
Інформація про виконані роботи за період з 31.08. по 04.09.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Ольгинська, 4 (територія) – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32; 

- вул. Ж.Кудакова, 23 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Лозова, 3 – ремонт колодязя. 

 

Роботи на колонках: 

- вул. Горького, 93 – заміна болтів на пожежному гідранті. 

 

Всього виконано 78 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Мельника, 5 – обв’язка котла (встановлення газового пальника та блока 

автоматики безпеки); 

- вул. Шевченка, 16 – промивка котла; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12 – встановлення приладу обліку теплової 

енергії; 

- ремонтні роботи на теплових камерах котелень по вул. Черемушки, 61а, 

Гастелло, 22, Грушевського, 68, Мельника, 5, Героїв Небесної Сотні, 12, 

Б.Хмельницького, 18. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Київська, 1а (бойлерна) – 6 м.п. Ø150; 

- вул. Грушевського, 70а – 15 м.п. ППУ Ø57; 

- вул. І.Франка, 21-25 – 110 м.п. Ø100; 

- на території ЗОШ № 2 – 140 м.п. ППУ Ø100. 

 

Асфальтування ≈ 100 м
2
 після проведення розкопок по вул. Горького, 90, 92. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста:  

- вивезено сміття – 1092 м
3
; 

- приватний сектор – 374 м
3
; 

- утилізовано – 1810 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 180 м
3
; 

- прибирання парку – 10 м
3
; 

- прибирання кладовищ –105 м
3
. 



 

2. Олійне фарбування зупинок по вул. С.Кемського. Видалення аварійних 

дерев по вул. І.Котляревського, Г. Сковороди. Викошування газонів: кладовище 

по вул. І.Котляревського, меморіал по вул. І. Франка, площа міськвиконкому. 
 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Козацька, Войкова, вул. 

С.Кемського. Вивіз змету по вул. Б. Хмельницького, Пролетарська,  Залізнична, 

Козацька. Прибирання пляжу по вул. Горького. Профілювання вул. Л.Чайкіної, 

та вул. Південний пост. Щоденний полив вулиць. Прибирання автобусних 

зупинок, урн по місту, пляжів, парків та закріплених за підприємством 

територій. 
 

4. Зняття показників по ТП та світлофорних об’єктів. Ремонт освітлення по 

вул. Комарова, Шевченка, Волкова, Некрасова. Демонтаж та монтаж мережі 

вуличного освітлення в мікрорайоні Житомирський. Бетонування закладних 

деталей під ліхтарі на площі міськвиконкому. Ремонт освітлення по вул. 

Шолом-Алейхема. 
 

5. Поточний ремонт благоустрою міста: ремонт покрівлі зупинки 

громадського транспорту по вул. Залізнична (ЗОШ №8); виготовлення 

майданчиків для встановлення контейнерів ТПВ по вул. Тарнавського та по 

вул. Л.Українки. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: улаштування та 

відсипка тротуару по вул. С.Кемського. Поточний ремонт об’єктів парку: 

встановлення системи водовідведення фонтану в парку Древлянський. 


