
Мабуть, ми ще довго порівнюва
тимемо: у нас так, а от у Європі — 
краще. Але молода генерація Славу
тича, яку у  добрих починаннях 
завжди підтримують у міськраді, 
все європейське, цивілізоване на
ближає, притому досить швидкими 
темпами, до рідного міста. Серед та
ких і директор ТОВ "Сервіс-центр" 
Олександр Васильович Швець, який 
із 1998 року і по цей час, пройшов
ши минулого року черговий кон
курсний відбір, продовжує дбати 
про певну частину житлового фон
ду Славутича — квартали 
Вільнюський, Ризький, Талліннсь
кий, Печерський. Але його планка у 
роботі настільки висока, що цим ро
бота товариства не обмежується. Не 
переповідатимемо все, а зверне
мось до основної "стратегії і такти
ки" високопрофесійного молодого 
керівника — його планів щодо твер
дих побутових відходів.

— На наше товариство, окрім 
всього, покладено роботу з вивозу 
і утилізації твердих побутових 
відходів із міста на полігон, який 
за сім із половиною кілометрів від 
Славутича, — каже Олександр Ва
сильович. — Оскільки полігон не 
так вже і давно створений, у 
порівнянні із іншими на Київщині
— він почав діяти із 1989 року, то,

Щоб було так, як... у  Європі
зрозуміло, нині його потужності 
досить великі. Але все ж, на моє 
глибоке переконання, закопувати 
склобій, пет-пляшки, бляшанки, 
інші відходи побуту у землю — це 
варварство та й злочин перед при
родою. Бо те все на шкоду 
довкіллю. І у цивілізованих краї
нах, як це знаємо, вже давно 
відмовились від подібної утилізації 
твердих побутових відходів й 
успішно переробляють все можли
ве із них, скажімо, для потреб на
родного господарства. Вчиться 
цьому і Київщина. Адреси такі у 
мене є. А постачальником сирови
ни таким підприємстав цілком мо
же бути наш Славутич. Уявіть тут 
собі ці можливості, якщо вдень ви
возимо із міста на полігон спецма- 
шинами близько 150 кубічних 
метрів твердих побутових відхо
дів... От з того всього і виник задум 
зайнятися сортуванням, а відтак 
реалізацією певної категорії твер
дих побутових відходів: склобою, 
пет-пляшок і поліетилену, макула
тури.

Сказано — зроблено. Тому нині 
Олександра Васильовича досить ча
сто можна побачити на полігоні 
біля не так давно придбаної лінії з 
сортування твердих побутових 
відходів. Вона поки що у стадії на

ладки, але от-от має запрацювати. І, 
до речі, як вже порахували спе
ціалісти, продовжить вік служби 
полігону, розвантаживши його від 
надмірної утилізації відходів, не 
менше, як на 40 літ.

Тим часом у директора ТОВ 
"Сервіс-центр" ще й такі плани: у

цьому році відкрити на території 
міста, чого раніше не було, три 
пункти із прийому склобою, маку
латури, пластику. На територіях же 
тих кварталів, якими опікується то
вариство, готуються до встановлен
ня контейнерів з роздільного при
йому твердих побутових відходів.

•  Директ ор ТОВ "Сервіс-центр" Олександр Васильович ШВЕЦЬ 
на полігоні т вердих побут ових відходів м іст а Славут ича, де йде 
наладка л ін їі з  сорт ування т вердих побут ових відходів.

Сторінку підготувала Галина ПРИХОДЬКО. Фото автора.


