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за період з 22.01.2022 по 28.01.2022 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

-   вул. С. Кемського, 50  - розкопка, замінено 1 м.п. поліетиленової труби Ø50, 

встановлено хомут Ø50 – 2 шт; 

-   вул. Селезньова, 112 - розкопка, встановлено хомут Ø100 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Т. Кралі, 68 – набивка сальника на засувки Ø150; 

- вул. Б. Шосе, 21–  встановлено хомут Ø40 

 

Інші роботи:  

- перехрестя вул. І. Котляревського та вул. Коцюбинського  – водяний 

колодязь накрито люком; 

- вул. Шевченка, 101 – накрито з/б кришками каналізаційні колодязі – 2 шт. 
 

Всього виконано 106 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. вул. Пашинська, 6-Г  - чистка димоходу. 

2. вул. Грушевського, 30-А – ліквідація пориву (від ТК-12 до будинку №30-А), 

заміна ППР труби Ø22 – 28 м.п. 

3. вул. Сосновського, 10 - ліквідація пориву, заміна труби Ø76 – 10 м.п. 

4. вул. Грушевського, 42 – заміна труби Ø133 – 1 м.п., Ø159 – 1 м.п. 

5. вул. Грушевського, 31 – транзит по будинку, заміна труби Ø76 – 4 м.п. 

6. вул. 9-го Січня – встановлення лічильника. 

7. Обхід теплових камер: вул. Грушевського, 52-Д, вул. Мельника, 5, вул. 

Каштанова, 15-А. 

8. вул. Грушевського, 30 – ремонт теплової камери, нарощування лотків. 

9. Район військомату - ремонт теплової камери. 

10. вул. Шевченка, 46-Б – ремонт насоса. 

11. Ремонт асенізаторської машини (зварювальні роботи). 

12. вул. Франка, 7 – заміна лотків. 

13.  Коростенська міська гімназія №7 – ремонт теплової камери. 

14. вул. Київська, 1-А – ремонт засувок та їх встановлення (Ø100 – 2 шт). 

15. вул. Черемушки, 4-А - ремонт засувок та їх встановлення (Ø100 – 2 шт). 

16. пров. Сосновського, 10-Б – заміна засувок Ø80 – 2 шт. 

17. ППР котлів: вул. Черемушки, 61-А, вул. Мельника, 5, вул. 1-го Травня, 35-

Б, вул. Ольгінська, 4-Г. 

18. вул. Грушевського, 52-Д – наладка газового обладнання на 4-х котлах. 



19. Усунення витоку газу: вул. Черемушки, 61-А, пров. Сосновського, 10-Б. 

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

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

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

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2039 м3; приватний 

сектор – 384 м3; утилізовано – 3021 м3; вивіз великогабаритного сміття – 60 м3; 

прибирання парку та скверів – 18 м3. В селі Кожухівка  було відкрито маршрут по 

збору та вивезенню ТПВ (22.01.2022 р). Ялинок вивезено та утилізовано в 

котельні підприємства – 65 м3. 

2.  Видалення аварійних дерев на замовлення ЦМЛ.  

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

прибирання ялинок біля контейнерних майданчиків; профілювання доріг в с. 

Михайлівка; прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків, прибирання 

закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

4.  Ремонт вуличного освітлення в с. Грозине; заміна  лічильника в мікрорайоні 

«Чигирі»; ремонт вуличного освітлення по вул. Селезньова, вул. Шевченка. 

5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі; виготовлення піщано-

сольової суміші. 

 




