
Інформація про виконані роботи за період з 19.08. по 23.08.2019 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Робота із землі: 

- вул. Маяковського, 107 – розкопка, заміна підводу 8 м.п. Ø50  

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Доватора, 14 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø32; 

- вул. І.Котляревського, 31 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø32; 

- вул. І.Франка, 10 – заміна запірної арматури; 

- вул. Б.Шосе, 21 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø50; 

- вул. Ш.Алейхема, 72а – набивка сальника. 

 

Всього виконано 97 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Гастелло, 22 – ремонт газоходу 10 м.п.; 

- вул. Черемушки, 61 – демонтаж котла, обстеження теплових мереж (ППР); 

- вул. Грушевського, 52 – монтаж котла, обстеження теплових мереж (ППР); 

- вул. Коцюбинського, 44 – викошування газонів та вирубування чагарників; 

- вул. Сосновського, 25 – ремонт резервної ємності води; викошування газонів 

та вирубування чагарників; 

- вул. Сосновського, 10 – викошування газонів та вирубування чагарників; 

- вул. Сосновського, 72 – підготовка котла до хімічної промивки; викошування 

газонів та вирубування чагарників; 

- вул. С.Кемського, 8/59 – ізоляція надземної мережі 300 м.п.; планово-

попереджувальні роботи на електричних приладах та мережах; фарбування 

запірної арматури 30 шт.; 

- вул. Шевченка, 86а – ремонт насосів 2 шт.; заміна труби холодного 

водопостачання 10 м.п. Ø89; 

- вул. Шевченка, 46а – ремонт запірної арматури 20 шт.; заміна запірної 

арматури Ø50 – 1 шт.; 

- вул. Ольгинська, 4 – ізоляція зовнішніх теплових мереж 20 м.п. 

(оцинкованим листом поверх ізоляції – захист ізоляції); 

- вул. Б.Хмельницького, 18 – планово-попереджувальні роботи на електричних 

приладах та мережах; 

- встановлення 15-ти газових лічильників на котельнях після повірки. 

 

Біля будинку по вул. Сосновського, 72 на тепловій мережі встановлено засувку 

Ø100 після ремонту.  

 



КВГП 

 

- санітарна очистка – 1095 м
3
; 

- вивіз сміття з приватного сектору – 3705 м
3
; 

- всього утилізовано – 1790 м
3
; 

- виготовлення карманів, облаштування бордюр та асфальтування карманів 

для контейнерів зі збору ТПВ по вул. Князя Ярослава Мудрого, Горького, 

Космонавтів; 

- ямковий ремонт доріг по вул. Князя Ярослава Мудрого; 

- прибирання змету по вул. Шевченка; 

- прибирання вулиць, сміттєвих баків, автобусних зупинок; 

- копання ям, траншей, встановлення вуличних ліхтарів біля ЗОШ №2, 4; 

- натягування кабелів для освітлення біля ЗОШ №4; 

- ремонт вуличного освітлення по вул. Яневича, Доватора, Чигирівська, 

Сингаївського; 

- облаштування дорожніх знаків по місту – 19 шт.; 

- усунення короткого замикання на ТП-60; 

- установка лічильника на ТП-10 по вул. Сосновського, Грушевського. 


