
Інформація про виконані роботи за період з 24.05.2021 по 28.05.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Шевченка, 86 – розкопка, заміна частини труби 15 м.п. Ø50, монтаж 

адаптерних муфт Ø50 – 2 шт., благоустрій після виконання робіт; 

- вул. Сосновського, 19-21 – благоустрій після виконання робіт. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Зв’язківців, 13 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Горького (ДЮСШ) – хомут Ø50; 

- вул. Сосновського, 28 – переврізка та заміна вентилю і арматури; 

- вул. Шатрищанська (база «Альфа») – зварювальні роботи, заміна флянцю; 

- каналізаційні колодязі накриті з/б кришками: вул. Шевченка, 74, вул. 

Гайдамацька, 4, вул. Маяковського, 6-8, вул. Сосновського, 25, Білокоровицьке 

шосе, 21; Селезньова, 110; Т.Кралі, 134. 

 

Всього виконано 131 заявку по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Грушевського, 52-Д – хімічна промивка котлів – 5 шт.; 

- вул. Сергія Кемського, 3-В – хімічна промивка котлів – 2 шт.; 

- вул. Черемушки, 61-А – ППР газового обладнання, ППР електричного 

обладнання; 

- вул. Гастелло, 22-В –  ППР газового обладнання; 

- демонтаж, ремонт, монтаж запірної арматури: Ø50 – 7 шт., Ø80 – 4 шт., 

Ø100 – 2 шт., Ø150 – 2 шт.; 

- викошування газонів на територіях котельнь; 

- викошування газонів вздовж вул. Героїв Небесної Сотні. 

 

Роботи на мережах: 

- вул. Шевченка, 3 – монтаж труб ППУ 134 м.п. Ø89, ремонт теплової 

камери. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2225 м3; 

приватний сектор – 370 м3; утилізовано – 3105 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 210 м3; прибирання парку та скверів – 18,7 м3. 

2. Викошування газонів (вул. І. Франка, вул. Грушевського, вул. 

Древлянська); стрижка живоплоту (вул. І.Франка, площа міськвиконкому, 

площа «Молоді Коростенщини»); висаджування квітів (площа міськвиконкому, 

парк «Древлянський»); роботи по видаленню аварійних дерев з залученням 



альпіністів з м. Києва по вул. Корольова, 30, вул. Сосновського, 70, 46А, вул. 

І.Франка, 7А, вул. Горького, 12. 

3. Прибирання вулиць від змету: Грушевського, Шевченка (повторне), 

Музейна, Сосновського, І. Франка; прибирання вул. І. Франко після 

викошування газонів та стрижки живоплоту; профілювання вулиць в 

мікрорайоні Коростень-Подільський, а також профілювання провулку 

Пролетарському по письмовому зверненню; прибирання автобусних зупинок, 

урн по місту, прибирання закріплених за підприємством територій м. 

Коростеня. 

4. Нанесення дорожньої розмітки по вул. Мельника; встановлення 

дорожніх знаків по вул. Івана Котляревського, Григорія Сковороди, Войкова, 

Південна, Сосновського, 1 Травня, В. Котика, Захарченка, Фадеєва, Бровар, 

Д.Бідного; ремонт освітлення в с. Васьковичі (підвіс СІП), ремонт ТП. 

5. Поточний ремонт парків та скверів міста (встановлення бордюрів біля 

пам’ятнику «Володимиру Великому»); поточний ремонт мереж зливової 

каналізації (влаштування системи водовідведення вул. Василя Стуса, вул. 

Залізнична). 

 

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, 7. 




