
Інформація про виконані роботи за період з 16.12. по 20.12.2019 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Робота із землі: 

- вул. Гастелло, 22 – заміна підводу 22 м.п. Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Ш.Алейхема, 72а – колодці Накрито з/б кришкою; 

- вул. Маяковського, 36 – заміна болтів на пожежному гідранті. 

 

Всього виконано 89 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Мельника, 5 – ремонт котла; 

- вул. Грушевського, 52 – вапняне фарбування ≈ 220 м
2
; 

- вул. Ольгинська, 4 – обв’язка котла (зварювальні роботи); 

- вул. С.Кемського, 8/59 – заміна, монтаж труб х/в 28 м.п. Ø15; 

- вул. Б.Хмельницького, 18 – пусконалагоджувальні роботи на котлі; 

- ремонт запірної арматури Ø200 – 4 шт., Ø50 – 1 шт. 

 

Роботи на мережах централізованого опалення: 

- вул. Каштанова, 21 – заміна, монтаж труби ППР 10 м.п. Ø50. 

 

Роботи в будинка: 

- вул. І.Франка, 6 (аварійна КПТ) – влаштування цементної стяжки ≈ 20 м
2
. 

 

Встановлення лічильників: по вул. Героїв Небесної Сотні, 29, Маяковського, 4, 

пров. Гербовий, 12. 

 

КВГП 

 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1095 м
3
; 

- приватний сектор – 362 м
3
; 

- утилізовано – 1720 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 30 м
3
.  

2.  Встановлення та прикрашання Новорічної ялинки. Встановлення 

бордюрів (площа міськвиконкому) – 80 м.п. Копання траншей для встановлення 

зрошувальної системи – 50 м.   

3. Видалення аварійних дерев по вул. І. Франка (меморіал) – 3 од.  



4. Прибирання ґрунту по вул. Грушевського (зелена зона). Прибирання 

змету по вул. С.Кемського, Ж.Кудакова, Шевченка, Героїв Чорнобиля.  

Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій. 

5. Ремонт освітлення по вул. С.Кемського (заміна губок запобіжника, 

приймача та заміна запобіжника). Підвіс ілюмінації та новорічних іграшок на 

центральній новорічній ялинці та підвіс ілюмінацій по центру міста. 

6. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі (виготовлення піщано-

сольової суміші для використання при зміні погодних умов для нормальної 

експлуатації дорожнього покриття). Проведення обстеження та виявлення 

причини руйнування дорожнього покриття по вул. Грушевського для 

подальшого ремонту колектора зливової каналізації та відновлення дорожнього 

покриття. 


