
Інформація про виконані роботи  

за період з 14.11.2022 по 18.11.2022 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні  роботи: 

- парк ім. Шевченка – розкопка, заміна  частини труби Ø100 – 2 м.п., флянці 

Ø100 – 2 шт,  адапторна муфта Ø100 – 1 шт, вентиль Ø40 – 1 шт; 

- вул. Київська (підвищувальна станція) – розкопка, встановлено хомут Ø100 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Білокоровицьке шосе, 16 – заміна вентилю; 

- вул. Ковельська, 69 – усунення пориву, демонтаж пожежного гідранта 

 

Вул. Черемушки, 67-А, вул. Гастелло (район UPG) – накрито люки з/б кришками 

Перевірка стану пожежних гідрантів (район Базару та район залізничного вокзалу) 

 

Всього виконано 80 заявок по каналізації. 

                                                                                                                     

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

 

1. Вул. Героїв Небесної Сотні, 12-Г –ремонт теплової камери. 

2. Вул. Грушевського, 52-Д –  наладка газового пальника, усунення витоку 

газу, ремонт електромагнітного клапану, фарбування фасаду котельні. 

3. Вул. Шевченка, 86-Д – наладка газового пальника. 

4.  Вул. Грушевського, 74, 74-А, вул. Івана Котляревського – ремонт пориву на 

тепловій мережі. 

5. Вул. Зв’язківців, 7-В- ремонт двигуна циркулярного насосу. 

6. Вул. Шевченка, 46-Б – ремонт котлоагрегата. 

7. Вул. Коцюбинського, 42-В – наладка коректора газу. 

8. Вул. Романа Козаренка, 22 (с. Бехи) – заміна котлоагрегата. 

9. Вул. Шухевича Романа (вул. Гастелло), 22 – роботи по обв’язці 

котлоагрегата . 

10.  Проводяться роботи по оперативному вмиканню котелень після аварійних 

відключень електроенергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВГП 

 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста: вивезено сміття – 1150 м3. Приватний 

сектор – 478 м3. Утилізовано – 2228 м3. Прибирання парку та скверів – 100 м3. 

Прибирання  кладовищ – 180 м3.  

  

2. Видалення аварійних дерев (вул. Грушевського, вул. Героїв Небесної Сотні, 

пров. Куліша). 

 

3. Прибирання вулиць міста від листу; профілювання вулиць по місту; 

прибирання автобусних зупинок, урн для сміття по місту, парків, прибирання 

закріплених за підприємством територій м. Коростеня.  

 

 

4. Укріплення опорної стіни мосту набережної (парк «Древлянський»); 

відновлення огорожі на кладовищі по вул. Івана Котляревського; технічне 

обслуговування систем зливової каналізації (вул. С. Кемського, вул. 

Грушевського). 

 

 

 


