
Інформація про виконані роботи за період з 30.03. по 03.04.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Черемушки, 25 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø32; 

- вул. Сосновського, 25 – ліквідація витоку, встановлення хомута Ø32, заміна 

запірної арматури. 

 

Земляні роботи: 

- вул. Т.Кралі, 8 – розкопка, чеканка стику Ø100; 

- вул. Селезньова, 101 – розкопка, ліквідація витоків, встановлення хомута 

Ø100. 

 

Всього виконано 87 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Мельника, 5 – заміна груші насосної станції; 

- вул. Черемушки, 81 – ремонт мережевого насосу; 

- усунення витоків газу – 2 витоки; 

- ремонт газових пальників – 2 шт.; 

- обстеження теплових мереж котелень по вул. Б.Хмельницького, 18, Горького, 

80, Черемушки, 81, Мельника, 5; 

- ремонт автоматики регулювання та захисту котлоагрегатів: по вул. 1 Травня, 

35, Шевченка, 46а; 

- зняття показників теплових лічильників – 401 лічильник; 

- заміна ламп розжарювання – 30 шт. 

 

Заміна мереж централізованого опалення: 

- вул. Київська, 17 – 2 м.п. Ø108. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста: 

- вивезено сміття – 1092 м
3
; 

- приватний сектор – 365 м
3
; 

- утилізовано – 1730 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 180 м
3
; 

- прибирання кладовища по вул. Котляревського – 50 м
3
. 

2. Благоустрій площі біля міськвиконкому. 



3. Прибирання доріг від змету по вул. Пролетарська, вул. Шатрищанська, 

вул. Генерала Кульчицького, вул. Сосновського. Профілювання доріг по              

вул. Фадеєва, пров. Зарічний, вул. Ломоносова, вул. Князя Мала, вул. 

Іскоростенська, вул. Мічуріна, вул. Бровар, вул. Захарченка, пров. 1 Травня. 

Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій. 

4. Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Ковельська, вул. Гоголя, вул. 

Паризької комуни, вул. Вокзальна, вул. Залізнична. Заміна ламп світлофорних 

об’єктів на перехресті вул. Ш.Алейхема – Торгова. Зняття показників з ТП та 

світлофорних об’єктів. Копання траншей та ям під закладні та ліхтарі (площа 

біля міськвиконкому). Встановлення автомату ТП 104 (район Бровар). 

5. Послуги організаціям ОСББ по вул. Черемушки 67а (ремонт покрівлі). 

Догляд за рослинами на базі КВГП (виготовлення коробів для парників). 

Послуги організаціям КП «Теплозабезпечення», КП «Водоканал» по підготовці 

та асфальтуванню розкопок (вул. Музейна, вул. Грушевського, 25, вул. 

Мельника, 18, вул. Горького, вул. Шевченка, 105). Поточний ремонт елементів 

благоустрою міста (обкладання опорної стінки гранітною плиткою при ремонті 

зеленої зони на площі міськвиконкому). А також виконання робіт згідно 

рішення виконавчого комітету міської ради щодо заборони експлуатації 

дитячих майданчиків міста (огородження їх забороненою стрічкою). 


