
Інформація про виконані роботи за період з 07.12.2020 по 10.12.2020 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Київська – чеканка стику Ø30; 

- вул. Чолівська, 16 – монтаж хомута Ø150; 

- вул. Базарна площа, 36 – врізання у водопровід. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Сосновського, 6 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Маяковського, 19 – монтаж хомута Ø100; 

- пров. Гербовий, 8 – набивка сальника Ø100; 

- вул. Шевченка, 8 – колодязь накрито з/б кришкою; 

- вул. Грушевського, 45 – промивка каналізаційної лінії спецмашиною 

високого тиску; 

- гаражі (пожежний потяг) – заміна болтів на пожежному гідранті. 

 

Всього виконано 90 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Горького, 14-В – обв’язка котла; 

- вул. Грушевського, 68-Б – обв’язка котла; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12 – технічне обслуговування мережевих 

насосів; 

- вул. Шевченка, 46-Б – технічне обслуговування мережевих насосів; 

- ремонт газових пальників – 4 шт.; 

- пусконалагоджувальні роботи на 4-х котлах; 

- заміна ламп розжарювання – 70 шт.; 

- утеплення теплових мереж ≈ 80 м.п.; 

- технічне обслуговування силових шаф – 5 шт.;  

- обстеження теплових мереж 5-ти котельнь. 

 

Заміна аварійної ділянки ТМ: 

- 60 м.п. Ø50. 

 

Рознесення квитанцій на оплату послуги з постачання теплової енергії. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1093 м3; 

приватний сектор – 373 м3; утилізовано – 1800 м3; вивіз великогабаритного 



сміття – 175 м3; прибирання парку та скверів – 15 м3; прибирання кладовищ – 

45 м3; ліквідація стихійних звалищ – 160 м3. 

2. Викошування та прибирання поховань безрідних. Вирізування 

чагарників по вул. С.Кемського, вул. Толстого. 

3.  Прибирання двірниками вулиць (узбіч): вул. Гастелло, вул. Мельника, 

вул. Базарна площа, вул. Коцюбинського. Посипання доріжок та тротуарів на 

закріплених територіях піскосумішю та бішофітом. Прибирання автобусних 

зупинок, урн по місту, парків, прибирання закріплених за підприємством 

територій. 

4. Ремонт освітлення вул. Ціолковського. Заміна ламп світлофорного 

об’єкту по вул. Сосновського. Демонтаж «Зоряного неба» (парк Древлянський). 

Монтаж Новорічної ялинки (площа МБК). 

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста (МАФ): консервація 

фонтану, встановлення урн для сміття (парк Древлянський). Поточний ремонт 

об’єктів благоустрою парку: влаштування тротуарної плитки на пішохідній 

доріжки; вирівнювання тротуарної плитки під систему водовідведення (біля 

пам’ятника Володимира Хрестителя). Утримання вулично-дорожньої мережі 

міста: відсипка автошляхів міста піщано-сольовою сумішшю. 


