
Інформація про виконані роботи за період з 28.09. по 02.10.2020 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- пров. Миколи Куліша – розкопка, ліквідація витоку, перекрито 

водопостачання; 

- вул. Горького, 8 – розкопка, ліквідація витоку, роботи ведуться. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Волкова – встановлення 2-х нових водопровідних колодязів, переврізка, 

монтаж запірної арматури Ø32 – 3 шт., Ø50 – 2 шт., муфти Ø32, заміна 

водопровідної лінії 30 м.п. Ø32; 

- пров. 2 Дружби, 9 – ліквідація витоку, монтаж 2-х хомутів Ø100; 

- вул. Шевченка, 6 – ліквідація витоку, перекрито водопостачання; 

- вул. Черемушки, 65 – ліквідація витоку, монтаж хомута Ø150; 

- вул. Черемушки (біля УТОСу) – ліквідація витоку, заміна болтів на 

пожежному гідранті; 

- вул. Ж.Кудакова, 31 – 2 водопровідні колодязі накрито з/б кришками; 

- пров. Миколи Куліша, 8 – перекрито водопостачання, розкопка, монтаж 

хомута Ø50; 

- вул. Сосновського, 11-18 – ремонт пожежного гідранту; 

- вул. Сосновського, 25 – ліквідація витоку, роботи ведуться. 

 

Проведено обстеження тиску у водопровідної мережі в районі Чолівка. Тиск в 

мережах відповідає нормативним значенням. 

 

Всього виконано 107 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Сосновського, 10 – олійне фарбування в котельні 30 м
2
; 

- монтаж контрольно-вимірювальних приладів на котлах після державної 

повірки – 24 шт.;  

- ремонт запірної арматури Ø150 – 2 шт., Ø80 – 4 шт., Ø50 – 2 шт.; 

- прийомка вузлів обліку газу – 10 шт. 

 

Заповнення мереж централізованого опалення по 11 котельням, роботи 

продовжуються. 

 

Монтаж будинкових лічильників – 8 шт. 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: 

- вивезено сміття – 1093 м
3
; 

- приватний сектор – 372 м
3
;  

- утилізовано – 1820 м
3
; 

- прибирання парку – 15 м
3
; 

- прибирання кладовищ – 95 м
3
. 

 

2. Благоустрій площі міськвиконкому. Олійне фарбування огорожі мосту 

по вул. С.Кемського. Видалення аварійних дерев по вул. Гастелло. 
 
3. Прибирання двірниками вулиць від змету: вул. Грушевського, вул. 

Шевченка, вул. Базарна площа, Залізничний вокзал площа. Очищення зливових 

каналізації по вул. Шевченка, вул. Грушевського, вул. Героїв Чорнобиля, вул. 

Базарна площа. Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків та 

закріплених за підприємством територій кожного дня. 
 

4. Підвіс проводів по вул. С.Кемського. Перевірка ТП 80, 50, 57, Чигирі. 

Встановлення дорожніх знаків по вул. І.Франка, площа молоді Коростенщини, 

вул. Сосновського, вул. В.Петренка та копка ям під знаки. Заміна світильників 

по вул. Тургенева, пров. Калініна, вул. Проліскова, вул. Беляєва, вул. Михайла 

Стельмаха, вул. Козака. Заміна ламп світлофорних об’єктів по вул. 

Грушевського («Водоканал»). Заміна автомата на ТП 66. Перевірка ТП 72, 89. 

Заміна ПМ на ТП 104. Усунення короткого замикання по вул. Ломоносова, вул. 

Деповська. Зняття показників з ТП та світлофлорних об’єктів. Заміна ламп 

вуличного освітлення по пров. С.Кемського. Ремонт вуличного освітлення по 

вул. Грушевського, вул. Жмаченка, вул. Козацька. Копка траншеї під кабель та 

вкладання кабелю по вул. Сосновського (спортивний майданчик). Установка 

підсвічування пішохідних переходів по вул. С.Кемського, Грушевського. 
 
5. Технічне обслуговування систем зливової каналізації: очищення 

зливових решіток, дощоприймачів. Поточний ремонт об’єктів благоустрою 

міста (ремонт лавочок для відпочинку (ПТУ №16); ремонт лавочок на зупинка 

громадського транспорту по вул. Грушевського («Новинка»), (перехрестя) вул. 

Гастелло - вул. Грушевського, вул. С.Кемського (кінцева), вул. Селезньова 

(ЗОШ №13); ремонт пішохідного мосту «Бровар» (часткова заміна дощатого 

покриття). Поточний ремонт системи зливової каналізації (виготовлення 

колодязя та встановлення дощоприймача по вул. Героїв Чорнобиля 

(«Фокстрот»), заміна водостічної труби по вул. Лозова. 


