
Інформація про виконані роботи за період з 11.01.2021 по 16.01.2021 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Сосновського, 27, 75, 79 – протікання води, обстеження; 

- вул. Сосновського, 77 – розкопка, ліквідація витоку, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Сосновського, 4 – обстеження щодо відсутності водопостачання; 

- КНС № 5 – витік із землі, проведення ремонтних робіт. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Білокоровицьке шосе, 35  – ліквідація витоку, ремонт запірної 

арматури; 

- вул. Сергія Кемського, 36 – ліквідація витоку, ремонт запірної арматури; 

- монтаж хомута Ø50; 

- вул. Грушевського, 22 – ремонт водопровідного колодязя. 

 

Всього виконано 84 заявки по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Сосновського, 72-В – заміна 2-х підривних клапанів; 

- вул. Ольгинська, 4-Г – ремонт підживлювального насосу; 

- вул. Шевченка, 86-Д – ремонт котла; 

- вул. Черемушки, 34-А – утеплення повітряних мереж централізованого 

опалення 40 м.п. Ø159; 

- обстеження мереж централізованого опалення; 

- заміна ламп розжарювання – 110 шт.; 

- ремонт газових пальників – 4 шт.; 

- технічне обслуговування газово-розподільчих установок – 8 шт. 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Шолом-Алейхема, 76-А (біля будинку) – 3 м.п. Ø20; 

- вул. Сосновського, 40 – 60 м.п. ППР Ø40; 

- вул. Торгова – 10 м.п. Ø108. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2100 м3; 

приватний сектор – 365 м3; утилізовано – 2890 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 165 м3. 



2. Омолодження дерев по вул. Коротуна, 7; санітарна чистка дерев та 

кущів (парк Древлянський); розчищення території від самосійних кущів по вул. 

Івана Котляревського. 

3. Розпочато роботи згідно графіка на 2021 рік по профілюванню та 

улаштування центральних вулиць міста: пров. 3 Добролюбова, вул. У. 

Громової, вул. Ковельська. Щоденне прибирання сміття на зупинках, 

територіях що закріплені за підприємством. Змітання змету по осьовій: вул. 

Героїв Чорнобиля, вул. Грушевського (частково), вул. Сосновського. 

4.  Монтаж вуличного освітлення: вул. Івана Котляревського, пров. 

Лозовий, вул. Кирила і Мефодія.  Встановлення ліхтарів вуличного освітлення 

по вул. Івана Котляревського. 

5.  Утримання вулично-дорожньої мережі міста: роботи по попередженню 

ожеледиці при зимньому утриманню доріг та тротуарів міста, прибирання 

снігу; цілодобове чергування; заготівля дров для котельні для обігріву боксів. 


