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за період з 07.01.2022 по 14.01.2022 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

-   вул. С. Кемського ( біля кафе Любава) - розкопка, встановлено хомут Ø200; 

-  вул. Амосова, 16   - розкопка, встановлено хомут Ø100 – 2 шт; 

-  вул. Селезньова, 95 -  розкопка, встановлено хомут Ø100 – 2 шт; 

- район Газового господарства - розкопка, встановлено хомут Ø100 

 

Роботи в колодязях: 

- перехрестя вул. Гайдамацька та вул. Жмаченка –  встановлено хомут Ø40; 

- вул. Ж. Кудакова, 7 - встановлено хомут Ø40; 

- вул. Маяковського, 30 – чистка колодязя 
 

Всього виконано 80 заявок по каналізації. 

 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. Технічне обслуговування ГРУ: вул. Грушевського, 52; вул. Каштанова, 15; 

вул. Шевченка, 15-А, 86, 46; вул. Героїв Небесної Сотні, 12; вул. Київська, 1-А. 

2. вул. Ольгинська, 4-Г  - заміна водопроводу ДУ – 57 – 1,5 м.п., заміна вентиля 

на воду, заміна засувки ДУ-80. 

3. вул. Сосновського, 25-М – заміна противибухового клапану – 2 шт. 

4. вул. Київська, 1-А – ремонт котла, прочистка відцентрованого насосу. 

5. вул. Б. Хмельницького, 14 – обхід теплових камер. 

6. вул. Пашинська, 6-Г – підготовка дров. 

7. вул. Каштанова, 18 – установка лічильника після ремонту. 

8. Обхід теплових мереж: вул. Черемушки, 63-А, вул. Грушевського, 52-Д, вул. 

Мельника, 5-А, вул. Грушевського, 68-Б. 

9. вул. Черемушки, 61-А  - розкопка, ремонт пориву Ø219. 

10.  вул. Черемушки, 4-А – ремонт підживлювального насосу. 

11.  вул. Черемушки, 6 – заміна підживлювального насосу. 

12.  вул. Шевченка, 84 – усунення пориву, заміна труби Ø89 – 50 п.м. 

13.  вул. Шевченка, 86 - Д – встановлено хомут на трубу Ø89, ремонт 

штукатурки та фарбування стін. 

14.  вул. Горького, 14-В – встановлення віконного блоку. 

15.  Виготовлення дерев’яних лопат для прибирання снігу. 

 

 

 

 



КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2050 м3; приватний 

сектор – 375 м3; утилізовано – 3010 м3; вивіз великогабаритного сміття – 80 м3; 

прибирання парку та скверів – 17 м3. Виконувались роботи по розчищенню доріг 

від снігу на кладовищах по вул. С.Кемського, вул. І Котляревського та в парку 

«Древлянський». 

2.   Видалення аварійних дерев за замовленням (ЦМЛ); заготівля дров для 

притулку безхазяйних тварин.  

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

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків, прибирання закріплених за 

підприємством територій м. Коростеня. 

4.  Ремонт освітлення: вул. Базарна; заміна ламп вуличного освітлення по вул. 

Лісова, вул. Г. Сковороди, вул. Шевченка, вул. Маяковського; пломбування 

лічильника з інспектором РЕМ – вул. Проліскова, мікрорайон «Мирний»; 

регулювання ліхтаря вуличного освітлення по 2-му пров. Добролюбова; 

підключення вуличного освітлення в с. Михайлівка; встановлення дорожніх 

знаків по вул. Черемушки, вул. Базарна площа, вул. В.Стуса.  

5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі. 




