
Інформація про виконані роботи за період з 30.11.2020 по 04.12.2020 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- біля ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» по вул. Київська – розкопка,  ліквідація 

витоку, заміна труби 15 м.п. Ø 50, ввастнволено каналізаційний колектор 6 м.п. 

Ø 200 мм; 

- вул. Чолівська, 7 – розкопка, монтаж хомута Ø 150;  

- вул. Київська, 7 – розкопка, монтаж хомута Ø 150 – 3 шт.; 

- вул. С.Кемського, територія підвищувальної станції  – розкопка, ліквідація 

перелому труби Ø 200, вставка 1 м.п., 2 флянца, 2 муфти Ø 200; 

- вул. Гайдамацька (Чапаєва), 2 – розкопка, монтаж хомута Ø 50, набивка 

сальників, хомут Ø 250; 

 

Роботи в колодязях: 

 

-  вул. Білокоровицьке шосе, 25 – набивка сальників, задвижка Ø100; 

 

Всього виконано 173 заявки по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- монтаж металевих воріт вул. Черемушки, 81 (котельня); 

- монтаж котла АРС на вул. Горького, 14, виготовлення та встановлення 

дверей в котельні; 

- ремонт циркуляційного насоса по вул. Героїв Небесної Сотні, 12. 

 

Заміна аварійної ділянки ТМ: 

- вул. Грушевського, 56 -  Ø 50 24 м.п.; 

- вул. Київська, 21 Б Ø 108 2 м.п. 

- вул. Шевченка, 86 – заміна підривного клапана; 

 

Ремонт запірної арматури Ø 50 – 3 шт., Ø 80 – 2 шт., Ø 100 – 4 шт., Ø 150 – 2 

шт., 

Ремонт теплової камери по вул. Грушевського, 52.  

Зняття показників з теплових лічильників.  

Обслуговування силових шаф – 12 шт.  

Технічне обслуговування газорозподільних установок – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста: вивезено сміття – 1092 м3. Приватний 

сектор – 373 м3. Утилізовано – 1820 м3. Вивіз великогабаритного сміття – 150 

м3. Прибирання парку та скверів – 60 м3. Прибирання кладовищ– 100 м3. 

 

2. Вирізування чагарників на кладовищах по вул. 1 Травня, вул. 

Котляревського, мікрорайон Чолівка. Викошування трави на меморіалі по вул. 

І.Франка. Викошування узбіч по вул. Київська. 

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

Пашинська, вул. Мануїльського, вул. Грушевського. Прочистка автобусних 

зупинок, урн для сміття по місту, парки, прибирання закріплених за 

підприємством територій. 

4. Зняття показників з ТП та світлофлорних об’єктів. Встановлення дорожніх 

знаків по вул. Коцюбинського, вул. Жмаченка, вул. В.Стуса, вул. Горького. 

Ремонт освітлення вул. Героїв Крут (Жукова), вул. Михайла Стельмаха 

(Ватутіна). Монтаж Новорічної ялинки (площа міськвиконкому). Монтаж 

Новорічної ялинки (площа МБК). 

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою парку: влаштування тротуарної 

плитки та встановлення паркового бордюру; відновлення дощатого покриття на 

майданчику для прогулянок біля об’єкта «Мал». Проведення державних свят: 

демонтаж та монтаж, встановлення Новорічної ялинки (площа МБК). 


