
Інформація про виконані роботи за період з 19.04.2021 по 23.04.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Селезньова, 124 – монтаж хомута Ø25; 

- вул. Грушевського, 15 – розкопка, монтаж хомута Ø200. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Чолівська, 17 – ремонт запірної арматури; 

- біля об’єкту «Скеля» – запущено в роботу водопровідну колонку; 

- вул. Шолом-Алейхема (біля хлібзаводу) – каналізаційний колодязь 

накрито з/б кришкою. 

 

Всього виконано 89 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Шевченка, 86-Д – ревізія і чистка фільтрів на котлах; 

- вул. Грушевського, 52-Д – зварювальні роботи на системі опалення та 

газовому обладнанні; заміна запірної арматури Ø150 – 1 шт.; Ø100 – 1 шт.; 

- вул. Сосновського, 25-М – зварювальні роботи на системі опалення та 

газовому обладнанні; 

- вул. Черемушки, 4-А – поточно-планові роботи: перевірка блоків 

управління – 4 шт.; змазування підшипників електродвигунів – 5 шт.; перевірка 

та ремонт контуру заземлення; 

- вул. Горького, 80-А – демонтаж та ремонт запірної арматури Ø125 – 1 шт., 

Ø100 – 4 шт.; 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – підготовка до хімічної очистки котлів; 

- вул. Сергія Кемського, 3-В – ремонт теплової камери ТК-17; 

- фарбування водоемульсійною фарбою – 30 м2; 

- здано на повірку 40 будинкових лічильників.   

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2235 м3; 

приватний сектор – 380 м3; утилізовано – 3070 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 310 м3; прибирання парку та скверів – 45 м3; прибирання кладовищ – 

29 м3. 

2. Видалення аварійних дерев (вул. Грушевського, 74-А, Б.Шоссе, 6, 

Героїв Чорнобиля, 4, 6, Шевченка, 14-А, 64). Догляд за зеленими насадженнями 

(парк «Древлянський», площа міськвиконкому). Викошування газонів (площа 

міськвиконкому). 



3. Повторне прибирання від змету вул. Грушевського, І.Франко, 

Шевченка, Героїв Чорнобиля. Прибирання від змету вул. Сосновського, 

Київська, Шатрищанська, Київська. Прибирання після толоки. Профілювання 

вулиць с. Каленське, с. Корма, с. Ходаки, с. Горбачі, с. Мединівка, с. Великий 

Ліс, с. Зубівщина, с. Мала Зубівщина.  Прибирання автобусних зупинок, урн по 

місту, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

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

Ковельська, 89. Підвіс СІП, встановлення кронштейна по вул. Грушевського. 

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

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

поточний ремонт кладовищ по вул. Сергія Кемського, мікрорайон «Чолівка», 

«Чигирі» (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, 7, 9. 




