
Інформація про виконані роботи за період з 26.10. по 30.10.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Гастелло, 20 (біля гаражів) – розкопка, чеканка стику Ø600; 

- перехрестя вул. Селезньова та вул. Сонячна – ліквідація витоку, 

встановлено заглушку; 

- вул. Комісара Наровського – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø110; 

- вул. Шевченка, 105 – ліквідація витоку, монтаж 2-х муфт Ø50, заміна 

труби 3 м.п. Ø50; 

- біля очисних споруд – ліквідація витоку каналізаційних стоків, монтаж 

хомута Ø630 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Черемушки, 67а – колодязь накрито з/б кришкою; 

- вул. Б.Шосе, 21 – ліквідація витоку, набивка сальника. 

 

Всього виконано 74 заявки по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Грушевського, 46 – 3 м.п. Ø76; 

- вул. Каштанова, 20 – 1 м.п. Ø50; 

- вул. Каштанова, 33 – 20 м.п. Ø63; 

- вул. Шевченка, 88 – 25 м.п. Ø250; 

- вул. Маяковського, 4а – 8 м.п. Ø63. 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 86 – ліквідація витоку теплоносія; 

- вул. Сосновського, 25 – ущільнення теплового лічильника, обслуговування 

запірної арматури на котлі; 

- монтаж ламп розжарювання – 70 шт.; 

- обслуговування автоматики безпеки котлів – 15 шт.; 

- обслуговування силових електричних шаф – 10 шт. 

 

Інші роботи: 

- пров. Гербовий, 8а, 12а – ліквідація витоків теплоносія; 

- вул. Князя Ярослава Мудрого, 56 – регулювання відпуску тепла на ІТП. 

 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1092 м
3
, 

приватний сектор – 373 м
3
, утилізовано – 1795 м

3
, вивіз великогабаритного 

сміття – 120 м
3
, прибирання парку – 10 м

3
, прибирання кладовищ – 85 м

3
. 

2. Звезення ґрунту з парників. Видалення аварійних дерев по вул. 

Сосновського, 34а, вул. Селезньова, 38. Викошування газонів по вул. 

Грушевського, площа міськвиконкому. Вирізування чагарників по вул. Чехова, 

вул. Грушевського. 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Грушевського, вул. 

І.ФранкА, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Музейна. Профілювання вулиць: 

вул. Лісова, вул. Захарченка, вул. Фадеєва, вул. Ломоносова, вул. Лермонтова, 

вул. Бровар з провулками, пров. 3 Толстого.  

4. Поточний ремонт кладовищ: улаштування під’їзних шляхів до секторів. 

Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків та закріплених за 

підприємством територій кожного дня. 

5. Заміна губок тримача запобіжника (селище «Мирний»). Встановлення 

LED-ліхтарів по вул. Селезньова. Заміна ламп вуличного освітлення по вул. 

Сосновського, вул. Михайла Стельмаха, вул. Т. Кралі, пров. Курчатова, вул. 

Грушевського. Ремонт кабелю в парку «Древлянський». Встановлення 

підсвічування пішохідного переходу (селище «Дока»). Зняття показників з ТП 

та світлофорних об’єктів. 

6. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (ямковий ремонт, 

підготовка та асфальтування тротуару по вул. Черемушки, 65 та дорожнього 

покриття  по вул. С.Кемського, 76а.  


