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СитуаціяРК

Інна Блох:
- Дійсно, мешканцям с. М’ятина, які використо-

вують стаціонарні телефони, з 1 червня цього року 
Укртелеком послуг зв’язку не надає. Головна при-
чина – вийшла з ладу місцева АТС. Станція зв’язку 
міститься в приватному будинку, де під час ремонту 
даху затікла дощова вода, що й вивело її з ладу. 
Фахівці з Рівного, які разом із сільським головою Іва-
ном Гавлитюком побували на АТС, задля уникнення 
можливої пожежі вирішили припинити її роботу.

З 1 червня телефони мешканців с. М’ятина вва-
жаються такими, що не працюють. Тому кошти на 
оплату комунікаційних послуг їм не нараховуються. 

Питання про закриття АТС у с. М’ятині якийсь 
час стояло на порядку денному, але, сподіваюся, 
до цього не дійде. Тим паче, що проти ліквідації 
М’ятинської АТС виступає й керівництво райдер-
жадміністрації. Наразі працюємо над тим, аби відно-
вити електрозв’язок у цьому селі. Сподіваюся, що за 
тісної співпраці зацікавлених сторін уже незабаром 

абоненти с. М’ятина знову використовуватимуть 
послуги Укртелекому.

Сергій Марчук:
- Про те, що в с. М’ятині не працюють стаціонарні 

телефони, нам відомо. Ситуація ускладнена тим, 
що приміщення, в якому міститься АТС, викуплене, 
а договір із власницею будівлі Укртелеком не укла-
дав. Зараз ведуться перемови про якнайшвидше 
відновлення електрозв’язку в цьому селі. Є надія, 
що вже за кілька днів ремонт даху будинку, в якому 
міститься АТС, буде закінчено, а Укртелеком укладе 
з власницею будівлі договір про оренду приміщення. 
Це дозволить установити нове обладнання замість 
пошкодженого водою й відновити надання послуг 
електрозв’язку. Сподіваюся, що вже за кілька тижнів 
це питання буде вирішено на користь абонентів 
с. М’ятина й вони зможуть зателефонувати своїм 
рідним, близьким, знайомим.

Розмовляв Олександр ФОРМАНЧУК.

Чому мовчить телефон?
Минулої п’ятниці в редакцію „Рідного краю” зателефонував мешканець села М’ятина, учасник 

бойових дій Великої Вітчизняної війни Володимир Радзивіллов. Ветеран поскаржився на те, що в 
їхньому селі ще 1 червня раптово перестали працювати стаціонарні телефони. Мовчать вони й 
донині. Та не це схвилювало сивочолого, для якого такий зв’язок є чи не єдиною можливістю по-
спілкуватися з дітьми, онуками, родичами. Зі слів Володимира Володимировича стало зрозуміло, що 
серед абонентів Укртелекому в с. М’ятині(а таких там нараховується аж тридцять) хтось свідомо 
поширює думку, що телефонний зв’язок більше відновлювати не будуть. Саме із цього приводу ми 
й звернулися до начальниці цеху телекомунікаційних послуг №3 Рівненської філії ПАТ „Укртелеком” 
Інни БЛОХ та першого заступника голови РДА Сергія МАРЧУКА. Ось що нам відповіли.

Ікону Сергія Радонезького, 
написану ще 1894 року, було 
конфісковано на митниці під час 
спроби перевезення її за кордон. 
Минулої середи начальник від-
ділу примусового виконання рі-
шень управління ДВС Головного 
управління юстиції в Рівненській 
області Наталія Іщук разом із 
начальником відділу Державної 
виконавчої служби Гощанського 
районного управління юстиції 
Володимиром Колесником (на 
фото) передала ікону Сергія Ра-
донезького Свято-Покровському 
монастиреві. 

- Це вже п’ята конфіскована 
ікона, яку передали нам, - розпо-
відає ігуменя монастиря Ірина. 
– Чотири попередні приїхали до 

нас із Київської митниці. Серед 
них ікони князя Бориса, Возд-
виження Хреста, Успіння Божої 
Матері й «Архангельський лик».

Матушка Ірина розповіла, 
що до лику святого Сергія Радо-
незького возносять свої молитви 
батьки дітей, яким важко дається 
наука. І причиною цього є історія, 
яка безпосередньо пов’язана з 
життям Сергія Радонезького (до 
прийняття чернецтва - Варфо-
ломій).

«Коли Варфоломієві випо-
внилось сім років, батьки віддали 
його вчитись грамоті. Разом із 
хлопчиком учились і його двоє 
братів: старший Стефан та мо-
лодший Петро. Брати навчались 
успішно, а Варфоломій відставав 

від них. Учитель карав його, то-
вариші докоряли й навіть смія-
лися над ним. Тому Варфоломій 
зосереджуючи всі сили свого 
дитячого розуму, проводив ночі 
над книжками.

Одного разу батько послав 
його в поле шукати лошат. Тут 
і відбулась зустріч Варфоломія 
з незнайомим старим ченцем. 
Уклонившись йому, скромний 
отрок відійшов убік, не бажаючи 
переривати монахової розмови з 
Богом, зупинився та став чекати 
закінчення молитви. Чернець, 
закінчивши молитву, любовно 
подивився на добре дитя, лас-
каво покликав його до себе, 
благословив, по-батьківському 
поцілував і спитав: «Что тебе 
надобно, чадо?» «Меня отдали 
учиться грамоте, – сказав крізь 
сльози Варфоломій, – и больше 
всего желала бы душа моя на-
учиться читать Слово Божие. Но 
вот сколько ни стараюсь, никак не 
могу выучиться, не понимаю, что 
мне толкуют, и очень печалюсь 
о том. Помолись за меня Богу, 
отче святый, попроси у Господа, 
чтобы Он открыл мне учение 
книжное: я верю, что Бог примет 
твои молитвы».

О, якою палкою була ця мо-
литва таємного старця просто 
неба, під тінню дуба, і з яким тре-
петом надії з’єднував із нею свою 
чисту дитячу молитву блаженний 
Варфоломій! Закінчивши молитву 
святим словом «амінь», чернець 
бережно вийняв з-за пазухи не-
великий ковчег. Відчинивши його, 
узяв звідти малу частину проскур-
ки та, благословляючи нею Вар-
фоломія, промовив: «Возьми сие, 
чадо, и снежд. Сие дается тебе 
в знамение благодати Божией и 
разумения Святого Писания. Не 
смотри на то, что частица святого 
хлеба так мала: велика сладость 
вкушения от нея».

Як сказав чернець, так і ста-
лося. Коли Варфоломій роз-
гортав будь-яку книгу, то одразу 
ж починав читати її без зусилля 
й труднощів, розуміючи зміст 
того, що прочитав», - читаємо у 
Вікіпедії.

Тому саме цього святого чу-
дотворця батьки просять сприяти 
в навчанні своїх дітей.

Ірина ПОВАР.

РК Духовність

Ікона Сергія 
Радонезького оселилась 

у стінах монастиря
За кілька днів до Святої Трійці Свято-Покровський монастир, 

що в Гощі, отримав у дарунок від Головного управління юстиції 
в Рівненській області ікону святого Сергія Радонезького. 

До відома суб’єктів господарювання району
За повідомленням Українського фонду підтримки підприємництва, компанія «Intematione Projekt 

Consult GmbH» (Німеччина) є компанією-виконавцем проекту KFW «Підвищення фінансової грамотності 
населення України», який реалізується спільно з Національною Асоціацією Банків України й підвищує 
рівень фінансової грамотності різних верств населення України, у т. ч. поточних і потенційних клієнтів 
банків, представників сегмента мікро, малого й середнього бізнесу, пенсіонерів, студентів, школярів.

Мета заходу: ознайомити учасників тренінгу із системою управлінського обліку, розглянути основні 
інструменти фінансової оцінки бізнес-діяльності на основі управлінської звітності, а також загального 
значення ведення управлінського обліку для фінансових установ.

У ході реалізації цього проекту планується проведення навчальних заходів у 20 містах України. 
Перший етап проекту стартує в першій половині червня в Криму – у містах Джанкої, Севастополі, Сім-
ферополі. Навчання для підприємців – безкоштовне. Тренінг триватиме 1 день 3 тренінгових години.

Бажаючим узяти участь слід звертатись телефоном (044) 286-11-81. Контактна особа - Лачилова 
Катерина – менеджер із питань бізнес-освіти Українського фонду підтримки підприємництва.

Рівнеоблводоканал 
посилює контроль

Будь-який споживач (зокрема й споживачі населених 
пунктів, які потрапили в зону дії депресійної лійки), що 
використовує послуги централізованого водопостачання 
та водовідведення, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ мати технічну доку-
ментацію на приєднання до інженерних мереж (технічні 
умови й робочий проект) та перебувати на абонентному 
обліку в РОВКП ВКГ «Рівнеблводоканал».

Споживачам, в яких немає технічної документації та відсутні 
особові рахунки в РОВКП ВКГ «Рівнеблводоканал», пропонуємо до 
01.08.2013 звернутися  на адресу підприємства із заявою про отри-
мання технічних умов.

Прийом громадян із питань видачі технічних умов проводиться 
щовівторка та щочетверга за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 
2, кабінет виробничо-технічного відділу. Тел. (362) 22-32-31. Графік 
роботи: 8.00-17.00, обідня перерва від 12.00 до 13.00.

До уваги споживачів! Для інвалідів та учасників ВВВ, а також осіб, 
які прирівнюються до них, плата за виготовлення технічних умов на 
підключення приватних будинків становить 50% загальної вартості.

УВАГА! Ті споживачі, які з певних причин не мають технічної доку-
ментації та, не чекаючи викриття, самостійно (до 1.08.2013) звернуться 
на адресу РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», будуть звільнені від спла-
ти будь-яких штрафних санкцій. До таких споживачів буде застосована 
амністія. Не зволікайте й скористайтесь наданим шансом!

ПОПЕРЕДЖАЄМО, що з 1.08.13 підприємство заплановало 
масштабну інвентаризацію водопровідних і каналізаційних мереж 
Гощанського району.  Споживачів, у яких буде зафіксовано порушення 
використання водопровідних та/або каналізаційних мереж, буде при-
тягнуто до відповідальності.

ДОВІДКОВО. Значний штраф передбачено за самовільне приєд-
нання до водопровідно-каналізаційних мереж.

Порядок приєднання
Правила використання систем централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, 
затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України за №190 від 27.06.2008 (надалі – Правила), 
передбачають, що для приєднання до систем централізованого водо-
постачання й водовідведення замовникові (споживачеві) необхідно 
отримати технічні умови та виготовити робочий проект. 

Заборона
Правила чітко визначають, які підключення вважаються безоб-

ліковими та які штрафні санкції за це передбачено.
Таким чином, водокористування вважається безобліковим, якщо 

споживач самовільно приєднався до систем централізованого 
комунального водопостачання й водовідведення або самовільно 
використовує їх.

Відповідно до вимог Правил самовільне приєднання до системи 
комунального водопостачання й каналізації, що діє, заборонено.

Також забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів 
водоспоживання (у т. ч. будинків) до систем централізованого водо-
постачання й водовідведення, що діють, зокрема приєднання до 
мереж інших споживачів.

Відповідальність  
У п. 3.3 Правил ідеться про те, що в разі самовільного приєднання та 

безоблікового водокористування виробник (тобто РОВКП ВКГ «Рівнеоб-
лводоканал») виконує розрахунок витрат води за пропускною спромож-
ністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/с та дією її повним 
перерізом протягом 24 годин на добу. Розрахунковий період у цьому 
випадку встановлюється із часу початку такого водокористування.

Розрахунок витрат води та нарахування штрафних санкцій 
(на прикладі мешканця смт Гощі)

При стандартному діаметрі труби 15 мм і максимальній швидкості 
води в ній 2 м/с споживання, визначене за відповідною формулою роз-
рахунку, складає 1,27 куб. м за годину, 30,48 куб. м за добу; 914 куб. 
м за місяць. При затвердженому тарифі на послугу водопостачання 
1,8 грн/куб.м до сплати за місяць буде нараховано 1 645,2 грн. Якщо 
ж діаметр труби буде більший, то й штраф збільшиться.

Також п. 3.11 Правил визначає, що витрати, пов’язані з відклю-
ченням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно 
зведені та приєднані до систем централізованого водопостачання й 
водовідведення, оплачує їх власник, тобто споживач. 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» застерігає своїх споживачів від 
самовільного приєднання до водопровідно-каналізаційних мереж, адже 
такі дії завдають збитків підприємству, яке є комунальною власністю 
(тобто власністю громади), та створюють передумови для погіршення 
загального стану водопостачання й водовідведення, що становить за-
грозу для суспільних інтересів у цілому.

З метою уникнен-
ня сплати значних 
штрафів РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» 
закликає мешканців 
Гощанського району 
(як приватних осіб, так 
і підприємців), які свого 
часу самовільно під-
ключилися до міських 
мереж водопостачан-
ня й водовідведення 
та не мають особово-
го рахунку, належним 
чином урегулювати 
свої стосунки з під-
приємством у до 
1.08.2013.




