
Інформація про виконані роботи за період з 17.08. по 21.08.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- територія заводу Льонок – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø50; 

- водопровідна підвищувальна станція по вул. Київська – заміна фланця Ø300; 

ліквідація витоку біля ВПС, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Кооперативна, 11 – розкопка, заміна водопровідної труби 4 м.п. Ø50 мм. 

 

Роботи на колонках: 

- вул. Сосновського, 52 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø100; 

- вул. 9 Січня – демонтаж та монтаж нової водопровідної колонки. 

 

Всього виконано 127 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Мельника, 5 – обв’язка котла (монтаж котла; встановлення запірної 

арматури, підривних клапанів; монтаж контрольно-вимірювальних приладів); 

- вул. Київська, 1а – ремонт рулонної покрівлі 140 м
2
; 

- вул. Черемушки, 6 – викошування газонів; 

- вул. Шевченка, 8 – хімічна промивка котла – 1 шт.; 

- вул. Корольова, 32 -  

- ремонт запірної арматури: Ø50 – 7 шт., Ø80 – 15 шт., Ø100 – 19 шт.; 

- переміщення котла з котельні по вул. Корольова, 32 до котельні по вул. 

Шевченка, 46а; 

- обслуговування теплових камер – 7 шт.; 

- встановлення будинкових теплових лічильників після держповірки – 3 шт. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1095 м
3
; 

- приватний сектор – 374 м
3
; 

- утилізовано – 1810 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 195 м
3
; 

- прибирання парку – 10 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 110 м
3
. 

2. Утримання квітників (збирання насіння з квітників та газонів). 

Викошування зеленої зони (вул. І. Франко, вул. Б. Хмельницького (меморіал), 

вул. Маяковського, вул. Сковороди, вул. Горького, вул. Залізнична (частково), 



шляхопровід «Чигирі», вул. Базарна, вул. Ж.Кудакова, площа Молоді 

Коростенщини). Полив квітників та газонів. Стрижка живоплоту по вул. 

І.Франка. 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Черемушки. Прибирання 

живоплоту після стрижки по вул. І. Франко. Профілювання  провулків, які 

приєднані до вул. В. Стуса та вул. Л. Українки. Прибирання автобусних 

зупинок, урн по місту, пляжів, паркі та закріплених за підприємством 

територій. 

4. Встановлення (гаків, скрепів, хомутів, кронштейнів, ліхтарів, 

підтримуючих, натяжних, підвіс СІП) по вул. 1 Травня. Копання траншей під 

закладні на площі міськвиконкому. Заміна ламп вуличного освітлення по вул. 

Горького (пішохідний міст), вул. Сосновського, вул. В.Стуса, вул. 

Маяковського, вул. Генерала Кульчицького, вул. Пушкінська, вул. Козаченка. 

Усунення ушкодження, копання траншеї під кабель, прокладання кабелю та 

труби – парк Древлянський. Встановлення світильників для підсвітки ялинок – 

площа міськвиконкому. 

5. Встановлення МАФ (виготовлення майданчиків для встановлення 

контейнерів для збору ТПВ) вул. Захарченка, вул. Кооперативна, вул. 

Древлянська («Винзавод»), пров. Кошового, вул. Ковельська. Поточний ремонт 

вулично-дорожньої мережі (вкладання тротуарної плитки, асфальтування, 

влаштування пандуса) тротуар по вул. Героїв Чорнобиля, 4. Встановлення  урн 

на зупинках громадського транспорту по вул. Б. Хмельницького, вул. 

Залізнична. Ремонт лавок для відпочинку в місцях загального користування по 

вул. Шатрищанська, ЖД вокзал. Влаштування стовпчиків під встановлення 

лавочок (парк Древлянський). 


