
Виступаючи на урочистому засіданні, голова обл-
держадміністрації Василь Берташ зауважив, що «Рів-
необлводоканал» - це не лише кілометри складних 
комунікацій і комплекси масштабних споруд, а, перш 
за все, - люди, які тут працюють. Адже завдяки злаго-
дженій роботі фахівців підприємства рівняни мають 
безперебійне цілодобове водопостачання та якісне об-
слуговування європейського рівня. «Ви продовжуєте 
хороші традиції тих, хто багато років працював над 
становленням і розбудовою господарства, разом із тим 
впроваджуєте інновації. Саме таке поєднання дозво-
ляє підприємству «Рівнеоблводоканал» усі ці роки за-

лишатися лідером у своїй галузі», – підсуму-
вав голова облдержадміністрації. Долучився 
до вітань і Володимир Хомко, який довгий 
час очолював це підприємство, і, як кажуть, 
знає всі нюанси його роботи зсередини. Він 
подякував працівникам, які впродовж ба-
гатьох років, день за днем, примножуючи 
безцінний досвід і знання, набуті майже за 
85-тилітній відрізок існування водопрово-
ду, старанно і добросовісно виконують свою 
роботу, та побажав усім подальших змін на 
краще, запевнивши, що міська влада цьому 
сприятиме.

Сьогодні РОВКП ВКГ «Рівнеоблводока-
нал» очолює молодий і енергійний керівник 
Андрій Карауш, якому й необхідно вирішу-
вати всі питання, що стоять перед підпри-

ємством. За його словами, нині 
комунальне господарство по-
требує значних капіталовкла-
день. Передовсім варто подбати 
про збільшення потужностей 
очисних споруд та реконстру-
ювати в центрі Рівного зливну 
каналізацію, що є застарілою та 
не справляється з теперішнім 
навантаженням. Але є сподіван-
ня, що у 2014 році цю проблему 
вдасться вирішити. Кошти, які 
будуть закладені в міському 
бюджеті, допоможуть рекон-
струювати хоча б частину про-
блемних ділянок. Головними ж 
пріоритетами роботи підприєм-
ства, зауважив Андрій Карауш, 
залишаються стовідсотковий 
облік піднятої та поданої води, 
зменшення її втрат в мережах, 
облік електроенергії, зменшен-
ня її споживання, гідравлічний 
розрахунок систем ВіВ, впрова-
дження АСУ ТП ВНС 1-го та 

2-го підйомів. А от щоден-
ною роботою підприємства є 
і залишається повага до спо-
живачів та поліпшення тра-
диційних методів роботи на 
всіх рівнях із урахуванням 
їхніх потреб. 

У ході урочистостей за 
хорошу роботу та з нагоди 
ювілею багатьом працівни-
кам підприємства вручили 
грамоти та грошові винаго-
роди. А кульмінацією свята 
стало закладення розарію на 
території комунального гос-
подарства. Гості та працівни-
ки разом висадили 100 кущів 
троянд, які дивним цвітом 
радуватимуть працівників 
підприємства та дарувати-
муть їм хороший настрій.

• Ольга Дем’янчук

Керівники області та міста долучилися до 
створення розарію

Ансамбль юних кобзарів порадував пра-
цівників та гостей підприємства таланови-
тим виконанням музичних творів 

Нинішній керівник підприємства Андрій Карауш (праворуч) - під час 
жвавої дискусії
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«Троянди і вода –
красиве і корисне!»

Сьогодні підприємство 
експлуатує:

• 115 водозабірних свердловин потужністю 121,5 
тис. куб. м
• 622,6 кілометра водопровідних мереж
• 246,9 кілометра каналізаційних мереж
• 7 водопровідних насосних станцій
• 4 станції знезалізнення питної води
• 30 підвищувальних насосних станцій
• 17 резервуарів чистої води різних типів для збе-
рігання та накопичування води загальною ємніс-
тю 107,8 тис.куб.м
• 24 каналізаційних насосних станцій
• 4 очисні споруди каналізації
• Забезпечує питною водою 375,2 тис. мешканців
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Так, перефразовуючи класика, можна сказати про ініціативу 
“Рівнеоблводоканалу” посадити на території підприємства 
розарій з нагоди 85-ої річниці від часу його заснування

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» одне з 
найбільших і найважливіших життєзабез-

печуючих підприємств, що здійснює центра-
лізоване водопостачання та водовідведення 
міста Рівне і частини населених пунктів 
Рівненського району. А 85-тий ювілей – це 
важлива віха в історії підприємства, яке має 
не лише цікаву історію, а й не менш яскраве 
сьогодення. Святкові заходи не стали вино-
сити за межі підприємства, адже хотіли пока-
зати всім гостям та запрошеним, як ведеться 
робота всього комплексу та наскільки при-
вабливою зробилася територія комуналь-
ного господарства. Підтвердженням змін на 
краще стала і велика фотовиставка «Минуле 
і сьогодення», світлини якої багато чого роз-
повіли про часи становлення і росту «Рівне-
облводоканалу». А ще присутні, серед яких 
були і поважні гості – голова облдержад-
міністрації Василь Берташ, голова облради 
Юрій Кічатий, міський голова Рівного Воло-
димир Хомко - мали нагоду оглянути вистав-
ку спеціалізованої техніки та обладнання, 
поспілкуватися з ветеранами й працівника-
ми, привітати усіх зі святом і взяли участь у 
закладенні розарію. 

Хвилюючі миті урочистостей

Віхи розвитку кому-
нального господарства 
– на виставці “Минуле і 
сьогодення”


