
Інформація про виконані роботи за період з 17.05.2021 по 21.05.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Войкова, 15 – розкопка, заміна трійника Ø15; 

- вул. Сосновського, 19 – заміна водопровідної мережі, монтаж 

поліетиленових труб 28 м.п. Ø100; 

- територія фабрики Кручених виробів (підвальне приміщення) – монтаж 

заглушки на водопровідній мережі. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Шолом-Алейхема, 66 – монтаж хомута Ø300; 

- вул. Черемушки, 14 – заміна вентилю Ø25; 

- вул. Ковельська, 12 – монтаж хомута Ø40; 

- вул. Сосновського, 19 – розкопка, капітальний ремонт колодязя, монтаж 

обичайки та кришки. 

 

Всього виконано 131 заявку по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Грушевського, 52-Д – ремонт котла; 

- вул. Горького, 80-А – викошування газонів; 

- вул. Шевченка, 86-Д – викошування газонів; 

- вул. Сергія Кемського, 3-В – викошування газонів; 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – викошування газонів; 

- вул. Черемушки, 61-А – очищення і продувка імпульсних ліній ГРУ;  

- монтаж запірної арматури: Ø80 – 4 шт., Ø100 – 3 шт., Ø150 – 4 шт.; 

- ремонт механічно-електричного обладнання на котлах – 5 шт.; 

- зняття показників електролічильників. 

 

Роботи на мережах: 

- вул. Шевченка, 3 – монтаж труб ППУ 40 м.п. Ø89. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2210 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 3089 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 200 м3; прибирання парку та скверів – 25,5 м3. 

2. Викошування газонів (вул. Сергія Кемського, площа міськвиконкому, 

вул. Грушевського, вул. Мельника); стрижка живоплоту (вул. Грушевського); 

висаджування квітів (вул. Грушевського, вул. Героїв Чорнобиля). 



3. Прибирання вулиць від змету Шевченка, Сосновського, Маяковського; 

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій м. Коростеня. 

4. Демонтаж та монтаж дротів світлофорного об’єкта по вул. Героїв 

Чорнобиля (біля м-н «Сільпо»); встановлення дорожніх знаків по вул. Героїв 

Чорнобиля (біля м-н «Сільпо»), вул. Коротуна, площа «Молоді 

Коростенщини»; монтаж лінії та встановлення ліхтарів по вул. Некрасова; 

заміна ламп вуличного освітлення по вул. Базарна вул. Саченка, пров. Саченка; 

відключення ілюмінації по місту. 

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

ремонт благоустрою міста (встановлення МАФ, а саме встановлення лавочки  

для відпочинку на набережній в парку «Древлянський»), ремонт дитячого 

майданчика (площа міськвиконкому); поточний ремонт та технічне 

обслуговування мереж зливової каналізації - система водовідведення (чищення 

канав водовідведення по пров. Базарний, чищення решіток дощоприймачів 

після зливи), встановлення бетонних плит (вул. Жмаченка, 39, вул. 

Маяковського,8). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прибирання прибудинкових територій. 

4. Прочищення каналізаційної системи в підвальному приміщенні по                

вул. Центральна, 3. 



 


