
Інформація про виконані роботи за період з 10.08. по 14.08.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Гастелло, 22 – розкопка, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Кооперативна, 4 – розкопка, заміна водопровідної труби 5 м.п. Ø50 мм.; 

- територія міської лікарні – розкопка каналізаційної лінії до інфекційного 

відділення, монтаж хомута Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Сонячна, 72а – заміна крана Ø50; 

- вул. Древлянська, 3 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø90; 

- вул. Жмаченко, 4 – ліквідація витоку, ремонт запірної арматури; 

- територія фабрики Кручених виробів – ліквідація витоку, монтаж хомута 

Ø100. 

 

Всього виконано 81 заявку по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Київська, 1а – фарбування котельні ≈ 204 м
2
; 

- вул. Шевченка, 16 – промивка котла; 

- вул. Шевченка, 46 – викошування газонів; капітальний ремонт мереж 

приєднаних до котельні 43 м.п. Ø159; 

- вул. Шевченка, 86 – ремонт запобіжних клапанів – 2 шт.; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 12 – ремонт запірної арматури – 20 шт.; 

- вул. Горького, 80 – влаштування вимощення 14 м
2
; штукатурка стін – 2 м

2
; 

- вул. Данила Галицького, 5 – штукатурка стін – 2 м
2
; 

- ППР контрольно-вимірювальних приладів в котельнях по вул. Шевченка, 46, 

86, Черемушки, 6, Героїв Небесної Сотні, 12; 

- ППР газових розподільних установок в котельнях по вул. Каштанока, 15, 

Данила Галицького, 5, в ЗОШ №1 та №3. 

 

Роботи в будинках: 

- вул. Ш.Алейхема, 72а – заміна врізки в будинок 8 м.п. Ø100; 

- монтаж теплових лічильників після повірки – в 30 будинках. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1095 м3; 



- приватний сектор – 372 м3; 

- утилізовано – 1780 м3; 

- вивіз великогабаритного сміття – 120 м3; 

- прибирання парку – 15 м3; 

- прибирання кладовищ – 65 м3. 

2. Видалення аварійних дерев (парк Древлянський). Викошування та 

вирізування чагарників (вул. 1 Травня). Викошування газонів по вул. 

Грушевського, вул. Мельника, вул. Шевченка, вул. Черемушки, вул. 

Г.Сковороди. Викошування газонів (площа міськвиконкому). Догляд за 

квітниками та полив (парк Древлянський, площа біля міськвиконкому, вул. 

Грушевського, вул. Сосновського, меморіал Козака, меморіал Св. Покрови). 

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

С.Кемського, вул. Шевченка. Прибирання площі Молоді Коростенщини після 

проведення робіт струйною машини. Профілювання доріг по пров. 2 

О.Кошевого, пров. 1 Нєкрасова, вул. Сосновського, 52. Зняття грунту з зеленої 

зони по вул. Залізничній. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, 

пляжів, парків та закріплених за підприємством територій. 

4. Встановлення (гак, ленти, скреп, хомутів, кронштейнів, проколюючих)  

по вул. Зелена, вул. Підпільників Дідківських, вул. Маяковського. Демонтаж 

електролічильника після грози по вул. Сосновського. Перестановка 

залізобетонної опори по вул. Маяковського. Встановлення (натяжних, кабелю, 

кронштейнів, ліхтарів) по вул. Маяковського. Підвіс кабелю, натяжних, 

встановлення ліхтарів по вул. Проліскова, пров. Вишневий. Ремонт 

світлофорного об’єкту по вул. Грушевського (магазин «Фора»). Усунення 

короткого замикання (площа міськвиконкому). Ремонт освітлення по вул. 

Древлянська. Встановлення автомата по вул. Черемушки, вул. Б. Шосе. 

5. Поточний ремонт елементів благоустрою міста (встановлення МАФ, 

облаштування майданчиків для встановлення контейнерів для ТПВ по вул. 

Древлянська («Винзавод»),  вул. Кооперативна, вул. Захарченка, вул. 

Каштанова, вул. С.Кемського, 115. Відновлення тротуару по вул. Героїв 

Чорнобиля, 4 (відсипка, вкладання плитки, бетонування опорної стіни, 

вкладання плит). Ремонт та відновлення лавочок для відпочинку (ЗД вокзал – 

зупинка, вул Шатрищанська – «Трубосталь»). Поточний ремонт об’єктів парку 

(планування грунту механізмами, демонтаж повітровводів). Поточний ремонт 

систем зливової каналізації (відновлення дощоприймачів по вул. Маяковського, 

8, 12).  


