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за період з 15.01.2022 по 21.01.2022 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

-   район Чолівка  - розкопка, встановлено хомут Ø100; 

-  вул. Космонавтів, 20   - розкопка, встановлено хомут Ø100; 

-  вул. Селезньова, 95 -  розкопка, встановлено хомут Ø100; 

-  перехрестя пров. Базарний та вул. І.Котляревського – перекрито приватну 

лінію; 

- вул. Київська (НВК №12) – чеканка стика Ø300 

 

Роботи в колодязях: 

- район заводу шляхових машин (біля СТО) – заміна болтів на кришці; 

- вул. Маяковського, 28- 30 – ремонт запірної арматури; 

- вул. Б. Шосе, 4 – капітальна чистка водяного колодязя 

 

Інші роботи:  

- вул. Чолівська, 17 – перевірка тиску в водопровідній мережі шляхом 

встановлення манометра; 

- вул. Пролетарська, 37 – благоустрій території після виконання робіт 
 

Всього виконано 82 заявки по каналізації. 

 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. вул. Ольгинська, 4-Г (район поліклініки)  - заміна труби Ø159 – 3,5 м.п. 

2. вул. Шевченка, 80 - заміна труби Ø76 – 26 м.п. 

3. вул. Мельника, 5 – заміна глушника колектора Ø350. 

4. вул. Гастело, 18 - заміна труби Ø133 – 1,0  м.п. 

5. вул. Каштанова, 13 (ДНЗ) – усунення аварії, заміна труби Ø89 –  близько 5 

м.п. 

6. ППР котлів: вул. С. Кемського, 3-В, Б. Хмельницького, 14, 18, вул. Горького, 

80. 

7. Наладка по газу: вул. Грушевського, 52. 

8. Усунення витоків газу: вул. Ольгінська, 4-Г, вул. Грушевського, 68, вул. 

Каштанова, 15, вул. Б. Шосе, 66. 

9. вул. Пашинська, 6-Г, вул. Горького, 14-В – підготовка дров. 

10. вул. Б. Хмельницького, 18 – обхід теплових мереж. 

11.  вул. Грушевського, 30-А – заміна шарового крану біля лічильника. 

12.  вул. Грушевського, 30, вул. Каштанова, 15 – обхід теплових камер. 

13. пров. Сосновського, 10-Б – ремонт підживлювального насосу. 



14.  вул. Київська, 1-А – прочистка підживлювального насосу. 

15.  вул. Сосновського, 79 – ремонт ємкості запасу холодної води. 

16.  вул. Мельника, 5 – ремонт колектора, зварювальні роботи. 

17.  вул. Шевченка, 86-Д – косметичний ремонт котельні. 

18.  Вул. Шевченка, 46-Б – ремонт мережевого насосу. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2048 м3; приватний 

сектор – 372 м3; утилізовано – 3012 м3; вивіз великогабаритного сміття – 95 м3; 

прибирання парку та скверів – 15 м3. В селі Кожухівка після заключення договорів 

з мешканцями були передані до кожного будинку контейнери для ТПВ. 

2. Кронування дерев по вул. Шевченка, 53; видалення буреломного дерева по 

вул. Сосновського, 72; демонтаж новорічної ялинки. 

3. Розвезення та розкидання піщано-сольової суміші на тротуарах міста; 

виготовлення піщано-сольової суміші; прибирання автобусних зупинок, урн по 

місту, парків, прибирання закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

4.  Встановлення опори, траверс, підвіс дротів по вул. С. Кемського; підвіс 

дротів по вул. 1-го Травня, вул. Грушевського, вул. Генерала Кульчицького; 

ремонт освітлення по  вул. Кузьмінського, пров. Кузьмінського; заміна 

перемичок, лічильника ТП-82 по вул. Грушевського; демонтаж ілюмінації по 

місту. 

5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі. 




