
Інформація про виконані роботи за період з 25.01.2021 по 29.01.2021 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Гастелло, 3 – розкопка, чеканка стику Ø600; 

- вул. Сосновського, 50-Б – розкопка, монтаж хомута Ø300; 

- вул. Сосновського, 29 – розкопка, заміна водопровідного підводу 25 м.п. 

Ø32. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Базарна, 6 – заміна запірної арматури; 

- вул. Т.Кралі, 9 – монтаж хомута Ø50; 

- вул. Каштанова, 15 – монтаж хомута Ø76. 

 

Всього виконано 139 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Сосновського, 25-М – ремонт запасної ємності для води; ремонт 2-х 

теплових камер (біля котельні); 

- вул. Грушевського, 68-Б – ремонт штукатурки .. 20 м2, роботи 

продовжуються; 

- ремонт насосної станції – 3 шт.; 

- ремонт запірної арматури Ø80 – 2 шт., Ø200 – 2 шт.; 

- технічне обслуговування силових шаф – 2 шт.; 

- налаштування блоків автоматики захисту котлоагрегатів – 3 шт.; 

- поточний ремонт газових розподільних установок – 2 шт. 

 

Заміна аварійних ділянок мереж: 

- вул. Грушевського, 68-Б (біля котельні) – 1 м.п. Ø32; 

- вул. Грушевського, 31 – 3 м.п. Ø89; 

- вул. Грушевського, 54 – 2 м.п. Ø159; 

- вул. 1 Травня, 37 – 1 м.п. Ø108. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2079 м3; 

приватний сектор – 371 м3; утилізовано – 2910 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 105 м3; прибирання парку та скверів – 7,7 м3; ялинок вивезено та 

утилізовано в котельні підприємства – 27 м3. 

2. Омолодження дерев по вул. Грушевського. Видалення аварійних дерев 

по вул. Шевченка, 67, 69-А, парк «Древлянський». Демонтаж Новорічної 

ялинки. 



3. Прибирання дільниць, розчищення, посипка тротуарів. Розвезення 

піскосуміші по дільницях. Прибирання біля пам’ятника «Жертвам нацизму» по 

вул. Гастелло. Підсипання дороги до пам’ятника по вул. Гастелло. Щоденне 

прочищення урн на зупинках міста. 

4. Монтаж вуличного освітлення: вул. Івана Котляревського, вул. 

Підпільників Дідківських, вул. Лозова. Підвіс кабелю на світлофорному об’єкті 

по вул. Івана Котляревського (ЗОШ №1). Демонтаж Новорічної ялинки. 

Відключення ілюмінації по місту. Перевірка ТП з інспектором Коростенського 

РЕМ. Зняття показників по місту. 

5.  Встановлення МАФ: виготовлення та встановлення дерев’яних урн в 

парку «Перемоги» в місцях відпочинку громадян. Поточний ремонт ВДМ: 

виготовлення карману для стоянки автотранспорту по вул. Шевченка, 67-А. 

Утримання ВДМ міста: роботи по попередженню ожеледиці при зимовому 

утриманню автошляхів та тротуарів міста, прибирання снігу; цілодобове 

чергування; заготівля дров для котельні для обігріву боксів. 


