
Інформація про виконані роботи за період з 10.05.2021 по 14.05.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Сосновського, 54/4 – розкопка, заміна труби 3 м.п. Ø32; 

- вул. Т.Кралі, 122 – розкопка, монтаж 2-х хомутів Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Івана Котляревського, 2 – ремонт крану; 

- вул. Григорія Сковороди, 59 – заміна вентилю; 

- вул. Героїв Чорнобиля, 6-8 – ремонт пожежного гідранту; 

- вул. Базарна, 1-3 – підняття клапану. 

 

Всього виконано 100 заявки по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Грушевського, 52-Д – хімічна прочистка котлів – 5 шт.; 

- пров. Сосновського, 10-Б – хімічна прочистка котлів – 3 шт.; 

- вул. Сосновського, 25-М – хімічна прочистка котлів – 3 шт.; 

- вул. Шевченка, 46-Б – хімічна прочистка котлів – 4 шт.; 

- вул. Сергія Кемського, 3-В – хімічна промивка котлів; 

- вул. Шолом-Алейхема, 43 (дахова котельня) – планово-попереджувальні 

роботи; 

- вул. Білокоровицьке шосе, 6 (дахова котельня) – планово-попереджувальні 

роботи; 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – ремонт, штукатурка і шпаклювання стін 

фасаду – 25 м2;  

- ремонт запірної арматури: Ø50 – 6 шт., Ø80 – 10 шт., Ø100 – 12 шт., Ø150 – 

8 шт., Ø200 – 4 шт.; 

- ремонт, налаштування блоків автоматики – 4 блоки; 

- ремонт механічно-електричного обладнання на котлах – 1 шт. 

 

Роботи на мережах: 

- вул. Черемушки, 65-Б (ТК-3, ТК-7, ТК-9) – 48 м.п. Ø159 (монтаж, 

фарбування суриком, утеплення; 48 м.п. Ø219 (монтаж). 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2235 м3; 

приватний сектор – 372 м3; утилізовано – 3150 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 180 м3; прибирання парку та скверів – 28 м3; прибирання кладовищ – 

190 м3. 



2. Викошування газонів (вул. Сергія Кемського, парк «Древлянський», 

вул. Маяковського, вул. Грушевського, вул. Шевченка); поточний ремонт 

кладовищ (по вул. Івана Котляревського); поточний ремонт меморіального 

комплексу (парк «Древлянський»). 

3. Профілювання мікрорайону «Коростень-Подільський»; повторне 

прибирання від змету вул. Грушевського, Мельника, Григорія Сковороди;  

прибирання дорожнього покриття по вул. Шевченка після робіт з поточного 

ремонту струйним методом; прибирання автобусних зупинок, урн по місту, 

прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

4. Монтаж мереж вуличного освітлення по вул. Шолом-Алейхема; ремонт 

вуличного освітлення (вул. Козаченко, Вишнева, Шкільна, Саченко, Гастелло, 

Коцюбинського, Біляєва, Набережна). 

5. Поточний ремонт парків та скверів міста (алея «Альтанка»); 

обслуговування організацій (асфальтування дорожнього покриття після 

розкопок  КП «Теплозабезпечення»); поточний ремонт огорожі на кладовища в 

районі «Чолівка»; благоустрій міста (встановлення МАФ, а саме встановлення  

лавочки для відпочинку на зупинці «на вимогу» громадського транспорту по 

вул. Генерала Кульчицького); обстеження та благоустрій міського пляжу 

(виготовлення перил). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Заміна електрообладнання на насосі КНС. 

4. Прочищення каналізаційної системи в підвальному приміщенні по                

вул. Центральна, 3. 



                      КОМУНАЛЬНЕ   ПІДПРИЄМСТВО 

                                               « Г Р О З И Н С Ь К Е» 

                                  КОРОСТЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

    Поштова адреса : 11542  с.Грозине, вул. Тимірязева ,26  

                                                          Коростенський район   Житомирська область                                                                                                                                                                                                       

тел. /04142/ 61- 1 -16 

Е-mail : grosine@ukr.net 

 

 Вих. №_____ 

від «___»___________2021р. 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                       Начальнику УЖКГ  міськвиконкому 

                                                                                                    Мартинюку В.М. 

Інформація  про виконані роботи  КП «Грозинським»  

 з  10.05.2021  по 14.05.2021року 

 

1.Відкачування КНС № 1,2. 

2. Чистка каналізаційних насосів на КНС.  

3. Промивка фільтрів води на водонапірній вежі. 

4. Прибирання урн біля житлових будинків селища. 

5. Вивезення сміття  -  17 куб.м. 

6.Виконано  чищення каналізаційних колодців  по 

 вул. Шкільна. 

7.  Прибирання  зупинок громадського транспорту  в с.Грозине. 

  

 

 Начальник                                      Віктор КАМИНСЬКИЙ 
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