
Інформація про виконані роботи за період з 01.02.2021 по 05.02.2021 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Сосновського, 64 – розкопка, ліквідація витоку, монтаж євро хомута 

Ø150; 

- вул. Чолівська, 6-11 – розкопка, монтаж 3-х хомутів Ø150. 

-  

 

Роботи в колодязях: 

- ЗОШ № 13 – набивка сальника на пожежному гідранті; 

- перехрестя вул. Селезньова та вул. комісара Наровського – розкопка, 

ремонт труби; 

- вул. Горького (за НГЧ) – обстеження пожежного гідранта; 

- вул. С.Кемського, 16-18 – розморожування пожежного гідранта шляхом 

заповнення колодязя водою. 

 

Всього виконано 96 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. С.Кемського, 69-Ж – заміна розширювального баку; 

- вул. Грушевського, 68-Б – вапняне фарбування – 150 м2, водоемульсійне 

фарбування – 120 м2, влаштування цементної стяжки – 16 м2; 

- ремонт теплових камер по вул. Шевченка, 80 та по вул. Сосновського, 25-

М (біля котельні); 

- ремонт підживлювальної станції – 1 шт.; 

- монтаж мережевого насосу – 1 шт.; 

- ізоляція повітряних мереж 15 м.п. Ø159; 

- налаштування блоків автоматики захисту котлоагрегатів – 4 шт.; 

- обхід теплових мереж котелень; 

- пусконалагоджувальні роботи на 3-х котлах. 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Сосновського, 48-А – 2 м.п. Ø108; 

- вул. Сосновського, 46-А – 1 м.п. Ø150. 

 

Роботи у будинка: 

- вул. Грушевського, 68 – монтаж вузла комерційного обліку після ремонту; 

- вул. Шевченка, 8 – монтаж вузла комерційного обліку після ремонту. 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2085 м3; 

приватний сектор – 372 м3; утилізовано – 2960 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 170 м3; прибирання парку та скверів – 10 м3; ялинок вивезено та 

утилізовано в котельні підприємства – 21 м3. 

2. Видалення аварійних дерев по вул. Сосновського, 30, парк 

«Древлянський». Кронування дерев по вул. Грушевського, перехрестя вулиць 

Григорія Сковороди та Івана Котляревського. Запуск теплиці (опалення та посів 

насіння квітів). 

3. Прибирання дільниць, розчищення, посипка тротуарів. Щоденне 

прочищення урн на зупинках міста. 

4. Встановлення гак, скреп, ленти по вул. Василя Стуса, вул. Григорія 

Сковороди, вул. Підпільників Дідківських. Підвіс СІП по вул. Григорія 

Сковороди. Встановлення ліхтарів, кронштейнів по вул. Лозова, вул. Василя 

Стуса, вул. Підпільників Дідківських. Ремонт вуличного освітлення по вул. 

Матросова. 

5. Утримання вулично-дорожньої мережі міста: роботи по попередженню 

ожеледиці при зимовому утриманню автошляхів та тротуарів міста, прибирання 

снігу та роботи по очищенню проїзної частини від ожеледиці біля бордюрів 

(розширення проїзної частини). Посипання піщано-сольовою сумішшю 

аварійно-небезпечних ділянок автошляхів міста. Цілодобове чергування. 

Заготівля дров для котельні для обігріву боксів. 


