
Комунальне підприємство 
«Титан»



Основні види діяльності підприємства:

*поточний ремонт та технічне обслуговування  фонтанів;

*утримання фонтанів;

*догляд за зеленими насадженнями парків;

*утримання парків;

*поточний ремонт малих  архітектурних форм парків  та пляжів;

*утримання громадських вбиралень та модульних туалетних кабін;

*обслуговування мобільних туалетних кабін;

*встановлення малих архітектурних форм  в парках та пляжах;

*утримання та благоустрій  міських пляжів;

*монтаж та демонтаж новорічної ялинки;

**виконання робіт та послуг стороннім підприємствам

* Прибирання прибудинкової території



Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

утримання фонтанів в працездатному стані при збереженні технічних параметрів і   заданих графіків їх  
роботи;

запобігання передчасного зношення устаткування фонтанів, шляхом своєчасного проведення технічного 
обслуговування, виявлення й усунення виникаючих несправностей;

забезпечення регламентованого графіка та  режиму роботи фонтанів; 

щоденне технічне обслуговування фонтанів, виявлення не робочих світильників, форсунок, ушкоджень у 
мережах і обладнанні керування ;

догляд за фонтанами, заміна ламп і світлофільтрів у підводних світильниках, які вийшли з ладу, протирання 
декоративних елементів фонтанів, 

підтримка номінального рівня води в чашах фонтанів й видалення дренажної   води   з насосних фонтанів та 
технологічних колодязів;

технічне обслуговування та поточний ремонт насосних агрегатів;

ліквідація наслідків стихійного лиха, аварій, актів вандалізму (виконання термінового ремонту);

повний демонтаж усього обладнання при консервації фонтанів на зимовий період, його ревізія і ремонт та 
встановлення перед початком весняно-літнього сезону.

Монтаж на зимовий період та демонтаж перед включенням фонтанів захисних куполів фонтанів з 
підсвіченням.

Поточний ремонт чаш фонтанів (проведення робіт по ремонту облицювання, окраскою чаш фонтанів, 
ремонтом гідроізоляції, та ін..)



Утримання фонтанів

очищення водної поверхні та дна фонтанів від сторонніх предметів;

очищення територій, прилеглих до фонтанів, від сміття та бруду мітлою;

навантаження та вивезення сміття;

виключення фонтанів, зливання води (демонтаж обладнання);

миття фонтанів: прочищення насосів, форсунок, фільтрів (монтаж обладнання)

очищення від сміття, мулу та бруду приймальних камер зливової каналізації;

очищення від сміття та бруду мітлою бокових сходів каскаду фонтанів «Райдуга»;

миття декоративних поверхонь облицювання фонтанів та парапетів;

миття скульптурних композицій фонтанів;

ліквідація вандальних надписів на облицюванні та скульптурних композиціях фонтанів (за необхідністю);

заповнення водою, включення фонтанів

позачергове миття фонтанів у разі залиття їх пінною рідиною



догляду за зеленими насадженнями Ландшафтного  парку «Вознесенівський», парку   
«Перемоги», скверу ім 60 річчя СРСР, парку «Енергетиків», скверу  «Театральний», 
парку Металургів

обрізання крон дерев і кущів, проріджування, вирізування сухих  суків і  гілок;

косіння газонів;

утримання однолітніх  квітників  і догляд за ними (прополювання, пушіння грунту, 
прибирання квітників, штикування на зиму)

Боротьба з карантинними рослинами, 

прополювання пристовбурних ямок  біля дерев та чагарників;

полив зелених насаджень (газони,квітники, дерева, чагарники);

загрібання та вивезення стовбурів та гілля;

знесення сухостійних, хворих та аварійних дерев;

розпилювання повалених дерев, корчування пнів;

садіння квітів та сівба газонів;

боротьба зі шкідниками та хворобами зелених насаджень.



Санітарне обслуговування парків та скверів

щоденне очищення пішохідних доріжок з твердим покриттям мітлою;

щоденне очищення пішохідних доріжок з щебеневим покриттям мітлою;

щоденне очищення автостоянки мітлою в Ландшафтному парку;

щоденне очищення урн від сміття (в літку та під час святкових заходів до 3-8 разів на день);

збирання та вивезення сміття та обпалого листя з зелених зон парків;

очищення від сміття водних дзеркал;

вирізування комишу по берегах озер;

прибирання острову в Ландшафтному пар

очищення території від снігу щільного не примерзлого;

посипання покриття піском або сумішшю;

зливання води з озер в Ландшафтному парку;



У Т Р И М А Н Н Я  Г Р О М А Д С Ь К И Х  В Б И РА Л Е Н Ь  ТА  
М О Д УЛ Ь Н И Х  Т УА Л Е Т Н И Х  К А Б І Н  

мийка стін, підлоги

протирання дверей, перегородок, вікон, підвіконь, 
огрівальних приладів

чищення санітарно-технічних приладів (унітази, 
раковини)

прибирання сміття, винос сміття



Обслуговування мобільних туалетних кабін

санітарне очищення (мийка) кабіни 

погрузка- вигрузка кабін у транспортний засіб та на місце установки

перевезення кабін на місце установки

відкачка  бака мобільної кабіни 

заправка бака спеціальним засібом



Монтаж новорічної міської ялинки

перевезення до місця установки пригрузів

перевезення та перенесення до місця установки  дуг сталевого каркасу та елементів зеленої 
маси

монтаж сталевого каркасу ялинки за допомогою крана 

встановлення анкерів

стикування деталей кілець з кріпленням на болтах ЭК1-ЭК40 при монтажі 

навішування канатних систем

навішування елементів зеленої маси

навіска за схемою  прикрас ,іграшок



Прибирання прибудинкової території

Підмітання територіїї

Прибирання сміття з газонів

Видалення сміття, прибирання та профілактичний огляд сміттєпроводів

Посипання території піском

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шаром до 2 см

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу та льоду після
обробки реагентами.









































«Здесь будет город-сад»


















