
Інформація про виконані роботи за період з 03.08. по 07.08.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Шевченка, 6 – прокладання каналізаційної труби, початок робіт; 

- вул. Каштанова, 4 – ліквідація витоку із землі; 

- вул. Кооперативна, 11 – виявлення витоку із землі, проведення підготовчих 

робіт для ліквідації витоку; 

- вул. Каштанова, 27 – капітальний ремонт задвижки Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Героїв Чорнобиля, 6 – будівництво нового каналізаційного колодязя, 

переврізка; 

- вул. Жмаченко, 28 – заміна задвижки Ø100; ремонт пожежного гідранта. 

 

Роботи на колонках: 

- пров. Житомирський – ремонт колонки, монтаж муфти Ø20. 

 

Всього виконано 107 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Б.Хмельницького, 14 – ремонт приміщення котельні; 

- вул. Шевченка, 8а – капітальний ремонт рулонного покриття – 50 м
2
; 

- вул. Шевченка, 46 – встановлення засувок Ø50 – 4 шт., Ø80 – 2 шт.; 

- переміщення котла з котельні по вул. Семашко, 8 в котельню по вул. 

Мельника, 5; 

- ремонт, очистка теплових камер – 21 шт.; 

- викошування газонів на території котелень по вул. Черемушки, 81, 

Мельника, 5, Гастелло, 22, Шевченка, 8а, Б.Хмельницького, 18, Горького, 80, 

С.Кемського, 8/59 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1095 м
3
; 

- приватний сектор – 372 м
3
; 

- утилізовано – 1760 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 115 м
3
; 

- прибирання парку – 10 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 60 м
3
. 



 

2. Викошування газонів по вул. Грушевського, вул 1 Травня,  кладовище 

по вул. Котляревського. Догляд за квітниками (площа міськвиконкому та інші 

по місту). Видалено аварійні дерева: парк Древлянський, парк Перемоги, по 

вул. Ж. Кудакова, на кладовищі  по вул. І.Котляревського. 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Грушевського, вул. 

І.Франко. Профілювання доріг пров. Центральний, вул. 9 Травня (район 

газового господарства). Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, пляжів, 

парків та закріплених за підприємством територій. Зняття грунту з зеленої зони 

по вул. Залізнична. 

4. Монтаж мереж вуличного освітлення (пос. Чигирі) вул. Проліскова, вул. 

Зелена (встановлення ліхтарів, кронштейнів). Підготовка для встановлення 

ліхтарів для декоративного освітлення ялинок біля міськвиконкому. 

5. Поточний ремонт об’єктів парку (влаштування підпірних стінок та плит 

технічного заїзду до фонтану, відновлення куполів підпірної стінки – об’єкт 

«Фонтан»). 

6. Відновлення по вул. Героїв Чорнобиля, 4 тротуару після капітального 

ремонту водопроводу, укладання тротуарної плитки, улаштування пандуса та 

східців. 


