
Інформація про виконані роботи за період з 26.04.2021 по 30.04.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Шевченка, 86 – монтаж хомута Ø150; 

- вул. Селезньова, 20 – монтаж хомутів Ø100 – 2 шт.; 

- вул. Селезньова, 124 – монтаж хомута Ø100. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Івана Котляревського, 80 – монтаж муфти Ø32; 

- вул. Сосновського, 30 – обстеження лінії, чистка колодязя, заміна вентилю 

Ø25; 

- вул. Гайдамацька, 8 – колодязь накрито з/б кришкою; 

- вул. Білокоровицьке шосе, 37 – колодязь накрито з/б кришкою. 

 

Всього виконано 107 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Черемушки, 4-А – обстеження теплової камери; 

- вул. Грушевського, 52-Д – обстеження теплової камери; 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – вирубування чагарників; 

- демонтаж запірної арматури – Ø200 – 6 шт., Ø150 – 6 шт., Ø100 – 7 шт.; 

- ізоляція трубопроводу мінеральною ватою 25 м.п. Ø150; 

- прокладання труби х/в 3 м.п. Ø76; 

- демонтаж теплових лічильників на державну повірку – 67 шт.; 

- монтаж мережевих насосів – 2 шт. 

 

Заміна мереж: 

- вул. Мельника, 11 – 5 м.п. Ø89; 

- вул. Мельника, 4 – 5 м.п. Ø89; 

- вул. Шевченка, 8 – 4 м.п. Ø159; 

- вул. І.Франка, 6 – 10 м.п. Ø219; 

- вул. Грушевського, 52 – 2 м.п. Ø57. 

 

Ремонт теплової камери по вул. Пушкінська, 8. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2248 м3; 

приватний сектор – 375 м3; утилізовано – 3100 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 240 м3; прибирання парку та скверів – 80 м3; прибирання кладовищ – 

45 м3. 



2. Видалення аварійних дерев: (вул. Шевченка, 86, парк «Древлянський», 

вул. Грушевського, 46, 54, вул. Черемушки, 65Б); догляд за зеленими 

насадженнями, стрижка живоплоту, олійне та водоемульсійне фарбування 

лавок (парк «Древлянський»); догляд за квітниками вул. Грушевського, 

кладовище по вул. І.Котляревського. 

3. Прибирання від змету вул. Шолом-Алейхема, Черемушки, Героїв 

Чорнобиля, Грушевського до шляхопроводу; вивіз змету по вул. 

Шатрищанська, Київська, Гастелло, Черемушки; профілювання вулиць 

мікрорайону «Фрунзе», вул. Енгельса, вул. Ковельська, вул. Лісова з 

провулком, вул. Кирила і Мефодія, вул. Підпільників дідківських, вул. 

Тарнавського, вул. Молодіжна, вул. Сагайдачного; прибирання після толоки по 

вул. Залізнична; прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання 

закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

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

Сікорського, (підвіс СІП, гак, скреп, ленти, підтримуючих, натяжних); заміна 

ламп вуличного освітлення по вул. Ольгинська, вул. Грушевського; зняття 

показників мереж вуличного освітлення по місту та ТГ; зняття показників 

світлофорних об’єктів по місту. 

5. Обслуговування організацій (підготовка розкопок під асфальтування та 

асфальтування проїзної частини та тротуарів по вул. Сергія Кемського, 67, вул. 

І.Франка (біля «Швидкої допомоги»); поточний ремонт парків та скверів 

(копання траншеї на заливка фундаменту для встановлення чавунної огорожі в 

парку «Древлянський»). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Вивіз сміття – 9 причепів. 

4. Побілка з/б мосту та стовпів освітлення. 

5. Прочищення каналізаційної системи в підвальних приміщеннях по                

вул. Центральна, 1. 




