
Інформація про виконані роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

за період з 01.01.2022 по 06.01.2022 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

- вул. Селезньова, 80-А, 80-Б - розкопка, встановлено 2-х хомуті Ø150. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Василя Петренка, 3 - розкопка, встановлено хомут Ø100; 
- вул. Волкова, 13 –  перекрито водопостачання, заміна запірної арматури. 

 
Обстеження водопровідної мережі по вул. Чехова (територія ПМК). 

Обстеження водопровідної мережі на предмет низького тиску по вул. Чолівська 

 
Всього виконано 59 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Сосновського, 10, 25, 72 – технічне обслуговування газових розподільних 

установок; 

- вул. Гастелло, 22, Шевченка, 86-Д – ремонт газових пальників; 

- вул. Мельника, 5 – налагодження газового котла; 

- вул. Київська, 1-А – ремонт насосу; 

- вул. 1 Травня, 35-Б – ремонт котла; 

- вул. Ольгинська, 4-Г – заготівля твердого палива (дров), заміна бойлера; 

- вул. Шевченка, 16 – ремонт водопроводу х/в, заміна бойлера; 

- вул. Шевченка, 46-Б – заміна водопроводу х/в 2 м.п. Ø100; 

- вул. Грушевського, 52 – ремонт теплової камери; 

- вул. Горького, 14-В – ремонт покрівлі, прокладання мережі х/в; 

- вул. Горького, 80-А – ремонт засувки Ø100; 

- вул. Черемушки, 34-А – зварювальні роботи на мережі х/в, бетонування основи 

для насосу; 

- перевірка електробезпеки блоків автоматики – по вул. Черемушки, 4-А, 

Гастелло, 22-В, Грушевського, 52, 68-Б; 

- заміна ламп розжарювання – 50 шт.  

 

Заміна мереж: 

- вул. Грушевського, 32 – 0,6 м.п. Ø159; 

- вул. Грушевського, 28 – 1 м.п. Ø89; 

- вул. Шевченка, 86-А – 10 м.п. Ø325. 

 

Ліквідація витоків по вул. Гастелло, 16, Грушевського, 28, 48-А, Черемушки, 4-А, 

Шевченка, 40, та біля лічильника по вул. Шевченка, 69. 



КВГП 

 

1. Монтаж ілюмінації по вул. Шевченка та біля міськвиконкому 

2. Ремонт вуличного освітлення в районі Пашини та Чигирі. 

3. Ремонт підпірної стінки в парку Древлянському. 

4. Заготівля твердого палива (дров). 

5. Прибирання та зрізка дерев вул. Сергія Кемського та вул. Сосновського. 

6. Вирізування чагарників по вул. Грушевського. 

7. Вивіз сміття, гілля та великогабаритних побутових відходів.  




