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за період з 05.02.2022 по 11.02.2022 року 

 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

-   вул. Селезньова, 85  - розкопка, встановлено хомут Ø100; 

-   вул. Т. Кралі, 8 - розкопка, встановлено хомут Ø100 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Залізнична (район фабрики «Ельфа»)  – ремонт запірної арматури, 

заміна вентиля  Ø25, встановлено хомут Ø50; 

- вул. Житомирська, 6 – ремонт запірної арматури, встановлено хомут Ø32; 

- вул. Чолівська, 17 – ремонт засувок Ø150 – 2 шт; 

- вул. Селезньова, 118 – чистка колодязя, встановлено  засувку Ø100, флянці 

Ø100 – 4 шт, з’єднувальні муфти – 2 шт, замінено трубу Ø100 – 4 м.п., Ø50 – 3 м.п. 
 

Всього виконано 97 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. вул. Ш. Алейхема, 17, вул. Шевченка, 53 – усунення пориву. 

2. вул. Каштанова, 21-А – встановлення загальнобудинкового лічильника. 

3. вул. Каштанова, 15, вул. Мельника, 5 – обхід теплових мереж, 

обслуговування теплових камер. 

4. вул. Пашинська, 6-Г – влаштування під’їзду до котельні, чистка котла від 

попелу. 

5. вул. Б. Хмельницького, 17 - обхід теплових мереж, обслуговування запірної 

арматури в теплових камерах. 

6. Обслуговування ГРО: вул. Б. Хмельницького, 18, вул. Київська, 1-А, вул. 

Коротуна, 4-А. 

7. Усунення витоку газу по вул. Грушевського, 52, вул. Черемушки, 61. 

8. Обслуговування газових пальників: вул. С.Кемського, 69, вул. 1-го Травня, 

1-А, вул. Гастелло, 22. 

9. вул. Київська, 1-А – прочищення насосів після відцентрування. 

10. вул. Сосновського, 72-А – заміна засувки ДУ-50 – 2 шт. 

11. вул. Ольгінська, 4-Г – прочищення підживлювального насосу. 

12. пров. Сосновського, 10-Б – ремонт  насосу. 

13.  ППР силового обладнання – 7 шт. 

14. Заміна електролампочок на котельнях – 50 шт 

15. Ремонт блоків керування: вул. Каштанова, 15-А, вул. Мельника, 5, вул. 

Горького, 80. 



16.  Перевірка захисту обладнання: вул. Гастелло, 22, вул. Героїв Небесної 

Сотні, 5-В, вул. Корольова, 32-Б. 

17. вул. Героїв Небесної Сотні, 12 – набивка сальників підживлювального 

насосу. 

18. вул. Шевченка, 46-Б – набивка сальників, ремонт запірної арматури, обхід 

теплових мереж і обслуговування теплових камер. 

19. вул. Шевченка, 8 – проведення косметичного ремонту, ремонт підлоги. 

20. вул. Ш.Алейхема, 17, вул. Каштанова, 21-А – ремонт теплових камер. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2032 м3; приватний 

сектор – 383 м3; утилізовано – 3002 м3; вивіз великогабаритного сміття – 60 м3; 

прибирання парку та скверів – 19 м3. Прибирання кладовищ - 68 м3. 

2. Омолодження дерев: вул. Грушевського, 102, вул. І.Оснадчука; запуск 

теплиці (опалення). 

3.   Прибирання автобусних зупинок, урн по місту, парків, прибирання 

закріплених за підприємством територій м. Коростеня. 

4.  Ремонт вуличного освітлення по вул. Кульчицького, вул. Яневича, вул. 

Кузьмінського, вул. Саченка, вул. С. Кемського, пров. Вишневий; ремонт 

світлофорного об’єкта по вул. Грушевського (район магазину «Фора»); демонтаж 

ілюмінації по місту. 

5. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, підсипка вибоїн (вул. Базарна 

площа, вул. Героїв Чорнобиля, привокзальна площа); поточний ремонт систем 

зливової каналізації по вул. Грушевського, 44. 




