
«Кардіограми» теплових мереж -  у  нормі!
Скажи, чи тепло у тебе в хаті 

взимку, і я скажу — який ти госпо
дар... У Славутичі єдиним і досить 
дбайливим "господарем1', який дбає 
за тепло у приміщеннях у всьому 
місті, є комунальне підприємство 
"Управління житлово-комунального 
господарства", котре очолює Віталій 
Остапович Кучинський. Тож, хоча 
осінньо-зимовий опалювальний се
зон наближається до завершення і 
надворі помітно потепліло, на 
підприємстві все ж не розслаблю
ються: міська котельня, якою віда
ють, все так же, як і на початку пер
ших морозів осені 2007 року, працює 
у  звичайному ритмі, безперебійно 
подаючи у системи опалень гарячу 
воду. А тому у  квартирах славутичан 
досі тепло і затишно. Більше того — 
багато із них в цю зиму зрозуміли, 
що вже не хвилюватимуться через 
те, що в одному будинку тепліше, а в 
іншому — прохолодно. Таке було, та
ке поодиноко (не будемо тут іде
алізувати, бо до цього і Європі дале
ко...) ще має місце. Але у більшості 
будинків Славутича вже настала дов
гоочікувана "зрівнялівка" в обігріві 
квартир: надійна і довготривала. І се
крет того простий.

— Напередодні опалювального се
зону, що, на жаль, з ряду об'єктивних 
причин не робилося з часу перших 
років існування Славутича, тобто по
над двадцять років, — каже головний 
інженер КП "УЖКГ" Олександр 
Віталійович Куделін, — ми провели

наладку всіх без винятку теплових 
мереж міста, вживши необхідних 
технічних заходів, які б в опалюваль
ний сезон забезпечили рівномірну 
подачу теплоносія для всіх будинків. 
Коли котельня запрацювала — по
ставили це на щоденний контроль, 
фіксуючи у відповідних графіках 
температурний режим на тепломе
режах. Ось вони, ці графіки темпе
ратури води, яка подавалась і по
дається безпосередньо у тепломе
режі на всіх її етапах проходження 
до споживача.

Олександр Віталійович без пос
піху ( і жестами, і всім своїм вигля
дом наче додаючи: "А що б ви дума
ли — у нас це так, по-господарсь- 
ки!") передає мені біленькі аркуші 
паперу із таблицями та температур
ними графіками, які одразу аж хо
четься назвати "кардіограмами" сла- 
вутичанських тепломереж. Бо, по
годьтесь, допоки у серці тепло — то 
воно живе, а теплі квартири у моро
зи — це найголовніша ознака 
життєдіяльності міста...

Але це лише один із моментів ро
боти КП "УЖКГ" на благо Славути
ча. Бо, окрім теплопостачання, тут 
піклуються про забезпечення спо
живачів питною водою, електрое
нергією, дбають про утримання у 
належному технічному стані не ли
ше комунікацій, але й інженерних 
споруд. Клопіт підприємства також
— відведення й очищення стічних 
вод, експлуатація міських авто

мобільних доріг та інженерних ме
реж зовнішнього освітлення. При
тому і на цих ділянках роботи в ос
танні роки помітне пожвавлення. 
Зрештою, настільки — наскільки 
вистачає коштів.

Курс при цьому взято на мо
дернізацію та реконструкцію ви
робничих об'єктів, де кінцевою ме
тою є не лише поліпшення якості

послуг, але и всеукраїнське нагаль
не — економія енергоресурсів.

— Завдяки модернізації ряду ви
робничих об'єктів господарства, в то
му числі котельні, — підсумовує роз
мову Олександр Віталійович Куделін, 
— лише за цей опалювальний сезон 
вже маємо зекономленими 790 тисяч 
кіловат-годин, що у  перерахунку ста
новить понад 350 тисяч гривень.

*  Головний інж енер К П  "УЖКГ" О лександр В іт алійович КУ
Д Е Л ІН  (зл ів а  на фот о) ви р іш ує виробничі пит ання із начальни
ком  водоочи сни х сп оруд  В іт ал ієм  М и колайови чем  М А К С И - 
М Е Н К О М  та начальником  цеху т епловодопост ачання В олоди
м иром  В асильовичем  Ш УЛЬГОЮ .


