
Інформація про виконані роботи за період з 09.03.2021 по 12.03.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- парк Шевченка (біля танцювальної площі) – розкопка, монтаж муфти Ø100 

– 2 шт., заміна водопровідної труби 6 м.п. Ø100; 

- в полі біля газового господарства – розкопка, чеканка стику Ø100; 

- вул. Мельника, 11 – розкопка, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Карбишева, 92 – заміна труби 6 м.п. Ø100, монтаж 2-х адапторних 

муфт Ø100; 

- вул. Чолівська, 6 – розкопка, монтаж хомута Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Білокоровицьке шосе, 23 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32. 

 

Всього виконано 123 заявки по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- технічне обслуговування газових розподільчих установок – 4 шт.; 

- технічне обслуговування силових шаф; 

- заміна ламп освітлення – 80 шт.; 

- ремонт котла; 

- ремонт насосів – 3 шт.; 

- монтаж насосів – 2 шт.; 

- штукатурка стін – 10 м2; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 2 шт., Ø80 – 2 шт. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Каштанова, 4 – 3 м.п. Ø108; 

- вул. Каштанова, 18 – 5 м.п. Ø37; 

- демонтаж теплової мережі 100 м.п. Ø57. 

 

Рознесення квитанцій на оплату послуг з постачання теплової енергії. 

Відкачування каналізаційних стоків із лотків мережі теплопостачання по вул. 

Грушевського, 52, 54. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2263 м3; 

приватний сектор – 376 м3; утилізовано – 2998 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 180 м3; прибирання парку та скверів – 12,1 м3. 



2. Омолодження дерев по вул. 1 Травня, 4. Вирощування розсади квітів в 

теплиці КВГП. 

3. Прибирання від змету вул. Сосновського; прибирання вул. Пацаєва від 

«безхозного» сміття. Прибирання по вул. Івана Котляревського, 18, вул. 1 

Травня, 4 після кронування дерев. Розвезення піщано-сольової суміші по 

дільницях. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання 

закріплених за підприємством територій. 

4. Монтаж мереж та встановлення кронштейнів, ліхтарів вул. Лісова, 

пров. Лісовий. Заміна ламп по вул. Сергія Кемського, пров. 1 Толстого. 

5. Утримання вулично-дорожньої мережі (зимове утримання) заготівля 

технічної солі (вигрузка вагонів) для виготовлення піщано-сольової суміші для 

обслуговування дорожнього покриття в зимовий період; роботи по 

попередженню ожеледиці при зимньому утриманню автошляхів та тротуарів 

міста (посипка піщано сольовою сумішшю). 

 

Грозинське ДКП 

 

1. Відкачування КНС №1 та №2. 

2. Чистка каналізаційних насосів після відкачування. 

3. Відкачування води (ґрунтових вод) з підвальних приміщень по вул. 

Центральна, 5, 9. 

4. Кронування дерев по вул. Шкільна. 

5. Прибирання прибудинкових територій. 

6. Вивезення сміття. 

7. Промивка фільтрів водонапірної вежі. 

8. Ремонт автоматики на свердловині в с. Хотинівка. 

 

КП Михайлівське 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 


