
Інформація про виконані роботи за період з 12.10. по 16.10.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. І.Франка – розкопка, ліквідація витоку, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Гайдамацька, 32а/1 – врізка до труби водопостачання; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 3а – ремонт труби Ø100; 

- вул. Грушевського, 52 – заміна підводу, монтаж труби 4 м.п., монтаж 

муфти Ø50. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Кооперативна, 4, вул. Черемушки, 67а – колодязі накрито кришками. 

 

Роботи на колонках: 

- вул. Князя Володимира, 25 – ремонт колонки. 

 

Всього виконано 114 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Заміна мереж: 

- 8 м.п. Ø133; 

- 18 м.п. Ø100. 

 

Роботи в котельнях: 

- ремонт теплових камер – 1 шт.; 

- монтаж котла – 1 шт.; 

- заміна труб поверхні нагріву котла; 

- заміна ізоляції надземної мережі 200 м.п.; 

- монтаж запірної арматури Ø50-100 12 шт.; 

- заповнення мереж по котельням; 

- обстеження мереж 34 котелень. 

 

Монтаж 17-ти лічильників обліку теплової енергії в житлових будинках. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1093 м
3
; 

- приватний сектор – 375 м
3
; 

- утилізовано – 1795 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 170 м
3
; 

- прибирання парку – 15 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 15 м
3
. 



2. Вирізування чагарників по вул. Грушевського. Висаджування квітів та 

викошування газонів на площі міськвиконкому. 

3. Прибирання двірниками меморіалів по місту до дня Захисника України. 

Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків та закріплених за 

підприємством територій кожного дня. 

4. Демонтаж повітряних ліній по вул. І.Котляревського. Ремонт освітлення 

по пров. 1 Толстого, пров. 2 Толстого, вул. Гоголя, вул. Ш.Алейхема, пров. 

Курчатова. Перевірка ТП 57, 80, 66, 65, 104, РП 3. Ремонт освітлення по вул. 

Князя Володимира, вул. Крушельницької, вул. Грушевського. Встановлення 

ліхтаря на перехресті вул. Грушевського – Гастелло. Підключення ліхтарів на 

площі міськвиконкому (дитячий майданчик). Усунення короткого замикання по 

вул. Князя Володимира, вул. Крушельницької. Розбирання LED ліхтарів для 

ремонту. Встановлення дорожнього знаку «Дати дорогу» на перехресті вул. 

Ковельська – Г.Сковороди. Підвіс проводу по вул. Базарна. Заміна ліхтарів по 

вул. Бровар, вул. В.Котика, вул. Іскоростенська, вул. Ломоносова. Демонтаж 

лінії по вул. В’ячеслава Чорновола. 

5. Підготовка асфальтового покриття для поточного ремонту тротуару та 

асфальтування біля колодязів дощоприймачів по вул. Героїв Чорнобиля. 

Технічне обслуговування систем зливової каналізації по вул. С.Кемського, вул. 

Героїв Небесної Сотні, вул. Шатрищанська. Асфальтування по вул. Героїв 

Небесної Сотні, вул. Шолом-Алейхема, пішохідна доріжка в парку 

«Древлянський». 

6.  


