
Інформація про виконані роботи за період з 23.11. по 27.11.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Гастелло, 22-22-Б – благоустрій після розкопок; 

- вул. 1 Травня, 37 –розкопка, ліквідація витоку з під фундаменту, монтаж 2-

х хомутів Ø50; 

- вул. Космонавтів, 14 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Чолівська, 17 – розкопка, монтаж хомута Ø150;  

- біля ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» – розкопка,  ліквідація витоку, заміна труби 

15 м.п. Ø50, відновлення каналізаційного колектору 6 м.п. Ø200; 

- вул. Гастелло (гаражі) – розкопка, чеканка стику Ø600. 

 

Роботи в колодязях: 

- парк Шевченка – обстеження пожежних гідрантів; 

- вул. Сосновського, 27-Б – заміна труби Ø40 в колодязі; 

- вул. Василя Петренка, 22 – ліквідація витоку, перекрито водопостачання; 

- вул. Сосновського (біля казарми №5) – ліквідація витоку, монтаж хомута 

Ø50. 

 

Промивка каналізаційної лінії по пров. Гербовий, 12-А машиною високого 

тиску 

Всього виконано 129 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Ольгинська, 4-Ж – ремонт мережевого насосу та системи опалення; 

- вул. Шевченка, 46-Б – ремонт мережевого насосу; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12-Г – ремонт мережевого насосу; 

- вул. С.Кемського, 69-Ж – ремонт насосної станції; 

- вул. Горького, 14-В – підготовка до встановлення котла; 

- ремонт засувок Ø100 – 7 шт., Ø80 – 2 шт., Ø50 – 1 шт.; 

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

Грушевського, 52-Д; вул. Черемушки, 4-А. 

 

Заміна мереж: 

- біля котельні по вул. Черемушки, 4-А – 5 м.п. Ø125. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1093 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 1750 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 130 м3; прибирання парку – 30 м3; прибирання кладовищ – 65 м3. 



2. Кронування дерев на кладовищі (Старовірів) в селищі Чолівка. 

Пересіювання ґрунту для парників. Покіс трави на меморіалі по вул. І. Франка. 

Вирізування чагарників по вул. Київська, вул. 1 Травня (кладовище). 

3. Прибирання двірниками вулиць (узбіч) від змету та опалого листя: вул. 

Грушевського, вул. Сосновського, вул. Шевченка, вул. Героїв Чорнобиля, вул. 

Черемушки, шляхопровід (вул. С.Кемського), вул. Горького, вул. Козацька, вул. 

Івана Котляревського, пров. Музейний, меморіал по вул. І.Франка. Прибирання 

автобусних зупинок, урн по місту, парків, прибирання закріплених за 

підприємством територій. 

4. Усунення короткого замикання, заміна автоматичного вимикача по вул. 

Сосновського. Встановлення ілюмінацій: вул. І.Франка. Заміна ламп та ліхтарів 

вуличного освітлення: вул. Доватора, вул. Ярослава Мудрого, вул. 

Б.Хмельницького, вул. Базарна, вул. С.Кемського, вул. Грушевського, вул. 

Боженка, вул. Набережна, парк Древлянський. Встановлення підсвітки 

пішохідного переходу по вул. С.Кемського. Встановлення гак, скреп, ленти, 

підвіс кабелю по вул. Черемушки. 

5. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі роботи (асфальтування 

провалля та вибоїн на проїздній частині вулиць: Базарна, І.Франка, Івана 

Котляревського, Г.Сковороди, Добролюбова. Поточний ремонт об’єктів 

благоустрою парку: влаштування пішохідної доріжки до об’єкта загального 

користування «Міський туалет»; роботи по відновленню поручнів об’єкта 

«Мал» після вандалізму. 


