
Інформація про виконані роботи за період з 10.02. по 14.02.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Селезньова, 31 – розкопка, ліквідація витоку встановлення хомута Ø100; 

- вул. Київська, 13 – розкопка, заміна підводу Ø50. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Черняховського, 25 – ліквідація витоку, ремонт запірної арматури; 

- вул. Чолівська, 7 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø50; 

- вул. Мельника, 18 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø300; ремонт 

колодязя (заміна каток); розкопка, заміна водопроводу 15 м.п. Ø100. 

 

Всього виконано 77 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. С.Кемського, 69 – встановлення підживлювального насосу; 

- вул. Горького, 80 – влаштування керамічної плитки 11 м
2
; 

- встановлення манометрів в котельнях – 2 шт. 

- . 

 

Роботи на мережах централізованого опалення (заміна мереж): 

- вул. Музейна, 7 – прокладання футлярів 24 м.п. Ø219, 10 м.п. Ø159; заміна 

мереж 12 м.п. Ø32, 32 м.п. Ø50, 44 м.п. Ø63. 

 

Роботи в будинках: 

вул. І.Франка, 6 (аварійна КПТ) – підшивка стелі плитами OSB 36м
2
; олійне 

фарбування дверей 18 м
2
; капітальний ремонт кузова ЗІЛ 130. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста:  

- вивезено сміття – 1094 м
3
; 

- приватний сектор – 373 м
3
; 

- утилізовано – 1620 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 115 м
3
.  

2.  Санітарна обрізка дерев та омолодження по вул. Маяковського, вул. 

Герцена, вул. Прорізна, вул. Деповська, вул. Марко Вовчок, вул. Жукова, вул. 

Корольова. Прибирання вулиць від парослі по вул. Київська. Догляд за 

посівами квітників в теплиці КВГП. Проведення благоустрою зелених 



насаджень в зоні відпочинку (площа міськвиконкому). Встановлення бордюру 

навколо ялинок (площа міськвиконкому). Земельні роботи по рекультивації 

зеленої зони (площа міськвиконкому). 

3.  Прибирання вул. Грушевського, вул. Героїв Чорнобиля, вул. 

Сосновського. Прибирання зеленої зони по вул. Шатрищанська. Прибирання 

автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за підприємством 

територій.  

4.  Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Козаченко, пров. Вишневий, 

пров. 1 Кузьмінського, вул. Козака, вул. Саченко, пров. 2 Гранітний, вул. 

С.Кемського, вул. Грушевського, вул. Південна, вул. Добролюбова, вул. 

Сосновського, вул. 8 Березня. Ремонт ТП 79, 204. Ремонт РП 1 по вул. 

С.Кемського. Заміна ламп світлофорних об’єктів по вул. Козацька (біля 

«АТБ»). Встановлення табличок «100 м» під знаки по вул. Грушевського. 

5.  Улаштування вулично-дорожньої мережі ямковий ремонт, укладання 

холодного асфальту на аварійні вибоїни дорожнього покриття по вул. 

Грушевського, вул. Сковороди, вул. Гастелло – частково. 


