
Інформація про виконані роботи за період з 05.04.2021 по 09.04.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- Фарфоровий завод (прохідна) – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Гастелло, 28 (ПВС) – розкопка, заміна засувки Ø200, Ø100; 

- вул. Шевченка, 20 – розкопка, заміна водопроводу 4 м.п. Ø200. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Горького, 17 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Т.Кралі, 68 – монтаж хомута Ø40; 

- вул. Грушевського, 66 (ЗОШ №11) – монтаж хомута Ø100. 

 

Всього виконано 83 заявки по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Горького, 80-А – облаштування огорожі 10 м.п.; 

- режимно-налагоджувальні роботи на котлах – 6 шт.; 

- технічне обслуговування пальників котлів – 2 шт.; 

- ремонт мережевого насосу – 1 шт.; 

- монтаж мережевого насосу – 1 шт.; 

- технічне обслуговування газових розподільних установок – 4 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 2 шт; Ø80 – 2 шт., Ø125 – 1 шт; 

- заміна противибухового клапану – 1 шт.; 

- ремонт теплових камер – 2 шт.; 

- монтаж люків на теплові камери – 3 шт.; 

- прибирання територій 5-ти котельнь. 

 

Ремонт мереж: 

- вул. Сосновського, 48-А – 48-Б – на трубі Ø150; 

- вул. Грушевського, 56 – на трубі Ø219; 

- вул. Шевченка, 64 – на трубі Ø159. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2225 м3; 

приватний сектор – 374 м3; утилізовано – 3040 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 290 м3; прибирання парку та скверів – 26 м3. 

2. Санітарна чистка трави та чагарників (парк «Древлянський»). 

Видалення аварійних дерев (вул. Київська). Пікірування розсади в горщики. 

Висаджування дерев (с. Грозине, полігон ТПВ) – 72 шт. 



3. Прибирання від змету вул. Грушевського, Базарна площа, площа 

Молоді Коростенщини ХХ ст. Профілювання вулиць сіл Васьковичі, 

Михайлівка та по місту Коростень (район Шатрищанська). Прибирання 

автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за підприємством 

територій м. Коростеня. 

4.  Демонтаж мереж вуличного освітлення по вул. Сосновського, Ігоря 

Сікорського. Ремонт ліхтарів на площі міськвиконкому. Заміна ламп вуличного 

освітлення по вул. Зв’язківців, вул. Василя Стуса, вул. Іскоростенька, вул. 

Шатрищанська, парк «Перемоги». Встановлення гак, скреп, хомутів, 

проколюючі, кронштейни, натяжні, ліхтарів, підвіс СІП по вул. Сосновського. 

Встановлення дорожнього знаку по вул. Сосновського. Копання траншей під 

кабель в парку «Древлянський». 

5. Поточний ремонт парків та скверів міста (проведення робіт по 

улаштуванню майданчиків для відпочинку (алея «Альтанка»). Поточний 

ремонт кладовищ с. Грозине (улаштування дерев’яної огорожі) 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прибирання прибудинкової території. 




