
Інформація про виконані роботи за період з 03.02. по 07.02.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Чолівська, 17 – встановлення хомута Ø50; 

- вул. Шевченка, 80 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Миколи Амосова, 6 – підключення будинку до водопостачання; 

- біля об’єкту «Скеля» – встановлено з/б кришку. 

 

Всього виконано 98 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Ольгинська, 4 – ремонт штукатурки 20 м
2
; виготовлення дерев’яного 

віконного блоку; 

- вул. Шевченка, 86 – олійне фарбування труб 20 м.п. Ø80; 

- вул. Черемушки, 4 – ремонт мережевого насосу; 

- вул. Мельника, 5 – пусконалагоджувальні роботи на котлі; 

- вул. Горького, 80 – ремонт побутових приміщень: підшивка стелі 11м
2
; 

влаштування цементної стяжки 11 м
2
; 

- встановлення термометрів в котельнях – 6 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 2 шт., Ø100 – 1 шт.; 

- технічне обслуговування газових розподільних установок – 5 шт. 

 

Роботи на мережах централізованого опалення (заміна мереж): 

- вул. Грушевського, 25 – 45 м.п. Ø100; 

 

Ремонт теплової камери по вул. Музейна, 7. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста: 

- вивезено сміття – 1092 м
3
; 

- приватний сектор – 374 м
3
; 

- утилізовано – 1720 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 140 м
3
.  

2. Кронування вул. Сосновсього та вул. І.Франко; монтаж та відновлення 

дитячого майданчика в парку Древлянський (біля МБК). Проведення заходів по 

підготовці теплиці для висіву насіння та закладання квітників. Скошування 

сухого травостою біля дороги та тротуарів по вул. Київська. Прибирання 

парослі дерев по вул. Річна, вул. В.Стуса. Очищення (кронування дерев над 



проїзною частиною під’їзд до майданчиків ТПВ по вул. Б.Шоссе, вул. 

Грушевського, вул. Черемушки. 

3. Прибирання вул. Черемушки, вул. Грушевського, вул. Б. 

Хмельницького, вул. Мельника, вул. Ш. Алейхема. Прибирання автобусних 

зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Київська, вул. Космонавтів, 

вул. Коцюбинського, вул. Шатрищанська, вул. Черемушки, вул. Базарна, вул. 

Ж.Кудакова, вул. Древлянська, вул. В.Стуса, вул. Жмаченко, вул. 

Котляревського, вул. С.Кемського, вул. Жукова. Встановлення табличок під 

знаки ЗОШ №1, 3, 9.  

5.  Проведення заходів по утриманню вулично-дорожньої мережі, 

відсипка аварійно небезпечних ділянок дорожнього покриття піщано-сольовою 

сумішшю. Аварійний ремонт розкопок (підсипка) гравійно-піщаною сумішшю 

по вул. Залізнична, вул. Грушевського, 41 (Ощадбанк). Облаштування 

автобусних зупинок по вул. 1 Травня (монтаж полікарбонатної покрівлі). 


