Звіт про реалізацію заходів районної програми «Питна вода
Свалявщини 2008-2020 роки» протягом 2017 року
На виконання
розпоряджень
голови облдержадміністрації від
12.12.05 №762 та від 15.03.06 №143 райдержадміністрація повідомляє, що
протягом 2017 року в районі по програмі „Питна вода Свалявщини” на 20082020 роки виконано наступні роботи по Свалявському районному
комунальному підприємству водопостачання та водовідведення, а саме :
І Дільниця водопроводу
1. Виконано роботи по очищенню водозабірних споруд та відстійників
від мулу, промивка та дезінфекція водопровідних мереж.
2. Проведено ремонтні роботи на водопровідних мережах (ліквідація
витоків, ремонт колодязів із заміною плит покриття і люків) - 26,8 тис.грн.
3. Проведено
ремонт технологічних трубопроводів із заміною
запірної арматури на НС по вул. Донського на суму 7,8 тис.грн.
3. Проведено роботи по заміні запірної арматури, ремонту насосного
обладнання, заміні ел.двигуна до насоса на ВОС Ждимир, заміна вентилятора
,ремонт системи хлорування, ремонт системи опалення на ВОС Бистрий на
суму 58,0 тис.грн.
4. Виконано роботи по ремонту трубопроводів подачі води з
водозаборів на ВОС на водозаборі Бистрий і с.Росош - 3,5 тис.грн.
5. Виконано роботи по ремонту покрівлі будівлі НС по вул. Набережна
в м. Свалява на суму 6,7 тис.грн.
ІІ Дільниця водовідведення
1. Виконано роботи по очищенню від мулу приймальних
резервуарів КНС по вул.Головна, вул.Невського, вул.Мукачівській, вул.
Корятовича.
2. Виконано роботи по промивці каналізаційних мереж і колодязів
по вул.Менделєєва, вул.Митрака, вул.Мукачівська,
вул.Київська, вул.
Я.Мудрого, вул.Добровольців, вул.Комунарів і вул.Суворова у м.Свалява та
вул.Зарічна в с.Росош.
3. Проведено ремонт каналізаційних колодязів із заміною плит
покриття і люків на суму 8,0 ис грн.
4. Проведено профілактичний ремонт насосного обладнання та
повітродувок на КОС м.Свалява на суму 10,4 тис.грн., ремонт технологічних
трубопроводів на суму 3,9 тис.грн та ремонт внутрішніх ел.мереж на суму 1,3
тис.грн.
5. Проведено заміну насоса з ел.двигуном , приладу керування та
захисту насоса і автоматичного вимикача на суму 35,1 тис.грн., на КНС по
вул. Мукачівській , заміна електросилового кабеля на КНС по вул.Корятовича
на суму 5,8 тис.грн., заміна запірної арматури та ремонт технологічних
трубопроводів на КНС по вул.Верховинська та КНС по вул.Головна на суму
10,5 тис.грн.
Завідувач сектору інфраструктури та ЖКГ РДА В.Івашкович

