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Со цел да се задоволат потребите на граѓаните со вода за пиење Јавното претпријатие
„Комуналец“ - Кавадарци од денеска практично воведува нова редукција на водата за
пиење од 18 до 20 часот.

За да нема забуни кај населението, а за да се дистрибуира соодветна количина вода за
сите потрошувачи, Комуналец дистрибуцијата на водата ја врши по зони, што значи
примената на дневната реедукција ке се однесува само на зоната. Тоа значи секое
домаќинство вода ке нема два пати во 24 часа. Еднаш преку ден и еднаш навечер. Да
бидеме појасни, првата редукција од 12 до 14 часот важи на ниската и средната зона на
градот која го опфаќа делот покрај реката Луда Мара, левата и десната страна на
Илинденска, Страшо Пинџур, до месната заедница Браќа Досеви односно Пиринска,
ТХТ, Пионерска и новиот центар на градот.

Втората редукција важи за регионот на високиот дел на десната страна на село Ваташа,
населбата Смаилица односно Голи Оток, населбата „Коњски дупки“, улицата Клинска и
тн.. Ова редукција ке се применува во времето од 18 до 20 часот навечер.

Ноќната редукција од 24 до 5 наутро важи за сите делови на градот. Значи оние што
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немаат вода во периодот од 12 до 14 ќе имаат во 18 до 20 и обратно. Оние кои имаат
вода во 12 до 14 ќе немаат од 18 до 20 часот.

Од Комуналец на нашето прашање дека некои корисници особено на периферниот дел
на градот и во високатниците вода добиваат дури во 15 и 30 или 16 часот, Марјан
Прескакулев од Комуналец објаснива дека се работи за очекувана појава: Се додека не
се наполни целиот систем односно најпрвин најблиските а потоа подалечните, ке има
доцнење во снабдувањетио со вода на сите корисници особено крајните.

Се апелира на рационално користење на водата од системот Лукар, а контролите за
злоупотреби Комуналец ќе ги продолжи и понатаму.

Марјан Димитров - Телевизија Тиквешија
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