
Інформація про виконані роботи за період з 31.05.2021 по 04.06.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Сергія Кемського, 25 – ремонт труби водовідведення; 

- вул. Ольгинська, 3 – монтаж водопровідної труби; 

- на території міської лікарні – розкопка, монтаж хомута Ø50; 

- вул. Коцюбинського, 25 – розкопка, монтаж водопровідної труби Ø40;  

- благоустрій після виконання робіт: вул. Гастелло, 18, Т. Кралі, 68, 

Маяковського, 50, на перехресті вул. Григорія Сковороди та вул. Ж. Кудакова. 

 

Роботи в колодязях: 

- на перехресті вул. Миколи Амосова та вул. Сергія Кемського – монтаж 

хомута Ø50; 

- пров. Гербовий, 8 – заміна вентилю Ø50; 

- вул. Гоголя, 10 – переврізка, заміна трійника. 

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

 

Роботи на колонках: 

- вул. Князя Володимира, 24 – капітальний ремонт колонки; 

 

Всього виконано 116 заявок по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Горького, 14-В – демонтаж 4-х насосів; демонтаж запірної арматури –  

6 шт.; монтаж ємності запасу води; 

- вул. Шевченка, 86-Д – хімічна промивка котлів – 2 шт.; 

- вул. Сергія Кемського, 3-В – хімічна промивка котлів – 1 шт.; 

- вул. Ольгинська, 4-Г – ремонт штукатурки – 20 м2, шпаклювання і 

фарбування побутових приміщень; 

- зняття манометрів на повірку – 52 шт.; 

- розпломбування вузлів обліку газу – 18 шт.; 

- викошування газонів на територіях котельнь. 

 

Роботи на мережах: 

- вул. Шевченка, 8 – заміна мереж, монтаж 15 м.п. Ø159; 

- вул. Шолом-Алейхема, 72а – заміна мереж, монтаж 70 м.п. Ø89; 

- вул. Сосновського, 21 – ізоляція труби 30 м.п. 

 

 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2200 м3; 

приватний сектор – 378 м3; утилізовано – 3125 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 180 м3; прибирання парку та скверів – 27,5 м3. 

2. Викошування газонів (парк «Древлянський», біля пам’ятника «Св. 

Покрови», на кладовищі по вул. І. Котляревського); висаджування квітів 

(площа міськвиконкому, вул. Шевченка, кладовище по вул. І.Котляревського). 

3.  Прибирання трави біля бордюрів на площі міськвиконкому; повторне 

прибирання вулиць від змету: Грушевського, Сосновського, Героїв Небесної 

Сотні; прибирання вулиць від змету: вул. 1 Травня; прибирання доріг 

підмітально-прибиральною технікою по вулицях: Грушевського, Героїв 

Чорнобиля, І. Франка, Музейна, Сосновського; профілювання вулиць: вул. 

Чкалова та  пров. Прорізний (з відсипкою), а також профілювання пров. 1 

Пролетарський, пров. 2 Пролетарський, пров. 2 Житомирський, вул. Кільцева;  

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій м. Коростеня. 

4.  Нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста; встановлення 

табличок з назвами вулиць по місту; заміна ламп вуличного освітлення по вул. 

Залізнична. 

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

пам’ятнику «Володимиру Великому»); продовження робіт «Альтанка» 

(встановлення опалубки під східці, вкладання плитки); бетонування 

майданчику для відпочинку в парку «Древлянський»; поточний ремонт 

кладовищ (влаштування проїзного моста між секторами на кладовищі по вул. 

Івана Котляревського); поточний ремонт систем зливової каналізації  

(виготовлення колодязів та встановлення чугунних дощоприймачів по вул. 

Героїв Небесної Сотні, Гастелло, 16, 20; технічне обслуговування системи 

зливової каналізації (чищення колодязів та решіток від бруду по вулицях 

Шевченка, 71, Гастелло, 16, 18, 22). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Прочищення каналізаційної системи в підвальному приміщенні по                

вул. Центральна, 7. 




