
Інформація про виконані роботи за період з 23.03. по 27.03.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- пров. Лозовий, 14 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø150; 

- перехрестя вул. Василя Стуса та вул. Лозова – набивка сальника та заміна 

болтів на засувці. 

 

Земляні роботи: 

- вул. Шевченка, 69 – розкопка, ліквідація витоку, встановлення хомута Ø100; 

- вул. Київська, 1 – розкопка, чеканка стику Ø200; 

- вул. Мельника, 11 – розкопка, чеканка стику Ø200; 

- вул. Селезньова, 87, 101 – розкопка, ліквідація витоків, встановлення 2-х 

хомутів Ø100. 

 

Всього виконано 88 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Мельника, 5 – заміна манометра; 

- вул. Черемушки, 4 – відкачування каналізації; 

- обстеження теплових мереж котелень по вул. Мельника, 5 та по                         

вул. Черемушки, 4; 

- вул. С.Кемського, 8/59 – прочищення дренажної системи. 

 

Заміна мереж централізованого опалення: 

- пров. Гербовий, 8а – 8 м.п. Ø76; 

- вул. Горького, 90 – 32 м.п. Ø32; 

- вул. Маяковського, 105в – 6 м.п. Ø76. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста:  

- вивезено сміття – 1094 м
3
; 

- приватний сектор – 363 м
3
; 

- утилізовано – 1690 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 165 м
3
. 

2. Пікірування квітів в теплиці КВГП. 

3. Профілювання вулиць та відсипка щебенево-піщано сумішшю по вул. 

Толстого, вул. Василя Стуса, вул. Князя Володимира, вул. Козаченка,                

вул. Ковельська, вул. Пушкінська, пров. Ковельський. 



4. Прибирання доріг від змету по вул. Горького, вул. Б.Хмельницького, 

вул. Пролетарська. Зняття ґрунту з зеленої зони по вул. Шевченка. Прибирання 

узбіч, тротуарів по вул. Грушевського, вул. С.Кемського, м-район Генерала 

Кульчицького (Фрунзе), м-район Бровар. Прибирання автобусних зупинок, урн 

по місту, прибирання закріплених за підприємством територій. 

5.  Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Гетьмана Пилипа Орлика, 

вул. Захарченка, вул. Іскоростенська, вул. Генерала Кульчицького. Ремонт ТП-9 

(вул. Лозова). Встановлення знаків по вул. Залінична (ЗОШ №8). Ремонт 

світлофорних об’єктів: перехрестя вул. Торгова – Шевченко, перехрестя             

вул. Г.Сковороди – І.Котляревського (заміна світлодіодних модулів). Копання 

траншей під ліхтарі на площі біля міськвиконкому. Зварювальні роботи 

(закладні під світильники). 

6. Благоустрій прилеглих територій по вул. Сосновського, 38, 

Міськрайонний суд (відсипка, планування). Послуги організацій: заготівля 

матеріалів та ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Черемушки, 67а. 

Ремонт МАФ (ремонт лавок для відпочинку по вул. Грушевського, 23). 

Встановлення лавок на зупинці громадського транспорту по вул. Гастелло, 16. 

Поточний ремонт дитячого майданчика на площі біля міськвиконкому. 

Підготовка розкопок КП «Водоканал» під асфальтування та асфальтування по 

вул. Грушевського (біля Ощадбанку), вул. Г.Сковороди. 


