
Җылылык челтәрләре кышка әзерләнә

Ишек артында сентябрьнең икенче яртысы. Әлегә һава җылы тора, әмма көз килеп
җитүе сизелә. Тиздән ягу сезоны башлана. Кыш җитмәсме икән, көтмәгәндә?
- Юк, килмәячәк! – “Кадошкино-электротеплосеть” идарәсе директоры Р.Ш.Кильдеев,
ышанычлы итеп ди.      Рамиль Шамиль улы сүзләренә караганда, предприятие
коллективы җәй буе җылылык һәм су трассаларын ремонтлау һәм җылыту белән
шөгыльләнгән. Аерым алганда, җылылык трассасының җир асты һәм җир өсте
участоклары эш хәленә китерелгән: бу алыштыру да, җылыту да. Завод урамы буенча 11,
13, 15, 17 номерлы йортларга су трассасы тулысынча яңартылды. Җылылык
трассасының «йөрәге» - котельный участогы да игътибардан читтә калмады. Казаннар
кышкы сезонга опрессовкаланган, бөтен кирәкле ремонт ясалган. Су буенча да шулай.
Ул тузган диярлек, шуңа күрә ремонт эшләре көн саен туктатылмый. Кайбер участок
ларны тулысынча алмаштырабыз. Бу эшләр, һичшиксез, өстәмә матди чыгымнар таләп
итә. Шул уңайдан өстәп әйтәсем килә, - дип дәвам итә Р.Ш.Кильдеев,- торак-коммуналь
хуҗа-лык коллективы финанс өлеше буенча эшли. Безнең көчебез белән башкарылган
эшләр күбрәк булыр иде, ләкин бүгенге көндә халыкның ЖКХ алдында бурычы 4,5
миллион сум тәшкил итә. Биредә җылылык буенча да, су куллану буенча да бурычлар
бар. Әгәр дә вакытында предприятие хисабына акча керсә, алар кулланучыларның
үзләре өчен зур файда китерер иде. Шуңа күрә, форсаттан файдаланып, безнең
кулланучыларны предприятие хезмәтләре өчен вакытында түләргә чакырам.
Саранск мэриясендә узган оператив киңәшмәдә түрәләр җылылык бирү сезонына аерым
игътибар бирде. 18 сентябрьгә Саранск территориясендә 113 казылган чокырлар булуы
да билгеләп үтелде. Аларның яртысыннан артыгы «Сарансктеплотранс»ның. Аның
җитәкчеләре җитешсезлекләрне бетерүгә ике атна сораган. Моңа шәһәр җитәкчесе
Петр Тултаев болай ди: «Когда морозы ударят, тогда булыжниками разрытия будут
засыпать? Работы нужно проводить вовремя! В этом году за две недели
ресурсоснабжающая организация предупреждена, что тепло в сады и школы начнет
подаваться с 25 сентября, с 28 сентября- в многоквартирные дома».
Мордовия башкаласын җылыту сезонына әзерләү өчен җаваплыларга бу атнада
эшләрне тәмамлау турында исләренә төшерделәр.
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