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за період з 29.01.2022 по 04.02.2022 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

-   вул. Чолівська, 7  - розкопка, встановлено хомут Ø110 – 2 шт,  замінено 

трубу Ø110 – 1 м.п, виконано благоустрій порушеної території. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Семашко, 4 – встановлено хомут Ø100; 

- вул. В.Стуса, 4 – ремонт кришки каналізаційного колодязя, зварювальні 

роботи 

 

Інші роботи:  

- вул. Річна, 3 кв.1, вул. Черемушки, 15 – перекрито приватну лінію; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 26-А – накрито колодязь з/б кришкою 
 

Всього виконано 86 заявок по каналізації. 

 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. вул. Музейна, 7  - заміна труби Ø89 – 0,30 м.п. 

2. вул. Грушевського, 42 – заміна відводів Ø133 – 2 шт, Ø100 – 2 шт.; заміна 

труби Ø133 – 1,5 м.п., Ø100 – 0,50 м.п. 

3. вул. Сосновського, 44 - заміна труби Ø133 – 3,0  м.п. 

4. вул. Пашинська, 6-Г, вул. Горького, 14-В, вул. Ольгінська, 4-Г – підготовка 

дров. 

5. пров. Сосновського, 10-Б, вул. Сосновського, 25-М – ремонт 

підживлювального насосу. 

6. вул. Київська, 1-А – заміна засувок ДУ- 150 – 2 шт. 

7. Усунення пориву по вул. Ш.Алейхема, 17. 

8. вул. Грушевського, 40 - заміна труби Ø150 – 4 м.п. 

9. вул. Б. Хмельницького, 17, вул. Черемушки, 52,  вул. Мельника, 5, вул. 

Каштанова, 1– обхід теплових мереж. 

10.  Зняття показників лічильників. 

11. Ремонт генератора автомобіля «Газель». 

12. Ремонт гідравлічної системи на крані. 

13. Заміна електролампочок на котельнях – 100 шт. 

14. ППР силового обладнання та ремонт блоків керування по котлам: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 8, вул. Черемушки, 81, вул. Черемушки, 34-А. 

15. ППР котлів: вул. Шевченка, 8, вул. Черемушки, 34-А, вул. Г.Сковороди, 24-

А, вул. Древлянська, 20.  

16. Усунення витоку газу по вул. Грушевського, 68, вул. Мельника,5. 



17. Монтаж системи підживлювальних насосів по вул. Черемушки, 4-А. 

18. Ремонт котла по вул. Шевченка, 46-Б. 

 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку міста: вивезено сміття – 2035 м3; приватний 

сектор – 388 м3; утилізовано – 3010 м3; вивіз великогабаритного сміття – 75 м3; 

прибирання парку та скверів – 17 м3. Ялинок вивезено та утилізовано в котельні 

підприємства – 12 м3. 

2. Видалення аварійних дерев по вул. Корольова, 32; кронування дерев по вул. 

Маяковського, 105-А. 

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.  Ремонт вуличного освітлення по вул. Селезньова, вул. О.Теліги, в с. 

Грозине; ремонт ТП по вул. Кузьмінського, вул. Грушевського.  

5. Зимове утримання вулично-дорожньої мережі. 




