
Інформація про виконані роботи за період з 06.07. по 10.07.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Ковельська, 34 – заміна шлангу Ø35; 

- пров. Коцюбинського, 4 – монтаж труби 5 м.п. Ø32; 

- територія заводу Кручені вироби – монтаж хомута Ø100; 

- пров. 1 Житомирський, 2-А (Коростенське відділення АТ «Житомиргаз») – 

заміна муфти Ø50. 

 

Всього виконано 105 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 16 – фарбування фасаду 200 м
2
; ремонт газового пальника; 

- вул. Шевченка, 46 – демонтаж старого і монтаж нового котлів; 

- вул. Гастелло, 22 – заміна гідро петель на котлі; 

- вул. Черемушки, 4 – ремонт газоходу; 

- вул. Сосновського, 72 – хімічна промивка котлів – 2 шт.; 

- вул. Мануїльського, 5 – хімічна промивка котлів – 2 шт. 

 

Олійне фарбування металевих поверхонь 80 м
2
. 

Викошування газонів на території котелень та на узбіччях дороги по вул. Героїв 

Небесної Сотні ≈ 2000 м
2
. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1091 м3; 

- приватний сектор – 374 м3; 

- утилізовано – 1780 м3; 

- вивіз великогабаритного сміття – 150 м3; 

- прибирання парку – 7 м3; 

- прибирання кладовищ – 92 м3. 

2. Викошування газонів (вул. Шатрищанська, вул. Залізнична, парк 

«Древлянський»). Догляд за квітниками (вул. Грушевського, пам’ятник 

«Чорнобильцям», кладовище по вул. Котляревського). 

3.  Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Грушевського. Повторне 

прибирання: вул. Шатрищанська, вул. Київська. Планування ґрунту по вул. 

С.Кемського. Профілювання доріг по вул. Л.Шевцової, пров. Добролюбова, 

вул. Пацаєва, вул. Добровольського, вул. Волкова, пров. 1 Сосновського, пров. 

2 Толстого, пров. 4 Толстого. Щоденне прибирання автобусних зупинок, урн по 

місту, пляжів, парків та закріплених за підприємством територій. 



4. Демонтаж та монтаж лінії вуличного освітлення по вул. Проліскова, вул. 

Саченка, вул. Зеленого. 

5. Продовження поточного ремонту об’єктів парку (викладання кам’яної 

опорної стіни з каменю – об’єкт «Фонтан»). Поточний ремонт мереж зливової 

каналізації (виготовлення колодязя та встановлення дощоприймача по вул. 

С.Кемського; вкладання коробів для переїзду по вул. Пацаєва, 2-А; вкладання 

тротуарної плитки на світлофорі по вул. Грушевського (площа). Підготовка 

розкопок КП «Теплозабезпечення» під асфальтування по вул. Шевченка, 45. 


