
Інформація про виконані роботи за період з 16.11. по 20.11.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Гастелло, 22-Б – розкопка, монтаж хомута Ø70, заміна водопровідної 

лінії  100 м.п. Ø50; 

- біля ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» – розкопка, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Гастелло (гаражі) – розкопка, чеканка стику Ø600. 

 

Роботи в колодязях: 

- перехрестя вул. Торгова та вул. Шевченка – монтаж хомута Ø32; 

- пров. Шевченка, 10 – монтаж хомута Ø32; 

- пров. 2 Житомирський (біля Коростенського відділення АТ «Житомиргаз») 

– заміна болтів на задвижці Ø100. 

 

Всього виконано 81 заявку по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Черемушки, 81 – монтаж металевого паркану; 

- вул. Горького, 14 – демонтаж котла; 

- вапняне фарбування стель, загального площею 50 м2; 

- ремонт запірної арматури – Ø100 – 4 шт.; 

- ремонт теплових камер – 4 шт.; 

- обстеження теплових мереж 15-ти котелень; 

- ремонт підживлювальних насосів. 

 

Підсипання та планування ділянок після проведення робіт. 

Заключення нових договорів на послугу з теплової енергії. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 1094 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 1810 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 110 м3; прибирання парку – 45 м3; прибирання кладовищ – 45 м3. 

2. Вирізування чагарників по вул. Київська, вул. Шатрищанська, вул. 

Саченка. Пересівання ґрунту. 

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

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

Чорнобиля, площа Молоді Коростенщини, вул. І.Франка, площа ЗД вокзалу, 

вул. Шолом-Алейхема, вул. Василя Стуса, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. 

Горького. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парку, прибирання 

закріплених за підприємством територій. 



4. Усунення короткого замикання: вул. Шевченка, вул. Героїв Небесної 

Сотні, вул. Матросова, вул. М. Стельмаха, парк Древлянський. Підвіс кабелю: 

парк Древлянський. Копання траншей, вкладання труби та кабелю в парку 

Древлянському. Встановлення ілюмінацій по вул. І.Франка. 

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

роботи по запобіганню ожеледиці на автошляхах міста. Поточний ремонт 

об’єктів благоустрою парку: виготовлення пішохідної доріжки (вкладання 

бордюру, плитки). 


