
Інформація про виконані роботи за період з 09.11. по 13.11.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Селезньова, 109 – монтаж хомута Ø109; 

- вул. Паризької комуни, 4 – монтаж хомута Ø120; 

- вул. Київська (ЗОШ №12) – монтаж хомута Ø300; 

- вул. комісара Наровського, 74 – заміна водопровідної труби 50 м.п. Ø50. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Ж.Кудакова, 17 – ремонт колодязя, монтаж хомута Ø32; 

- вул. Черемушки, 49 – монтаж хомута Ø50; 

- перехрестя вул. Житомирська та вул. 9 Травня – заміна шлангу. 

 

Промивка спеціальною машиною високого тиску каналізаційних мереж по вул. 

Грушевського, 68, 72-А. 

 

Всього виконано 106 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Черемушки, 67-А – 6 м.п. Ø89, монтаж 2-х засувок. 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. С.Кемського, 69 – демонтаж котла; 

- вул. Горького, 14 – демонтаж котла; 

- ізоляція теплових мереж 20 м.п. в котельнях по вул. Шевченка, 46, Героїв 

Небесної Сотні, 12; 

- ремонт запірної арматури – Ø50 – 2 шт., Ø80 – 3 шт., Ø150 – 2 шт.; 

- ремонт теплових камер – 2 шт.; 

- обстеження теплових мереж 14-ти котелень; 

- заключення нових договорів на послугу з теплової енергії. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1093 м3; 

приватний сектор – 373 м3; утилізовано – 1790 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 130 м3; прибирання парку – 20 м3; прибирання кладовищ – 45 м3. 

2. Вирізування чагарників по вул. Корольова, вул. С.Кемського, вул. 

Саченка. Прибирання квітників на площі міськвиконкому. Олійне фарбування 

зупинки громадського транспорту по вул. Залізнична (ЗОШ №8). 

3. Прибирання двірниками вулиць (узбіч) від змету та опалого листя: вул. 

Грушевського, вул. С.Кемського, вул. Сосновського, вул. Шевченка, вул. Героїв 



Чорнобиля, вул. Мельника, площа Молоді Коростенщини, вул І.Франка, 

шляхопровід (вул. С.Кемського), площа ЗД вокзалу, вул. Шолом-Алейхема, 

вул. Волонтерська, вул. Василя Стуса, вул. Героїв Небесної Сотні.  

Профілювання вулиць: вул. Полякова, вул. Козака, вул. Нєкрасова, пров. 

Корольова, пров. 1 Толстого. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, 

парків, прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Демонтаж та монтаж світлофорного об’єкта по вул. Черемушки, вул. 

Грушевського (центр). Копання траншеї та вкладання кабелю, встановлення 

ліхтарів (площа міськвиконкому). Демонтаж опори вуличного освітлення по 

вул. Ольгинська, площа міськвиконкому. Демонтаж мереж по вул. 

І.Котляревського, вул. Лозова, вул. Василя Стуса. 

5. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зимове утримання): 

улаштування майданчика для виробництва піщано-сольової суміші, заготівля 

дров для котельні підприємства. Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста 

(встановлення МАФ): монтаж та встановлення захисної конструкції фонтану на 

площі міськвиконкому. Виготовлення та встановлення каркасу навісу для 

заготівлі дров для теплиці квітників на базі КВГП. 


