
Інформація про виконані роботи за період з 27.07. по 31.07.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Данила Галицького, 1 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Зв’язківців, 13 – заміна шлангу Ø32; 

- пров. Олекси Тихого (Семашка), 19-А – порив на лінії, перекриття 

приватного будинку від водопостачання; 

- вул. Шевченка, 4-А – ремонт колодязя; 

- вул. Жмаченко, 57 – Будівництво нового каналізаційного колодязя; 

- вул. Островського, 6-Б –  врізка на будинок; 

- перехрестя вул. Жмаченко та вул. Гайдамацька – демонтаж та монтаж 

запірної арматури; 

- перехрестя вул. Григорія Сковороди та вул. Ж.Кудакова – накриття колодязя 

з/б кришкою. 

 

Всього виконано 120 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 46 – викошування газонів на території котельні; 

- вул. Шевченка, 86 – механічна чистка котлів після промивки – 4 котли; 

- планово-поточний ремонт електрообладнання та проводки на котельнях по: 

вул. Каштанова, 15, вул. Б.Шосе, 6, вул. Зв’язківців, 7, вул. Селезньова, 101; 

- встановлення запірної арматури Ø150 – 1 шт., Ø100 – 4 шт., Ø80 – 2 шт., Ø50 

– 2 шт.; 

- технічне обслуговування теплових камер – 30 шт.; 

- поточний ремонт газових розподільних установок (ГРУ) – 2 шт.; 

- монтаж теплових лічильників після повірки – 25 шт.;  

- заміна манометрів – 2 шт.; 

- олійне фарбування металевих поверхонь ≈ 50 м
2
. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1093 м
3
; 

- приватний сектор – 372 м
3
; 

- утилізовано – 1810 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 140 м
3
; 

- прибирання парку – 10 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 95 м
3
. 



2. Викошування газонів (парк Древлянський, площа міськвиконкому, вул. 

Грушевського, вул. С.Кемського, вул. Сосновського, вул. Древлянська). Догляд 

за квітниками (площа міськвиконкому). Благоустрій території (парк 

Древлянський). 

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

С.Кемського, вул. Сосновського, вул. І.Котляревського, вул. Ш. Алейхема, вул. 

І.Франко. Профілювання пров. Кирила і Мефодія, пров. Базарний, пров. 

Лозовий. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, пляжів, парків, 

прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Монтаж електричних мереж по вул. Проліскова, вул. Саченка 

(встановлення ліхтарів, кронштейнів). Ремонт ліхтарів по вул. Курчатова, 7-8, 

вул. Л.Українки. 

5. Поточний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Маяковського, вул. 

Шатрищанська (влаштування колодязів та встановлення дощоприймачів). 

Благоустрій міста ( встановлення урн по вул. Шатрищанська, 38 (автобусна 

зупинка). Демонтаж урн по вул. Грушевського, 163. Поточний ремонт об’єктів 

благоустрою міста (відновлення технічного заїзду тротуарною плиткою до 

меморіалу «Героям Небесної Сотні»). Продовження поточного ремонту 

об’єктів парку (влаштування східців та плит технічного заїзду до фонтану, 

влаштування системи водовідведення від площадки біля фонтану – об’єкт 

«Фонтан»). 


