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РОБОТА РОБИТЬСЯ

НЕ ЗА ГАРНІ ОЧІ,
А ЗА НИЖЧІ ЦІНИ

с. 3

В ОДИН АБЗАЦ

Cміттєзвалище горіло три дні
Небачена для кінця квітня спека спровоку�

вала загоряння сміття на території Рівненсько�
го сміттєзвалища, яке належить КАТП�1728.
Спочатку зайнялись відходи на площі близько
чотирьох соток, а потім задиміли ще декілька
осередків пожежі, від якої упродовж трьох діб
потерпали мешканці Бармаків та Великого
Житина. Палаюче сміття гасили десять оди�
ниць техніки КАТП�1728 та пожежний авто�
мобіль МНС. Увечері першого травня на вулиці
Кіквідзе в Рівному загорілося сміття на тери�
торії колишнього хлібокомбінату. Цю пожежу
погасили швидше, адже тут площа займання
була меншою – 16 квадратних метрів.

Скандальний «Матч» заблокували
Активісти Рівного за підтримки заступни�

ка міського голови Галини Кульчинської заб�
локували показ художнього фільму «Матч»,
який мав демонструватися у нас 7 днів. Згідно
з домовленістю сторін, якщо на кіноцентр
«Ера» буде накладено штрафні санкції у
зв’язку з розірванням угоди на трансляцію
фільму на суму 10 тисяч гривень, то міська
влада компенсує їх за рахунок бюджету.

Неуважні дорослі – потерпілі діти
Цими днями реанімаційні відділення ліка�

рень поповнили потерпілі діти. Одна дівчин�
ка отруїлась уайт�спірітом, який ковтнула,
думаючи, що то водичка. Іншу вкусила змія.
Ще інша потрапила до опікового центру
Рівненської обласної клінічної лікарні з терм�
ічними опіками окропом обох ніг.

З нагоди 65*річчя операції «Вісла»
Оберіг історичної пам’яті – таким символіч�

ним значенням сповнений у серцях жителів Рівно�
го та області пам’ятний знак, встановлений п’ять
років тому на перехресті вулиць Чорновола та
Драгоманова у Рівному. Біля цього пам’ятника
28 квітня відбувся жалобний мітинг, присвяче�
ний вшануванню пам'яті жертв примусового
переселення в 1947 році українців Холмщини,
Підляшшя, Надсяння та Лемківщини зі своїх
етнічних земель (65�і роковини операції «Вісла»).
Учасники заходу вшанували пам’ять жертв при�
мусового переселення хвилиною мовчання і
поклали до пам’ятного знака вінки і квіти.
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Реформи в медицині

заради економії
При нашій бідності ми надто багато
витрачаємо на утримання медзакладів.

с. 5

обирають виконавців робіт ті громади Рівного, які заручились
бюджетною підтримкою для вирішення проблем своїх будинків

Минулої п’ятниці на шкільному
подвір’ї чотирнадцятої школи до*
рослі й діти запалили символічні
свічі пам’яті за українців Надсян*
ня, Лемківщини, Холмщини та
Підляшшя, депортованих зі своїх
етнічних земель під час акції
«Вісла». Скорботні вогники ви*
світлили трагічну для 150 тисяч
наших земляків цифру – 1947.

КАЛЕНДАР

На роздоріжжі між
коханням і обов’язком

У трикутнику «тато, мама і нова татова
любов» буває і четверта сторона – дитина,
яку нерідко шарпають на два боки. с. 13

Спочатку готували проекти,
потім боролися за те, щоб
саме ці проекти визнали
такими, які варто підтримати
з бюджету, а коли перемогли
в конкурсі проектів, то стали
вибирати виконавців.
Сьогодні – якраз той день,
коли цей етап Муніципальної
програми сталого розвитку,
в рамках якої все те
відбувається, підходить
до завершення. Минулого
четверга відбулися збори,
де проголосували за відбір
одного виконавця з декількох
претендентів у останніх
чотирьох громадах. Адже
цього року управління
економіки міста поставило
вимогу перед учасниками
програми провести відбір
виконавців до 1 травня.

с. 3

Рани все ще не загоєніРани все ще не загоєніРани все ще не загоєніРани все ще не загоєніРани все ще не загоєні

Історичний момент в історії
ОСББ «Шухевича, 8». Члени
правління громади будинку

обирають  виконавця робіт із
заміни дірявих мереж

водопостачання і каналізації
свого будинку. Збори проводять
без зайвих формальностей біля

входу в той самий підвал,
у якому течуть труби.
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