
Інформація про виконані роботи за період з 14.12.2020 по 18.12.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Київська, 3 (підвищувальна станція) – розкопка, монтаж хомута Ø300; 

- вул. Горького (ДЮСШ) – розкопка, заміна водопроводу 5 м.п. Ø32; 

- вул. 1 Травня, 37 – розкопка, заміна водопроводу 5 м.п. Ø32, монтаж 

муфти Ø35. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. С.Кемського, 43 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Усенова, 2 – заміна запірної арматури; 

- вул. Івана Котляревського, 59 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 8 – монтаж хомута Ø100; 

- вул. Гайдамацька, 2 – заміна запірної арматури; 

- перехрестя вул. Річна та вул. Древлянська – монтаж хомута Ø50. 

 

Всього виконано 110 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Ольгинська, 4-Г – ремонт грязьовика; 

- вул. Гастелло, 22-В – заміна груші гідроакамулятора; 

- вул. Грушевського, 68-Б – обв’язка котла; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12-Г – ремонт насосної станції; 

- вул. Б.Хмельницького, 4 – встановлення газового лічильника; 

- ремонт газових пальників – 2 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 1 шт., Ø100 – 2 шт.; 

- заміна ламп розжарювання – 50 шт.; 

- технічне обслуговування силових шаф – 4 шт.;  

- ізоляція трубопроводів 15 м.п. Ø73; 

- ремонт циркуляційних насосів – 2 шт. 

 

Заміна аварійної ділянки ТМ: 

- вул. Каштанова, 15-А (біля котельні) – 2 м.п. Ø89; 

- вул. Київська, 19-В (біля будинку) – 5 м.п. Ø89; 

- біля з/д вокзалу – 18 м.п. Ø76. 

 

 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2700 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 3500 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 120 м3; прибирання парку та скверів – 60 м3; прибирання кладовищ – 

70 м3. 

2. Заготівля дров для теплиці на виробничій базі КВГП. Вирізування 

чагарників по вул. С.Кемського, вул. Маяковського. 

3. Прибирання двірниками вулиць (узбіч): вул. Шевченка. Посипання 

тротуарів центральних вулиць міста: Грушевського, Горького, Залізнична, Івана 

Котляревського, Шолом-Алейхема, Генерала Кульчицького, Пролетарської. 

Встановлення урн по місту: вул. Сосновського, вул. Шатрищанська, вул. 

Маяковського, вул. С.Кемського, з/д вокзал, вул. Генерала Кульчицького, вул. 

Шевченка та заміна розбитих на нові. Прибирання автобусних зупинок, урн по 

місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Ремонт освітлення вул. С.Кемського, вул. Космонавтів. Монтаж 

«Зоряного неба» (парк Древлянський). Підключення ілюмінацій по місту. 

Демонтаж дротів по вул. Мельника. 

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста (МАФ): виготовлення 

бруса; монтаж та встановлення лавочок для відпочинку (на площі біля 

міськвиконкому); монтажні роботи по встановленню чавунних урн («Алея 

Вишиванка» на площі біля міськвиконкому); консервація фонтану (парк 

«Древлянський»). Поточний ремонт об’єктів благоустрою парку: демонтаж та 

монтаж плитки, встановлення бордюрів (біля пам’ятника «Володимира 

Хрестителя»). Утримання вулично-дорожньої мережі міста: роботи по 

попередженню ожеледиці при зимовому утриманню автошляхів та тротуарів 

міста. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста: відновлення 

тротуарного покриття (вул. Грушевського, 46) – вкладання тротуарної плитки. 

Технічне обслуговування мереж зливової каналізації (вул. Мельника, 4, вул. 

Сосновського, 46). 


