
Інформація про виконані роботи за період з 12.04.2021 по 16.04.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Селезньова (біля кафе Лаверна) – розкопка, заміна водопровідної 

труби 5 м.п. Ø110; 

- вул. Гастелло, 28 (ПВС) – розкопка, переврізка на новий насос, монтаж 

насосу; 

- вул. Шевченка, 20 – розкопка, заміна водопроводу 4 м.п. Ø250, 

капітальний ремонт каналізаційного колодязя, монтаж металевої кришки люку; 

- вул. Селезньова, 124 – розкопка через можливий порив. 

 

Роботи в колодязях: 

- район Хіммашу – ремонт засувки Ø200; 

- вул. Б.Хмельницького, 3 – ремонт засувки Ø250. 

 

Всього виконано 87 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 16 – ремонт котла; 

- ремонт підживлювального насосу; 

- ремонт мережевого насосу – 2 шт.; 

- монтаж газового пальника; 

- ремонт запірної арматури Ø50 – 1 шт.; Ø80 – 2 шт.; 

- відключення від подачі газу 12-ти котельнь; 

- прибирання територій котельнь та вул. Героїв Небесної Сотні. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Мельника, 11 – 2 м.п. Ø108; 

- вул. Шевченка, 12 – 5 м.п. Ø159. 

 

Зняття показників лічильників. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2230 м3; 

Приватний сектор – 378 м3; Утилізовано – 3060 м3; Вивіз великогабаритного 

сміття – 300 м3; Прибирання парку та скверів – 50 м3; Прибирання кладовищ – 

20 м3. 

2. Видалення чагарників (парк «Древлянський»). Видалення аварійних 

дерев по вул. Грушевського, 25, 132. Підстригання живоплоту (площа 

міськвиконкому). Догляд за квітниками (площа міськвиконкому). Посів квітів у 

парниках. 



3. Прибирання від змету вул. Грушевського, вул. Сосковського, площа 

біля залізничного вокзалу та повторне прибирання вул. Базарна площа. 

Підмітання навісною щіткою вул. Сонячна, Каштанова, частково вулиці Сергія 

Кемського, Грушевського, Сосновського. Профілювання вулиць Сарновицького 

та Дідковицького старостівського округу Коростенської МТГ та по місту по 

вул. Менделеєва з провулками, пров. 2 Жовтневий, пров. Білошицького, пров. 

Катерини Білокур, вул. Волкова, вул. Тельмана, вул. Мануїльського (частково) 

та провулок, вул. Толстого з провулками. Прибирання автобусних зупинок, урн 

по місту, прибирання закріплених за підприємством територій міста. 

4. Демонтаж мереж вуличного освітлення по вул. Ігоря Сікорського, 

Шолом-Алейхема. Заміна ламп вуличного освітлення по вул. Єсеніна, вул. 

Шевченка. Встановлення гак, скреп, ленти, підтримуючі, натяжні, підвіс СІП по 

вул. Івана Котляревського ТП 182. Демонтаж і монтаж ліхтарів (парк 

«Древлянський»). Копання траншей під кабель в парку «Древлянський». 

Встановлення залізобетонних опор по вул. Мельника та вул. Ковельська. 

Регулювання світлофорного об’єкта по вул. Грушевського. 

5. Поточний ремонт парків та скверів міста (проведення робіт по 

улаштуванню майданчиків для відпочинку (алея «Альтанка»). Улаштування та 

поточний ремонт кладовищ с. Грозине, мікрорайон Чолівки (роботи по 

відновленню та улаштуванню дерев’яної огорожі). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прочищення каналізаційної системи в підвальних приміщеннях по                

вул. Центральна, 5, 6, 7. 

4. Прибирання прибудинкової території. 




