Начальник УЖКГ «Гостомель» Віталій Пустовалов
відповів на запитання нашого кореспондента

Культура проживання гостомельчан
крадуть навіть сміттєві баки

бажає

бути

кращою:

Мабуть, не всі знають, що УЖКГ «Гостомель», яке надає низку послуг для жителів
селища, було засноване тільки в 2008 році. А хто ж до цього виконував функції
підприємства? Два УЖКГ — Ірпінське та Бучанське, й оскільки дані підприємства
знаходилися поза територією Гостомеля, котрий для них був своєрідною околицею, то,
звісно, не могли надавати повноцінних послуг: збиралися гори сміття, багато його
виносилися до лісу. Сьогодні УЖКГ «Гостомель», як зауважив під час бесіди з нашим
кореспондентом начальник УЖКГ «Гостомель» Віталій Пустовалов, щомісяця вивозить

1425 кубів вуличного сміття з приватного сектору, понад 1024 кубів і більше з
контейнерів біля багатоповерхівок, і близько 500 кубів стихійного, ще обслуговуються
підприємства.


























Віталію Володимировичу, отже культура населення бажає бути кращою…

Зроблено значний прорив освітлення вулиць

Звичайно, самі бачите зі статистики, але не сміттям одним займається УЖКГ, хоча про
це ми обов’язково поговоримо. Але насамперед хотів би сказати, що нашим
колективом, за сприяння селищного голови Юрія Прилипка, зроблено значний прорив
у зовнішньому освітленні, причому до цього питання ми підійшли досить зважено:
відтак ми замінили старі лампи на 800 енергозберігаючих, у нас тепер функціонує
300 LED--світильників, за підрахунками фахівців, LED-ліхтарі дозволять зменшити
витрати на освітлення вулиць на 30-40%», також встановили 102 стовпи. Вулиці, які
раніше потопали в темряві, тепер освітлені, і цей процес буде продовжуватися й далі.
Тепер про вивезення сміття, на жаль, як Ви сказали, культура населення бажає бути
кращою: в селищі багато , так званих, стихійних звалищ — до 500 кубів ми вивозимо
щомісяця. Викидають старі меблі, будівельне сміття, і навіть крадуть контейнери,
відтак зникло шість контейнерів – три залізні і три пластикові.
Ніколи б не подумав, що сміттєві контейнери можуть красти.
Як бачите, можуть, викопують і дерева…
А скільки, взагалі, в Гостомелі сьогодні контейнерів?
Ми вперше за історію Гостомеля обладнали сміттєві майданчики, де встановлено
більше 100-а контейнерів, 120 замовили на наступний рік.
А скажіть, є така проблема, що жителі викидають на сміттєві майданчики старі меблі,
як можна їх вивезти в цивілізований спосіб?
Звернутися до нас із відповідною заявою, відразу зауважу, ці послуги не дорогі,
враховуючи навіть саме завантаження, дивлячись на об’єм, в 700-800 гривень можна
вкластися, а можна й в меншу суму, все залежить від кількості сміття, година роботи
нашої машини коштує 210 грн, враховуються також ще інші послуги, наприклад, хто
буде завантажувати.
Але що це ми тільки про сміття, давайте про щось гарне.

На зиму висадили 3 тисячі тюльпанів

Гаразд, нещодавно на зиму ми висадили три тисячі цибулин тюльпанів, дві тисячі
гіацинтів, інші рослини.
А на яких вулицях?
У першу чергу, на меморіальних комплексах, а на яких вулицях? Скажу по пам’яті,
але всі не згадаю: на Свято-Покровській, Осторомирській, Кулішова та інших. У нас
чудовий відділ озеленення – ми його озброїли відповідною технікою мотоблоком, є
газонокосилка та інше устаткування. До речі, в відділі озеленення є чотири вакансії,
але нові працівники потрібні будуть весною, так що, можливо, когось це зацікавить.

Яким технічним потенціалом володіє УЖКГ?

Маємо 13 одиниць, так би мовити, важкої техніки, 4 сміттєзбиральні машини, «дві
газельки», є автовежа, самоскид, маємо вантажні причепи два екскаватори, один з
них новий і може виконувати ряд функцій — від підбирання ковшом різних матеріалів,
землі чи піску до буріння отворів під стовпи, також в нас є ще одна універсальна
машина, що може поливати й чистити узбіччя доріг.
Що можете сказати за колектив.
У нас трудиться багато сумлінних людей, можливо, для когось і не помітна їхня
робота, але вони завжди, виконують її якісно, звичайно, нерідко її ускладнюють самі
жителі, засмічуючи селище, і тут треба, як кажуть, працювати позапланово, й
викластися на всі двісті відсотків. Сьогодні в нас працює 13 двірників, що прибирають
прибудинкову територію, штат варто збільшити хоча б на шість осіб. Є у нас і слюсарі,
які виконують ті чи інші роботи пов`язані з мережами водопостачання чи сантехнікою,
користуємося ми також послугами суміжників. Усього ж в УЖКГ «Гостомель» — 59
працівників, я усім їм вдячний за роботу.
Ми дякуємо Вам за бесіду
Детальний матеріал про структуру й колектив УЖГ «Гостомель» буде опубліковано
згодом в рубриці Комунальні підприємства.




Валентин СОБЧУК

На знімках працівники УЖКГ «Гостомель»:

