
Інформація про виконані роботи за період з 13.07. по 17.07.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Космонавтів, 46 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32; 

- вул. Коцюбинського, 90 – ліквідація витоку, заміна болтів і прокладки на 

задвижці Ø100; 

- вул. Жмаченка, 28 – заміна запірної арматури Ø32 і муфти. 

 

Роботи на колонках: 

- вул. Князя Володимира, 28 – ремонт колонки; 

- вул. Каштанова, 23 – ремонт колонки, заміна запірної арматури. 

 

Всього виконано 91 заявку по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Черемушки, 81 – поточно-плановий ремонт; 

- вул. Грушевського, 68 – поточно-плановий ремонт; 

- вул. Шевченка, 46 – капітальний ремонт теплових мереж – замінено 20 м.п. 

на трубу ППУ Ø219; 

- вул. 1 Травня, 35 – ремонт парапетів 25 м.п.; 

- вул. Корольова, 32 – демонтаж котла; 

- вул. Сосновського, 72 – хімічна промивка котлів; 

- вул. Мануїльського, 5 – механічна чистка котла; 

- ремонт запірної арматури Ø150 – 2 шт., Ø100 – 4 шт., Ø80 – 2 шт., Ø50 – 4 

шт.; 

- демонтаж газових пальників – 5 шт.; 

- поточний ремонт газових розподільних установок – 2 шт. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1093 м
3
; 

- приватний сектор – 374 м
3
; 

- утилізовано – 1810 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 120 м
3
; 

- прибирання парку – 15 м
3
. 

2. Викошування газонів (парк Древлянський, меморіал по вул. І.Франка). 

Догляд за квітниками (площа міськвиконкому). Олійне фарбування дитячого 

майданчика (парк Древлянський). 

3. Прибирання вулиць від змету: вул. Ж.Кудакова, вул. Шевченка. 

Профілювання вулиць – вул. Підпільників Дідківських, вул. Тарнавського, 



пров. Сосновського. Планування зеленої зони по вул. С.Кемського. Щоденне 

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, пляжів, парків та закріплених за 

підприємством територій. 

4. Встановлення гак, скреп, ленти по вул. Проліскова. Демонтаж лінії по 

вул. Підпільників Дідківських. Підвіс СІП по вул. Проліскова. Ремонт 

освітлення по вул. Суворова, 12. Підвіс дроту по вул. С.Кемського, 174. Ремонт 

світлофорних об’єктів: Грушевського-Черемушки, Грушевського «Фора». 

Нанесення дорожньої розмітки по вул. С.Кемського. 

5. Продовження поточного ремонту об’єктів парку (викладання камяної 

підпірної стіни з каменю – об’єкт «Фонтан»). Підготовка під асфальтування 

розкопок після аварійних робіт КП «Теплозабезпечення» по вул. Шевченка, 

45/47, 73А, 80, вул. Сікорського, 8, вул. Черемушки, 65/67. Асфальтування 

розкопок за адресами: по вул. Шевченка, 45/47, 73А, 80, вул. Сікорського, 8. 

Поточний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Гастелло, 16. Технічне 

обслуговування системи зливової каналізації (чищення колодязів) по вул. 

Київська, 13. Відсипка дорожнього покриття гравійно-піщаною сумішшю по 

вул. Підпільників Дідківських. 


