
Інформація про виконані роботи за період з 24.08. по 28.08.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Роботи із землі: 

- вул. Грушевського, 139є – врізка водопостачання до приватного будинку; 

- біля музичної школи – заміна труби водопостачання 4 м.п. Ø32. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Грушевського, 45 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø50; 

- вул. Шевченка, 12 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø50; 

- вул. Ковельська, 16 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Т.Кралі, 124 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Шолом-Алейхема, 72а – підйом каналізаційних колодязів – 3 шт. 

 

Всього виконано 92 заявки по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. С.Кемського, 8/59 – викошування газонів; 

- вул. Київська, 1а (бойлерна) – облаштування примикань – 10 шт.; 

- ППР газової служби та контрольно-вимірювальних приладів (КВП) по 4 

котельням; 

- встановлення засувок після ремонту: Ø80 – 2 шт., Ø100 – 2 шт., Ø150 – 3 шт.; 

- обслуговування теплових камер – 12 шт.; 

- встановлення будинкових теплових лічильників після держповірки – 7 шт. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста:  

- вивезено сміття – 1092 м3; 

- приватний сектор – 374 м3; 

- утилізовано – 1790 м3; 

- вивіз великогабаритного сміття – 195 м3; 

- прибирання парку – 5 м3; 

- прибирання кладовищ – 85 м3. 

2. Вирощування розсади. Вирубування чагарників (вул. Залізнична, вул. 

Горького, вул. Б. Хмельницького, вул. Річна, вул. В. Стуса, кладовище по вул. 

І.Котляревського). Видалення аварійних дерев (вул. Шевченка, вул. Г. 

Сковороди). 

3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Горького, вул. 

Пролетарська, вул. Б. Хмельницького. Вивезення змету з прибраних вулиць. 



Знімання ґрунту по вул. Залізничній (продовження виконання робіт). 

Профілювання пров. 2 Л. Українки, вул. Північна (продовження виконання 

робіт). Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, пляжів, парків, 

прибирання закріплених за підприємством територій. 

4. Встановлення (гак, скреп, підтримуючих, натяжних) парк Древлянський. 

Підвіс СІП в парку Древлянський. Підвіс дроту по вул. Лозова, вул. Жмаченка. 

Усунення ушкодження вул. Проліскова. Перевірка та ремонт ТП вул. Базарна, 

вул. Лозова, вул. Грушевського, вул. Зв’язківців, вул. Селезньова, вул. Т. Кралі, 

вул. Сосновського, вул. Південна, вул. Черемушки. Ремонт освітлення вул. 

С.Кемського. Заміна драйверів вул. Комарова. Демонтаж та монтаж мереж 

вуличного освітлення по вул. Тарнавського (встанолення гак, скреп, 

підтримуючих, натяжних). 

5. Поточний ремонт благоустрою міста (відновлення лавочок для 

відпочинку) площа Молоді Коростенщини. Встановлення МАФ: (демонтаж 

покрівлі зупинки громадського транспорту «ЗОШ №8» вул. Залізнична, 

виготовлення матеріалів, а саме брус, дошка); влаштування майданчиків для 

контейнерів ТПВ по вул. С.Кемського, 70а, 44). Поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі (відновлення тротуару по вул. Героїв Чорнобиля, 4; відсипка 

та підготовка до асфальтування тротуару по вул. С.Кемського); асфальтування 

майданчиків для ТПВ по вул. С.Кемського, вул. Захарченка; асфальтування 

тротуарів (ямковий ремонт ) вул. Сосновського, вул. Грушевського. Технічне 

обслуговування систем зливової каналізації (чищення решіток, дощоприймачів 

по вул. Шатрищанська, вул. Торгова, вул. 1 Травня). Поточний ремонт 

кладовища (відновлення дерев’яного паркану) мікрорайон «Чолівка». 


