором
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводока
нал» став Володимир Хомко.
На підприємстві розпочалося
втілення в життя програми
енергозбереження, у результаті
чого воду стали подавати спо
живачам цілодобово, а кількість
спожитої електроенергії при цьо
му зменшилась на 1015%.
Через два роки впровадили
нову технологію знезараження
питної води із застосуванням
гіпохлориту натрію, що дозволи
ло відмовитись від використан
ня зрідженого хлору. Відтоді
рівняни споживають екологічно
чисту воду.
Темпи робіт не збавляються і
тепер. Скажімо, упродовж 2012
2013 років Рівнеоблводоканал
замінив та відремонтував 4,9 км
водопроводу, замінив 55 засу
вок на водопровідних мережах,
встановив 8 насосів на підвищу
вальних насосних станціях
загальною потужністю 20 кВт,
замінив та відремонтував 154
каналізаційні колодязі. І це ще
не повний перелік виконаного.
Колектив Рівнеоблводокана
лу наполегливо працює над
підвищенням надійності роботи
систем водопостачання та водо
відведення, поліпшенням якості
послуг, зниженням споживання
електроенергії, запровадженням
новітніх технологій.

Кожен із присутніх висловив
теплі слова на адресу керівників
і рядових працівників Рівнеобл
водоканалу. Сама атмосфера
свята була напрочуд невимуше
ною і, можна сказати, родинною.
На зустріч з колишніми підлегли
ми прийшов і один із найстаріших
директорів Рівнеоблводоканалу
– Петро Батрак. Він керував
підприємством майже тридцять
років, з 2 березня 1962 до 1 сер
пня 1991 року.
– Коли я вперше прийшов на
це місце, тут було тільки на
півзруйноване двоповерхове при
міщення згорілої гуральні, – при
гадує Петро Іванович. – Все, що є
зараз, починали будувати у 1965
році. На наш час випав складний
і водночас цікавий період – буду
валося місто, будувався і водока
нал. Було нелегко, але завдячу
ючи тогочасному міському керів
ництву, нам усе вдалося. Коли я
розпочинав свою діяльність, ми
подавали споживачам 8 тисяч ку
бометрів води на добу, а коли
завершував, цей показник зріс
до 125 тисяч кубометрів. На по
чатку мав 67 підлеглих, по закін
ченні – 990. А взагалі до нас на
роботу приходили сім’ями і на
підприємстві працювали цілі ди
настії – дід, батько, син…
І ця традиція збереглася. На
Рівнеоблводоканалі досі працю
ють династії, серед яких родина
Єзерських, Чабанів, Кузнєцових,
Форманюків.
– У нас працюють самовіддані,
чудові люди, які створили про
фесійне ядро підприємства і,
можна сказати, є моральною
опорою всього нашого колекти
ву, – каже сьогоднішній дирек
тор РОВКП ВКГ «Рівнеоблводо
канал» Андрій Карауш. – Ми
шануємо наших ветеранів, най
поважніший серед яких Петро
Данилович Саковський. Він
віддав підприємству 54 роки сво
го життя. А основні принципи,
яких дотримуються в колективі,
– повага до споживача, поліп
шення традиційних методів ро
боти на всіх рівнях. Нині нелег
кий час, довгий період галузь
недоотримувала необхідних
інвестицій, що призвело до по
ступового фізичного і морально
го старіння систем і обладнання,
але незважаючи ні на що, Рівне
облводоканал успішно виконує
поставлені перед ним завдання
– добуває та безперебійно по
стачає рівнянам якісну воду.

Колишній директор Рівнеоблводоканалу Петро Батрак
(другий зліва) і теперішній керівник Андрій Карауш
(крайній справа) мають про що розповісти один одному.

Петро Саковський – тесля за фахом, він віддав своєму
підприємству 54 роки, відбудовував його після війни.
Зараз ветерану за 90, але у нього є здоров’я і сили
святкувати разом із рідним колективом.

Директор Рівнеоблводоканалу 2005"2008 років Володимир Хомко
впевнений, що наш водоканал – вагоме надбання всієї громади.
«Рекордний пік подачі води досягав 140 мільйонів літрів чистої
артезіанської води на добу», – пригадав міський голова.

Подяки та подарунки за
самовіддану працю вручали
під оплески присутніх, у
перервах між вітаннями
зачитували сторінки з історії
рівненського водоканалу і
слухали виступи капели
бандуристів «Нащадки»
Рівненського обласного
ліцею"інтернату під
керівництвом Ірини
Горбатюк.

Троянди на честь ювілею
підприємства висаджували
всім миром. Тепер квітники
Рівнеоблводоканалу
прикрасять десятки нових
трояндових кущів.
Сторінку підготувала
Неля ЗАБОЛОТНА

