
Інформація про виконані роботи за період з 21.12.2020 по 24.12.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Космонавтів, 1 – розкопка, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Мельника, 4 – розкопка, заміна водопроводу 5 м.п. Ø50, заміна 

запірної арматури; 

- біля газового господарства (в полі) – розкопка, чеканка стику Ø200. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Ж.Кудакова, 5 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Ж.Кудакова, 26 – ремонт каналізаційного колодязя; 

- вул. Горького, 15 – ремонт запірної арматури; 

- накрито з/б кришками каналізаційні колодязі по вул. Григорія Сковороди, 

11 – 1 шт., по вул. Шевченка, 82 – 2 шт., по вул. Шевченка, 82-А – 1 шт. 

 

Всього виконано 85 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Б.Шосе, 6 – ремонт насосної станції; 

- вул. Черемушки, 4-А – заміна труб х/в 10 м.п. Ø25, заміна труб ц/о 10 м.п. 

Ø32; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12-Г – ремонт підживлювального насосу; 

- обстеження мереж централізованого опалення 15-ти котелень; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 2 шт.; 

- перевірка систем захисту котлоагрегатів на 12-ти котлах; 

- технічне обслуговування силових шаф – 5 шт. 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Каштанова, 4 (біля будинку) – 6 м.п. Ø159; 

- вул. Київська, 6 (біля будинку) – 4 м.п. Ø89. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2710 м3; 

приватний сектор – 376 м3; утилізовано – 3500 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 160 м3; прибирання парку та скверів – 15 м3; прибирання кладовищ– 80 

м3. 

2.  Вирізування чагарників по вул. Котляревського, вул. Маяковського. 



3. Прибирання двірниками тротуарів від снігу на закріплених територіях. 

Посипання тротуарів центральних вулиць міста: Грушевського, Горького, 

Залізнична, Івана Котляревського, Шолом-Алейхема, Генерала Кульчицького, 

Пролетарської. Профілювання вулиць: вул. Пушкінська з провулками та вул. 

Козаченка. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків, прибирання 

закріплених за підприємством територій. 

4. Монтаж світлової ілюмінації «Зоряне небо» (парк Древлянський). 

Демонтаж та монтаж кабелю по вул. Черемушки (ТП 66). Заміна ламп вул. 

Грушевського, вул. 1 Травня, вул. Коцюбинського, вул. Коротуна. Зняття 

показників по місту. Монтаж ялинки на площі біля міськвиконкому, вул. 

Грушевського. 

5. Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста (МАФ): встановлення 

лавочок для відпочинку (площа біля міськвиконкому). Утримання ВДМ міста: 

роботи по попередженню ожеледиці при зимньому утриманню автошляхів та 

тротуарів міста, прибирання снігу. Технічне обслуговування мереж зливової 

каналізації: чищення колодязів дощоприймачів по вул. Мельника, 4. Поточний 

ремонт парків та скверів: демонтаж прогулянкової доріжки, виготовлення 

корита, відсипка, виготовлення колодязя для повітрозабірника (об’єкт фонтан 

парк Древлянський). 


