
Інформація про виконані роботи за період з 29.03.2021 по 02.04.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Чолівська, 6 – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Чолівська, 12 – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. 1 Травня, 31 – обстеження, витоку води не знайдено; 

- вул. Київська, 17 (ПВС) – розкопка, чеканка стику Ø600; 

- вул. Ольгинська, 9 – розкопка каналізаційного колектору, монтаж хомута 

Ø400; 

- вул. Грушевського, 46 – перелом труби каналізаційного колектору, монтаж 

пластикової труби Ø200. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Ж. Кудакова, 12 – заміна муфти Ø32; 

- пров. Сємашко, 14 – заміна вентилю. 

 

Під час монтажу лінії електропостачання пошкоджено водопровід по вул. 

Черемушки, 17, в результаті водопровід було перекрито на час ремонтних 

робіт. Водопостачання було відновлено після виконання ремонтних робіт. 

 

Всього виконано 94 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – ремонт котла; 

- режимно-налагоджувальні роботи на котлах – 5 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 3 шт. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Грушевського, 54 – 2 м.п. Ø219; 

- вул. Грушевського, 42 – 1 м.п. Ø133. 

 

Зняття показників лічильників. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2212 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 3030 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 300 м3; прибирання парку та скверів – 28 м3. 
 

2. Видалення сухостійної трави на полігоні ТПВ с. Грозине. Видалення 

чагарників на узбіччі дороги по вул. Південна та в парку «Древлянський».  



Омолодження дерев та видалення аварійних дерев по вул. Маяковського. 

Виорано протипожежну смугу по периметру полігону ТПВ с. Грозине. 

3. Прибирання осьової від змету по вул. Сосновського по запиту 

«Відкрите місто». Здирання на зупинках громадського транспорту оголошень. 

Розпочато роботу по профілюванню доріг по МТГ (с. Грозине, дорога до 

кладовища, під’їзна дорога до с. Немирівка та дороги по Бехівській сільській 

раді), а також по вулицях міста, а саме: по вул. Космонавтів, Древлянська, 

Юхимовича. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання 

закріплених за підприємством територій. 

4. Підвіс дроту по вул. Суворова. Заміна ламп вуличного освітлення по 

вул. Лермонтова, вул. Піонерська, вул. Космонавтів. Встановлення гаків, скріп, 

лент, проколючих, підвіс СІП по вул. Василя Стуса. Закріплення стійок 

дорожніх знаків по вул. Сосновського, Сергія Кемського, Войкова. Перевірка 

ТП 50, 80 з ремонтом. Зняття показників ТП, світлофорних об’єктів по місту та 

МТГ. 

5. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: ямковий ремонт (роботи 

по вкладанню холодного асфальту по вул. Гастелло, відсипка вибоїн 

щебеневою сумішшю). Поточний  ремонт систем зливової каналізації по вул. 

Грушевського, 74. Відновлено роботи по поточному ремонту парку 

«Древлянський», встановлення бордюрів (алея «Альтанка»). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прочищення каналізації в підвальному приміщенні по                                  

вул. Центральна, 6. 




