
Інформація про виконані роботи за період з 19.10. по 23.10.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. С.Кемського, 5а – розкопка, ліквідація витоку, монтаж хомута Ø100; 

- вул. Гастелло, 20 – чеканка стику Ø600 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Каштанова, 12 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø32; 

- перехрестя вул. Черемушки – І.Котляревського – ліквідація витоку, 

переврізка. 

 

Ліквідація розкопок по вул. Черемушки, 67, Грушевського, 52, пров. Миколи 

Куліша, 3. 

 

Всього виконано 67 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Заміна мереж: 

- 1,5 м.п. Ø100 – вул. Сосновського, 25 (біля котельні); 

- 30 м.п. ППУ Ø50 – вул. Шевченка, 33. 

 

Роботи в котельнях: 

- запуск 33 котелень на природному газі; 

- запуск альтернативної котельні по вул. Горького, 14; 

- ремонт теплових камер – 2 шт., по вул. Каштанова, 33, пров. Гербовий, 

10а; 

- ремонт мережевих насосів – 3 шт., по вул. Сосновського, 25, 72, Данила 

Галицького, 5; 

- монтаж мережевого насосу по вул. 1 Травня, 35. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста:  

- вивезено сміття – 1098 м
3
; 

- приватний сектор – 374 м
3
; 

- утилізовано – 1795 м
3
; 

- вивіз великогабаритного сміття – 170 м
3
; 

- прибирання парку – 45 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 150 м
3
. 



2. Вирізування парослі по вул. Грушевського. Прибирання квітників по 

місту. Висаджування квітів на міському кладовищі. Викошування трави по вул. 

Київська. 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету та листу: вул. І.Франка, вул. 

Шевченко, вул. Сосновського. Профілювання вулиць: Енгельса, Гоголя, 

В.Стуса. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків та закріплених 

за підприємством територій кожного дня. 

4. Демонтаж мережі, підвіс дротів вул. Залізнична. Демонтаж мереж по 

вул. Енгельса, вул. Коцюбинського. Встановлення опори, зварювальні роботи, 

підвіс кабелю, підвіс кабелю світлофорного об’єкта, встановлення ліхтаря, 

встановлення дорожнього знака по вул. Героїв Чорнобиля. Заміна ламп 

вуличного освітлення по вул. Горького, вул. Київська, ЗОШ №2. Усунення 

короткого замикання на ілюмінації «Я люблю Коростень». Кріплення шафи 

освітлення по вул. Героїв Чорнобиля. Ремонт освітлення по вул. Шевченка. 

Ремонт світлофорного об’єкта по вул. Грушевського «Фора». 

5. Поточний ремонт системи зливової каналізації, виготовлення дорожньої 

плити під люк по вул. Ж. Кудакова, встановлення люка по вул. Жмаченко 

(після вандалізму). Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 

(асфальтування тротуарів в парку «Древлянський», вул. Ш. Алейхема, ямковий 

ремонт вул. Шевченка, вул. Паризької комуни, вул. Маяковського).  

Відновлення тротуару після ДТП по вул. Героїв Чорнобиля (вкладання плитки). 


