
Інформація про виконані роботи за період з 22.03.2021 по 26.03.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Б. Хмельницького, 19 – розкопка, монтаж хомута Ø75; 

- вул. Селезньова, 63-65 – розкопка, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Ольгинська, 9 – розкопка на каналізаційному колекторі, монтаж 

хомута Ø250. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Василя Петренка, 3 – монтаж хомута Ø50; 

- накриття колодязів з/б кришками по вул. Шевченка, 77, Шолом-Алейхема, 

17, Сергія Кемського, 46-В, Каштанова, 20 (встановлено дерев’яний щит).  

 

Всього виконано 107 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- технічне обслуговування електродвигунів – 2 шт.; 

- режимно-налагоджувальні роботи на котлах – 8 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø100 – 3 шт.; 

- заміна ламп освітлення – 120 шт.; 

- ремонт шиферної покрівлі – 10 м2; 

- прибирання територій 21-ї котельні. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Шевченка, 20 – 1 м.п. Ø57; 

- вул. Грушевського, 52 – 2 м.п. Ø57. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2210 м3; 

приватний сектор – 378 м3; утилізовано – 3015 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 250 м3; прибирання парку та скверів – 14,1 м3. 

2. Видалення чагарників на полігоні ТПВ с. Грозине. Закладання парників 

для вирощування розсади для потреб міста. 

3. Прибирання від змету вул. Грушевського (частково),  вул. Героїв 

Чорнобиля, вул. Сергія Кемського; профілювання район «Бровар»; здирання на 

зупинках громадського транспорту оголошень; прибирання автобусних 

зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Перевірка ТП з ремонтом (6 шт.). Монтаж ліхтарів по вул. Підпільників 

Дідківських. Ремонт вуличного освітлення по вул. Суворова, В. Котика, 

Лєрмонтова. 



5. Проведення обстеження об’єктів для проведення робіт по поточному  

ремонту систем зливової каналізації по вул. Київська, 3, вул. Грушевського, 74, 

вул. Маяковського, 5, вул. Шевченка, 117. Ліквідовано провалля систем 

водовідведення по вул. Шевченка, 117. 

 

КП «Грозинське» 

 

1. Відкачування КНС № 1, 2. 

2. Чистка каналізаційних насосів після відкачування. 

3. Прочистка каналізаційного колектору – 50 м.п. 

4. Промивка фільтрів води на водонапірній вежі. 

5. Відкачування води (ґрунтових вод) з підвальних приміщень по вул. 

Центральна, 5, 9, мотопомпою. 

6. Кронування дерев (каштанів) по вул. Шкільна. 

7. Прибирання урн біля житлових будинків та автобусних зупинок. 

8. Вивезення сміття – 18 м3 від багатоквартирних будинків та 6 м3 від 

організацій. 

9. Ремонт автоматики на водонапірній вежі. 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прибирання прибудинкових територій. 


