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                                              *** 

                                    
          
                                Юрій Роговський,  начальник  

                          Рівненського міжрайонного управління 

                                                водного господарства: 

 
                  - Ось  уже  двадцятий,  ювілейний, рік свій  вклад  у  

     водогосподарський  комплекс  області вносить коле- 

    ктив  Рівненського міжрайонного управління водно- 

        го господарства. Створене шляхом  реорганізації де-

кількох  підрозділів тодішнього  обласного управлін- 

ня  водного  господарства, Рівненське  МУВГ дове-          

       ло  свою  спроможність  оперативно мобілізовувати   

           сили  для  виконання поставлених завдань. Незважаючи на обмеже- 

           не фінансування, завдяки  професійності та високій  відповідальнос- 

           ті  наших працівників забезпечується  надійна  експлуатація  осушу- 

           вальних  систем та гідротехнічних споруд, здійснюється захист  від 

           можливих  небезпечннх наслідків  стихійних катаклізмів, відновлю- 

           ються та упорядковуються  водні  джерела… 

                                     Особливо сьогодні  хочеться відзначити наших вете- 

           ранів, які  працюють в  управлінні із  дня  його  створення. Це – Яро- 

           слав  Гуменюк,  Микола Третяк, Микола  Хілецький,  Марія  Голюк,  

           Тетяна  Заяц, Олена  Логай,  Олександр  та  Євгенія Ткачуки, Антон 

           Власюк,  Анатолій Купрунець та Олександр  Козачок. Але  і молоде 

           покоління рівненських водогосподарників,  використовуючи  багато- 

           річний  досвід  своїх  старших колег, також  докладає  зусиль  до  за- 

           гальної  справи.   

                                    У цей нелегкий для нашої країни і всіх нас час хочеть- 

           ся   побажати  усім  мирного   неба, міцного  здоров’я,  оптимізму,  а 

           також  успіхів та надбань у роботі.   

                                    Із ювілеєм, колеги! 
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                                             *** 
        Віталій Стельмах, голова Рівненської 

           районної  державної  адміністрації: 

- Шановні  наші  водогосподарники! На  вас покладено до- 

сить відповідальне завдання – забезпечувати потреби насе- 

лення  та  галузей  економіки у водних ресурсах. Двадцять 

років ви сумлінно  виконуєте  ці обов’язки. Завдяки  вам  у 

районі збережено водогосподарський меліоративний комп- 

лекс,  який  багато  років будувався  попередніми  поколін- 

     нями. Ваша  праця  запобігає  шкідливій  дії  води та забезпечує  захист від 

     підтоплення. Ви досить успішно проводите державну політику у сфері охо- 

     рони,  раціонального  використання  та  відтворення  водних  ресурсів. Від 

     імені Рівненської районної  державної адміністрації  прийміть  щирі  вітан- 

     ня з нагоди 20-річчя вашого управління. Бажаю  вам успіхів  у почесній та 

     відповідальній справі, здоров’я та сімейного добробуту.      

 

                                            *** 

                                          Марія Михальська, голова 

             Корецької районної ради: 

- У червні минулого  року, напередодні  Дня  працівників 

водного господарства,  ми  урочисто відзначали  здобутки 

наших  корецьких  водогосподарників.  Сьогодні  випадає 

чудова  нагода  звернутися до всіх працівників Рівненсько- 

го МУВГ.  Шановні  друзі! Вже двадцять років три  район- 

ні підрозділи  вашого управління – рівненський,  гощансь- 

кий  та  корецький – втілюють  у  життя  низку  важливих, 

      суспільно-необхідних завдань, пов’язаних із нашими водними  ресурсами. 

      Ваша наполеглива  праця  направлена  на  виконання  ремонтних робіт  на 

      осушувальних мережах та гідротехнічних спорудах. Управління тісно спі- 

      впрацює з  органами   місцевого самоврядування, організовує  та  приймає   

      участь у природоохоронних і громадських акціях «День  річки», «День до- 

      вкілля», «До чистих джерел»  тощо… Від імені Корецької  районної  ради,  

      Корецької  районної  державної  адміністрації  та  від  себе особисто  хочу 

      привітати  колектив  Рівненського  міжрайонного управління водного гос- 

      господарства із  двадцятилітнім  ювілеєм.  Бажаю  вам  великих  успіхів  у 

      збереженні,  примноженні,  очищенні  та  раціональному використанні на- 

      ших водних  ресурсів. Міцного всім здоров’я, любові і благополуччя!                                                     
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                                                                     *** 

                                         Микола Третяк, головний 

                                       інженер Рівненського МУВГ: 

 
- Хочу від душі поздоровити всіх наших рівненських, го- 

щанських  та  корецьких  працівників із 20-тою річницею  

управління. Одинадцять меліораторів ще «старої гвардії»  

працюють  у нас  всі  ці двадцять років. Це справжні про- 

фесіонали, ветерани  галузі. Сьогодні  на  них лежить  до- 

сить  відповідальна  місія – передати  всі свої знання, весь  

 свій досвід молоді. Так сталося, що ви, наші шановні мо- 

лоді колеги, закінчили університет і прийшли до нас  пра- 

цювати  не у кращі часи. Але якщо саме тепер вам випало стати водогос- 

подарниками, то, незважаючи на труднощі, наполегливо трудіться та на- 

бувайте практичних знань. Звичка  працювати  на совість  завжди прино- 

ситиме  користь кожному із вас особисто  і нашому управлінню в цілому.  

Бажаю доброго здоров’я та плідної праці!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                         

                                                           *** 

                                                       

                         Юрій Ніколайчук, начальник відділу 

            експлуатаціЇ Рівненського МУВГ:                                           

  
- Наш  відділ  експлуатації  водогосподарських  об’єктів - 

основний   структурний  підрозділ  Рівненського  М УВГ.   

Його  робота  направлена  на збереження цілісності та ут- 

римання  у робочому стані державних меліоративних  си- 

стем.  Ми   організовуємо  виконання  ремонтно-доглядо- 

вих  робіт, здійснюємо  нагляд  за надійністю  роботи ма-

гістральних каналів та  гідротехнічних  споруд, контролюємо  своєчасне  

виконання заходів щодо запобігання аваріям та надзвичайним ситуаціям. 

Тут у нас, в єдиному координаційному  центрі, приймаються всі інженер- 

но-технічні  рішення,  швидко  вносяться  необхідні зміни до процесу ви- 

конання поставлених перед управлінням завдань…Хочу подякувати пра- 

цівникам наших експлуатаційних дільниць за їхню  роботу, поздоровити  

із  управлінським святом та побажати успіхів у виконанні намічених пла- 

нів! 
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               Відділ експлуатації водогосподарських об’єктів Рівненського МУВГ                                                                                         

                       

 

 
   

               

 

 

 

 

                                    

                                                                         

               Шлюз-регулятор на річці Горинь,                    Осушувальна система «Головниця», 

           село  Воскодави,  Гощанський  район                                    Корецький район 

      

 

 

                                                                                     
 

 
 

 

 

 

                Осушувальна система «Бухта»,                        Осушувальна система «Стубелка»,    

                           Гощанський район                                                   Рівненський район                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                              ***  
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     Ярослав Гуменюк, заступник 

                                     начальника Рівненського МУВГ: 
 - У серпні 1995 року «з метою  удосконалення структу- 

ри та оперативного управління меліоративними  фонда- 

ми» було проведено  реорганізацію державного малого 

підприємства  «Рівнекс»  і створено  наше водогоспода- 

рське управління, яке успішно працює ось уже 20 років. 

Як  колишній  начальник управління, хочу, перш за все, 

привітати  всіх, з  ким починав  у ньому працювати. Не 

можу не згадати наших колишніх працівників, яких, на 

жаль,  вже немає серед нас. Це  Володимир  Бенедиктович  Комар,  Іван 

Михайлович  Хоменко, Володимир Вікторович Левченко,  Микола Анд- 

рійович Волошин.  Вони  внесли свій  вклад у становлення і інших водо- 

господарських організацій, у яких працювали в свій  час… А на початку  

нашої діяльності  також  були нелегкі часи. Заробітна плата  у  гаманець   

не  поміщалася,  бо  часто  «виплачувалася»  натуральними  продуктами:  

крупами, цукром, консервами… Але якось пережили  ми ті часи.  Споді- 

ваюся,  що і сьогодення  зміниться на краще. Кохання всім та віри!        
                                            *** 
                                    Сергій Сірик, начальник відділу 

                                водних ресурсів Рівненського МУВГ:                                                                                           
 - Ще  не так давно фахівці відділу водних ресурсів мали 

 інспекційні  повноваження  і  перевіряли  виконання ви- 

мог водного законодавства (на жаль, екологічне безкуль- 

тур’я проявляється здебільшого саме біля води).У сільсь- 

кій місцевості, куди  ми,  в основному, виїжджали, відпо- 

відальними   за  той   сміттєвий  жах,  який  створюється  

біля  тамтешніх  річок  та  озер,  є  голови  сільських рад.  

Мізерні  штрафи,  які  ми могли на них накладати, суттє- 

во на ситуацію  не  впливали. Не допомагала у цьому на- 

прямку і співпраця з органами прокуратури…  У повісті Булгакова  «Со- 

баче  серце» професор Преображенський цілком справедливо зауважує:  

«Разруха не в клозетах, а в головах».  Напевно, наводити  «лад»  у  голо- 

вах треба ще із шкільної лави.Вже четвертий рік ми проводимо еколого- 

просвітницькі  заходи  у навчальних закладах. Це  і  екологічні  уроки, і  

круглі  столи, і  екскурсії  та  конкурси. А ще  ми започаткувавали свята  

річок… Закликаю  всіх водогосподарників  активно долучатися до лікві- 

дації  «разрух»  у головах  наших  громадян.  Вітаю  із  святом, колеги!                                                                                                                                                                                                               

                                        ***   
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                                                   Відділ водних ресурсів Рівненського МУВГ                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Пам’ятний знак річки Случ у селі Устя,                     Джерело у селі Грабів,                                                                                                                                                                                                                 
                                 Корецький район                                          Рівненський район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Щорічне святкування дня річки Корчик       Екологічні уроки у навчальних закладах                

                   у місті Корець                                                 

 ***  
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                                            *** 

                                       Микола Хілецький,  керівник 

                                  Рівненської ЕД  Рівненського МУВГ: 

 

- В зоні діяльності  нашої експлуатаційної дільниці, а це те- 

риторія  Рівненського  району, 15 міжгосподарських осушу- 

вальних систем.Через зменшення державного фінансування 

ми надаємо замовникам платні  послуги, поповнюючи спец-

рахунок.  Отримані  кошти  направляються на експлуатацій- 

ні  заходи. Для поліпшення  використання  меліорованих зе- 

мель, повного їх залучення  в сільськогосподарський обіг, нарощування ви-

робництва  на  них  сільгосппродукції  ми  розробляємо заходи по підготов- 

ці осушувальних систем до роботи у вегетаційний період, які виконуються 

своєчасно кожен  рік. Хочу відзначити злагоджені дії всіх працівників діль- 

ниці і у найбільш відповідальний період роботи - період пропуску льодохо- 

ду, весняної повені та тало-дощових паводків. Дякую  за сумлінне виконан- 

ня своїх обов’язків і відповідальним за обслуговування гідротехнічних спо- 

руд на нашому Путилівському водосховищі. Одним із важливих напрямків  

нашої діяльності є тісна співпраця  з  органами  місцевого самоврядування.  

У день славного  ювілею  Рівненського МУВГ  усім вельмишановним коле- 

гам передаю  вітання від керівництва Зорянської сільської ради, депутатом  

якої я  є.  Хочу побажати здоров’я, здоров’я і ще раз - здоров’я. Буде здоро- 

в’я,  буде,  як  то кажуть, і робота, і пісня… Бережіть себе!  
                                           
                                             *** 
                                  Микола Тищук,  провідний інженер 

                                 з охорони праці Рівненського МУВГ: 

 
- Який  же  все-таки  швидкоплинний  час! Виявляється, із  

усіх 132-х  працівників,  які сьогодні трудяться у Рівненсь- 

кому   міжрайонному   управлінні   водного  господарства,  

найстаршим  нещодавно    став   ваш  покірний  слуга…  З   

«висоти  свого  польоту»  хочу  привітати  кожного  свого   

колегу   із    ювілейною   річницею   нашої    організації… 

Друзі,  шануйте  своє   управління  і цінуйте свою роботу!   

Бажаю  всім  вам, а також нашому Рівненському МУВГ до- 

вголіття та перемог! Хай завжди будуть поруч з вами віра,надія та любов. 

    

                                            ***                                                                                                                 
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                          Рівненська експлуатаційна дільниця Рівненського МУВГ 

                                                             

                                   

                                                                          
     

                                                                                              

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
          Очистка водойми, осушувальна система         Cхід села Верхівська Рівненського району: 

          «Олександрія», Рівненський район»              проблеми внутрішньогосподарської сітки 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                       Насосна станція у селі Корнин,     Джерело у селі Пересопниця, 

  

                             Рівненський район                                                     Рівненський район                                                
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                                            *** 
            Роман Гонта, начальник Гощансь- 

                  кої ЕД  РівненськогоМУВГ: 

                                                                                                                                                    
-  Ми доглядаємо осушувальні  меліоративні системи  Гоща- 
нщини. Очищуємо від  мулу та наносів магістральні канали, 

здійснюємо  поточний  ремонт  гідротехнічних споруд, виру- 

буємо  чагарники  та скошуємо  рослинність на укосах та бе- 

рмах каналів. На  Горині,  біля села Воскодави, обслуговуємо  водопідпірну 

споруду – 4-х- прольотний шлюз-регулятор, який  був збудований  і переда- 

ний  на баланс управління у 1999 році. Саме завдяки цій регулюючій спору- 

ді  покращилася  водогосподарська  обстановка  у басейні  головної  водної  

артерії  області. Адже  експлуатація  Горбаківського  водозабору,  що забез- 

печує  постачання  води у місто Рівне, призвела до «обезводнення» значної  

території  Гощанського  району… Всіх колег вітаю із 20-річчям управління. 

Бажаю  міцного здоров’я,  довголіття,  добробуту,  натхнення та подальшої 

плідної праці.                                             
                                            *** 

                                   Марія Голюк, інженер-гідротехнік 

                                Гощанської ЕД Рівненського МУВГ:  

                       
- Сьогодні у мене два свята: перше –«20 років Рівненському 

МУВГ» і друге – «20 років у Рівненському МУВГ».  Звичай- 

но, згадати є  що…  Ось десять літ тому ( тоді я була началь- 

ником Гощанської дільниці)  разом  із  Миколою Хілецьким  

та  Сергієм Самойдюком,  дай  їм Бог здоров’я, їздили ми на 

республіканський   семінар-нараду   у  Каховку. Ті  декілька  

днів на Херсонщині, напевно, надовго запам’яталися не тіль- 

ки  мені.  Головне, що семінар був змістовним і  цікавим. Після традиційної 

«теорії» оглянули  водогосподарські  об’єкти  Каховського МУВГ, які насп- 

равді справили враження. Відвідали ми і Свято-Покровський кафедральний 

собор у Каховці. Побували на пристані,  де знаходиться  пам’ятний  знак на  

честь взяття козаками фортеці Іслам-Кермен. Подивилися на монумент «Ле-

гендарна тачанка».  На  семінарі  я познайомилася  із колегою, яка працює у 

Каховському управлінні. Згодом ми з нею зустрілися на курсах підвищення 

кваліфікації  у  Києві… У ювілей  Рівненскького  МУВГ  бажаю  всім  його 

працівникам душевного cпокою, розуміння на роботі і вдома. Будьте  корис- 

ними всюди!..                                                             
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Гощанська експлуатаційна дільниця Рівненського МУВГ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

                      

                       Джерело у селі Жаврів,                     Виїзна колегія на базі Рівненського МУВГ,                                                                                                                                                           

                         Гощанський район                                                 Гощанський район                                                                                          
 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                           
 
                  У роботі  екскаватор ЕО-3211,                Осушувальна система «Сінне- Курозвани»,   

                            Гощанський район                                                  Гощанський район                                                                                                                                                                                                                                                        
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                                                  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                   Сергій Самойдюк,  начальник  Корець- 

                                            кої ЕД  Рівненського МУВГ: 

 
 -За  двадцять років роботи у складі Рівненського міжрайо- 

нного управління водного господарства Корецька експлуа-

таційна  дільниця  ніколи не пасла задніх. Ми сумлінно ви- 

конували план. Заробляли кошти на спецрахунок. Зробили 

на Кореччині чимало добрих справ.У 2007 році першими в 

управлінні  почали  відроджувати водні джерела. З того ча- 

су з новою силою б’ють джерела у Корці,  Жадківці, Само- 

стрілах, Новому Корці і інших населених пунктах Корецького району. При- 

ємно, що до цього  часу  при зустрічі мешканці сіл дякують нам за цю робо- 

ту. Разом  із  відділом  водних ресурсів нашого управління ми також започа-

ткували  відзначення свята річки Корчик у місті Корець.  На наш погляд, це  

дуже важливо з екологічної,  виховної точки зору. І ви знаєте, на берегах рі- 

чки  значно  поменшало  сміття… У  2010 році керувати  дільницею призна- 

чили мого молодшого сина Миколу.  Цьогоріч  під час мобілізації його при- 

звали на військову службу. Передаю вам  його найпалкіші вітання із нашим 

ювілеєм. Бажаю  всім  не  падати  духом, а таки вірити, що настануть кращі  

часи!                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                            ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                 Лілія Онищенко,  інженер-гідротехнік 

                                   Корецької ЕД  Рівненського МУВГ: 

 
- Цікаво все-таки розпоряджається нами доля… У школі я 

 була впевнена, що вчитимуся на гуманітарія. Але в остан- 

 ній  момент  послухала  подругу і, як кажуть, за компанію 

 подала  документи  до  нашого «водника». Після першого  

 семестру  подруга  документи  забрала, а я «втягнулася» у  

 науку  і  згодом отримала диплом. І ось вже працюю у Рів- 

 ненському  МУВГ  і не жалкую … Дуже важливо після на-    

вчання потрапити  в хороший колектив. Сьогодні цей коле- 

ктив  відзначає  своє  20-ліття.  Разом  із  корецькими  водогосподарниками 

вітаю колег  із  цією круглою датою та бажаю всім усіляких-усіляких гараз- 

дів!                                                                                                                                                                    
                                          *** 
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                     Корецька експлуатаційна дільниця Рівненського МУВГ                        
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              Очистка від мулу річки Корчик                 На осушувальній системі «Головниця»,                                                                                                
                                 у місті  Корець                                                Корецький район                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          

 

            
       

 

 

                

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               
 

            Очищення водойми у селі Жадківка,                        Джерело у селі Самостріли,         

                              Корецький район                                                   Корецький район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                             ***                                                               
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                                               *** 

                                         Олексій Волошин, головний  

                  механік Рівненського МУВГ:  

- У Рівненське управління меліоративних систем, яке тепер 

є Рівненським міжрайонним управлінням водного господар- 

ства, я прийшов у 2001 році. Тоді у кожній  експлуатаційній 

дільниці працювали  інженери-гідротехніки та механізатори  

радянської  виучки. Крім  міцних  знань вони мали чималий 

професійний  досвід.  Деякі  із  них у свій час самі  будували   

наш водогосподарсько-меліоративний  комплекс. Це була на- 

дійна  опора  для  управління на місцях. Поступово їм на зміну почали при- 

ходити  молоді  спеціалісти.  Із  власного  досвіду  добре знаю що це таке… 

Мої  сусіди  по  кабінету – молоді  інженери-гідротехніки. У  день  ювілею 

Рівненського МУВГ хочу звернутися саме до них. Шановні колеги! Не бій- 

теся  труднощів,  вникайте у деталі  роботи,  проявляйте ініціативу,  працю- 

йте  над  раціоналізаторськими  пропозиціями. Не  давайте «спати»  мізкам.  

Пам’ятайте: комп’ютер  не  замінює  розум, а лише прискорює процес мис- 

лення. Хотілося б, щоб  невдовзі  ви стали міцним фундаментом  нашої ор- 

ганізації у Рівненському, Гощанському та Корецькому районах. Поздоров- 

ляю усіх колег із 20-річчям  управління! Бажаю  колективу твердої ходи та 

довголіття!    
 

 

                                            ***                    
                               Олександр Якимчук, завідувач ремонтно- 

        механічної майстерні Рівненського МУВГ: 

- Із нагоди ювілею робітники ремонтно-механічної майстер- 
рні передають свої найщиріші вітання керівництву, інженер- 

но-технічним  працівникам управління, гідротехнікам, меха- 

нізаторам та оглядачам  Рівненської,  Гощанської та Корець- 

кої експлуатаційних дільниць. Наше управління - наймолод- 

ше  серед  усіх водогосподарських організацій області. Його 

 вже  третій  рік очолює наймолодший із усіх керівників цих 

організацій. Тож  бажаємо  і  нашому колективу, і його керівнику бути дос- 

достойними  представниками  водогосподарської  галузі  на Рівненщині. А  

ми, працівники  ремонтно-механічної  майстерні, і надалі спрямовуватиме- 

мо всі свої зусилля  на забезпечення  надійної роботи нашої техніки і меха- 

нізмів. 
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                                            Ремонтно-механічна майстерня Рівненського МУВГ     

 

 

 

 

 

 

              
                                                

 

                                                                                                                                                                         

                      На території  виробничої  бази                Навчання та перевірка знань з охо-                          

                                                                               рони праці 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                       
                                                              Поточний ремонт техніки                                                                                                                                                                                                                               
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                                                           *** 

                                       Світлана Костюченко, головний                    

            бухгалтер Рівненського МУВГ: 
 - Для  багатьох працівників  бухгалтерія  асоціюється із за- 

робітною платою. І це, напевно, правильно. Адже  людина 

приходить на  роботу заробляти  гроші. Але крім нарахува- 

ння зарплати, ми виконуємо ще цілий ряд інших важливих 

функцій  для  отримання повної  і  неупередженої інформа- 

ції про фінансове становище,  результати діяльності та гро- 

шові  кошти  Рівненського  МУВГ… Сьогодні управлінню 

виповнюється 20 років. Бажаю колективу міцної єдності. І нехай  пощастить  

нам з майбутнім… А ще  особисто вітаю  свою колегу ( до речі, саме бухгал- 

тера  по заробітній платі ) Тетяну  Заяц,  яка працює у нас із першого дня  ро- 

боти управління. Бажаю їй здоров’я, натхнення, успіхів  в особистому житті.                                                                                                                                                                                                          

                                                           *** 

                                           Інна Полюхович, головний 

           економіст Рівненського МУВГ: 
- Щиро вітаю весь наш колектив із ювілейним 20- літтям. 

Думаю, що ця дата є вагомою з точки зору постійного та 

надійного забезпечення  експлуатації меліоративних сис- 

тем, збереження водних ресурсів у підконтрольних упра- 

влінню  районах. Бажаю  Рівненському  МУВГ  розвитку  

та процвітання. Нехай і надалі наш дружний колектив ці- 

леспрямовано  працює над  самовдосконаленням. Зичу успіхів у вирішенні  

всіх ваших проблем, шановні колеги!                                    

                                                           *** 
                                Діана Антончик, інженер з підготовки  

             кадрів Рівненського МУВГ: 
- Коли після  трирічної  декретної  відпустки, я  поверну- 

лася на  роботу, моє  рідне  управління  трохи  «помолод- 

шало». Тепер в апараті Рівненського МУВГ працює 54%  
молодих управлінців, вік яких не перевищує 35 років. За-

кономірний  процес зміни поколінь не впливає на взаємо-

відносини  всередині колективу… Тому, коли приходить 

нагода  відзначити  таку  подію, як  сьогодні, стараємося,  

по  можливості, це  робити  усі разом. Мені хочеться побажати всім нам ми- 

ру і злагоди,  любові  і тепла, взаємовиручки  та справжньої  дружби. Із юві- 

леєм всіх!                                                                                                                                                                
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                                           ***     

              Іван Кравчук,  сільський  голова                   

               Курозванівської  сільської  ради: 

- З такими щирими друзями і справжніми фахівцями, які 

є  у Рівненському МУВГ, і працюється добре, і добре від- 

почивається. Переконався у цьому сам, коли спеціалісти 

управління  приводили  до належного стану наш занедба- 

ний сільський ставок.До вподоби селянам започатковане 

водогосподарниками свято річки  Гощанки, яке ми  спіль- 

но відзначаємо кожного року. З нагоди 20-ліття  колективу  бажаю всім йо- 

го працівникам доброго здоров’я, терпіння, а також успіхів у роботі. 

 

                                            ***                                                                                                                                                                                                                                                              
         Андрій Павловський, кореспондент газет 

           «Вільне слово» та «Вісник Кореччини»:  
- Моїм добрим друзям-меліораторам -- найтепліші вітання 

з 20-літнім ювілеєм управління! Від усього серця бажаю ко-

лективу подальшої продуктивної праці на благо мешканців  

нашого  регіону. Завдяки вам надійно працюють водогоспо- 

дарські  системи і споруди. Ви відновлюєте та  облаштовує- 

те  водні джерела. Ваше  екологічне просвітництво, про яке  

я часто  згадую у своїх газетних матеріалах, допомагає нашим юним грома- 

дянам  усвідомлювати  всю  серйозність проблем довкілля. «Вільне  слово»  

та корецький  районний «вісник» і надалі будуть разом з вами в усіх ваших 

корисних починаннях.  Божої  благодаті вам, здоров’я та родинного щастя!  

                                                          ***                                                                        
  Василь Герасимчук,  директор Дорогобузької 

        загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

                   Гощанської районної ради 
 - П’ять  років  тому до нашої школи завітали працівники                          
відділу водних ресурсів Рівненського МУВГ. Вони запро- 

понували  провести ряд  еколого-просвітницьких заходів.    

У той же  день  ми послухали лекцію про забруднення во- 

дойм,  а невдовзі  наші  старшокласники  взяли  участь  у 

відновленні  джерела. Поступово  стосунки  з  водогосподарниками  стали   

по-справжньому дружніми. І сьогодні, у день ювілею дружнього нам водо- 

господарського  управління, бажаю  його колективу великих творчих успі- 

хів  у такій  важливій  справі,  якою  є  екологічне  виховання  молоді!  
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              Річка Горинь, Рівненський район                     Річка Горинь, Гощанський район     

 

 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                                

                                                                                                         

                                                                 
                   Річка Корчик,  місто Корець                                     Річка Устя,  місто  Рівне 

                                                                                                                     

 

 

 

 

  

  

  
                                            

          Річка Стави, Гощанський район             Путилівське водосховище, Рівненський район                                                                                      
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                                            Василь Пилипенко, керуючий трестом 

           «Поліссяводбуд» у 1967—1992 рр.:                             
 - Тільки-но дізнався про 20-літній ювілей управління, од- 

разу поквапився  із привітаннями. Дорогі  друзі! Свого ча- 

су пропагандистське невігластво досить серйозно атакува- 

ло нашу галузь. З боку влади увага до водогосподарників,  

на жаль,  відчутно зменшилася. У колишньому Радянсько- 

му Союзі, за якого фактично і побудували весь водогоспо- 

дарський комплекс, встановили наше професійне свято. Проте до 2003  ро- 

ку  його на офіційному рівні не відзначали. Лише у наступні  десять  років 

у галузі  намітилися істотні позитивні  зміни… Сьогодні ж, у такий  склад- 

ний для  країни  час,  ситуація з  фінансуванням водогосподарської  галузі  

знову  стала  критичною. Тепер важко оцінити  навіть найближчу перспек- 

тиву. Проте  не  з чуток знаю, що меліоратори --народ загартований…Тож   

будьте  відданими  своїй  справі!  Захищайте  галузь,  адже  вона потрібна  

всім нам! І нехай береже вас Бог! 

 

                                           ***  

                                                         

            Іван Тобіяш,  начальник Рівненської гідро- 

             геолого-меліоративної експедиції: 

- Рівненська  гідрогеолого - меліоративна  експедиція  та 

Рівненське  водогосподарське  управління – сусіди по  бу- 

динку.  У нас – традиційно  хороші  стосунки   та  взаємо- 

виручка.  Не   дарма   кажуть,  що  добрий  сусід –   ближ- 

чий  за родичів.  Цілком  підтверджує  цю думку  не  тіль- 

ки  сусідська  допомога  у дрібницях, з яких, між іншим, складається все 

наше  життя, а  і спільне  вирішення нагальних виробничих  питань. Взає- 

мопоміч  урешті-решт  сприяє загальній  справі,  адже  ми є підрозділами  

одного  обласного  управління  водних ресурсів.  Від імені  нашого колек- 

тиву  Рівненської  ГГМЕ  щиро вітаю  вас, друзі–сусіди,  із 20-річчям Рів- 

ненського  міжрайонного  управління  водного господарства. Бажаю вам 

активного  і  творчого  довголіття, вагомих  успіхів у роботі,  незламного 

козацького духу,  любові і добробуту у родинному колі,  щастя,  хорошо- 

го настрою! 

  

                                                         *** 
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 Десять років тому… 

 

 

                                               ***      

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                  
                                       П’ять років тому… 
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                                                          ***     

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
                                                   У День  водогосподарника  у  2013 – му…                                                                                                                     

 

                                             ***      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
                                                      У день 20-літнього ювілею…                                               
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           Рівненському міжрайонному управлінню водного 

           господарства -- 20 років. Привітання. Побажання. 

           Спогади. Фото, Рівне, 2015.—24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Брошура містить вітання, побажання та спогади водогосподарників з 

           нагоди 20- річчя Рівненського МУВГ, а також фотоматеріали з архіву 

           управління 
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