
Інформація про виконані роботи за період з 07.09. по 11.09.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. С.Кемського, 47 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Черемушки, 35-37 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Сонячна, 10 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32; 

- територія фабрики Кручених виробів – ліквідація витоку, монтаж хомута 

Ø150. 

 

Всього виконано 98 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. С.Кемського, 8/59 – обв’язка котла; 

- вул. Черемушки, 4 – ремонт мережевого насоса; 

- вул. Шевченка, 8в – обкошування трави на території котельні; 

- вул. Шевченка, 46б – встановлення котла; 

- вул. Мельника, 5 – встановлення газового пальника, електромагнітних 

клапанів безпеки та автоматики на котел; 

- вул. Черемушки, 81 – обслуговування та перевірка роботи електричної 

частини мережевого насоса; 

- вул. Героїв Небесної Сотні 12а – проведення ремонтних робіт силової 

частини електропостачання котельні. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста:  

- вивезено сміття – 1095 м
3
; 

- приватний сектор – 372 м
3
; 

- утилізовано – 1805 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 145 м
3
; 

- прибирання парку – 11 м
3
; 

- прибирання кладовищ –75 м
3
. 

 

2. Олійне фарбування зупинок по вул. С.Кемського. Видалення аварійних 

дерев по вул. Б. Шосе. Викошування газонів: вул. Грушевського, вул. І. Франка. 

Стрижка живоплоту вул. Грушевського, вул. І.Франка, вул. Шевченка, вул. 

Героїв Небесної Сотні, площа Молоді Коростенщини. Пікерування розсади. 

 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. С.Кемського, вул. 

Г.Сковороди, вул. Толстого, вул. Гастелло, вул. М. Амосова. Профілювання 

доріг по вул. Грушевського від буд. № 233 до буд.  №239-А,  пров. 1 



Л.Українки. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, пляжів, парків та 

закріплених за підприємством територій. 

 

4.  Встановлення ліхтарів по вул. Козацька, вул. Шевченка, пров. 

Лозовий. Заміна драйверів по вул. Південна. Заміна ламп: пров. Гербовий. 

Встановлення дорожніх знаків: вул. С.Кемського, вул. Грушевського, вул. 

Київська, вул. Шатрищанська, вул. 1 Травня. Встановлення гак, скеп, 

підтримуючих, натяжних, підвіс кабелю пров. Лісовий. Демонтаж та монтаж 

мережі по вул. Лісова. 

 

5. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: влаштування тротуару по 

вул. С.Кемського; ямковий ремонт проїзної частини вул. Пацаєва, вул. 

Шевченка, вул. С.Кемського. Поточний ремонт об’єктів парку: відновлення 

пам’ятника «Мал» після вандалізму. 


