






ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 13.09 по 17.09.2021 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

13.09 по 

17.09 

Проведення демонтажно-монтажних робіт системи 

водовідведення за адресою Європейська 10. 
виконано 

13.09 по 

17.09 
Ремонт під’їздів за адресою Карастоянової 33. виконується 

13.09 по 

17.09 

Влаштування примикання між поверхами за 

адресою вул. Вінницька 7. 
виконано 

13.09 по 

17.09 

Проведення ремонту штукатурки стіни за адресою 

вул. Свободи 5. 
виконано 

13.09 по 

17.09 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконується 

13.09 по 

17.09 

Покіс території яку обслуговує ПП 

"Житлоремекс". 
виконується 

13.09 по 

17.09 
Проведення дезінфекції в будинках. виконано 

13.09 по 

17.09 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконується 

13.09 по 

17.09 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконується 

 

PS: Прибирання контейнєрних майданчиків за адресами вул.; 

Вінницька 57. 

 

 

Головний інженер ПП "Житлоремекс 2"      С.ШТУРНАК 



МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ 

13.09.2021 р. – 17.09.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

 13.09.2021 Ліквідація стихійного сміттєзвалища вул.Житомирська, 15 

(бувший контейнерний майданчик) 

Вендрах Ірина 

Вікторівна 

  Викошування газонів та прибирання скошеної трави, 

вирізування чагарників по вул. Дружби. 

Навантаження та вивезення гілля пл.Соборна  

Полив квітників по місту 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

  Нанесення дорожньої розмітки: 

- Вул.30-річчя Перемоги; 

- Вул.Молодогвардійська; 

- Вул.Ш.-Алейхема; 

- Вул.Богунська 

Реставрація дорожніх знаків  

Обслуговування біотуалетів по провул.Пляжний, пл.Сідлецька 

Заготівля піску 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 14.09.2021 Викошування газонів та прибирання скошеної трави, зрізання 

гілля с.Мирне. 

Навантаження та вивезення гілля вул.Вінницька, 57 

Вирізування чагарників вул.Дружби. 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

  Нанесення дорожньої розмітки: 

- Вул.Н.Іванівська; 

- Вул.Святої Покрови; 

- Вул.М.Раскової; 

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Демонтаж і монтаж дорожніх знаків по вул.Пушкіна, Ш.-

Алейхема, Європейська, 30-річчя Перемоги. 

Заготівля піску. 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 15.09.2021 Вирізування чагарників по вул. Дружби 

Обрізання гілля вул.Зелена 

Подріблення рослинних залишків вул. Вінницька (центр 

ім.Разумкова) 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

 Нанесення дорожньої розмітки: 

- Вул.Одеська; 

- Вул.Садова; 

- Вул.Б.Хмельницького. 

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Заготівля піску. 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 16.09.2021 Вирізування чагарників по вул. Дружби 

Обрізання гілля вул.Зелена 

Подріблення рослинних залишків вул. Вінницька (центр 

ім.Разумкова) 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

 Заготівля піску 

Ямковий ремонт дорожнього покриття: 

- вул.Свободи 

- вул.Цадика 

- вул.Низгірецька 

- вул.Механізаторська 

- вул.Медична 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 17.09.2021  Ліквідація аварійного дерева вул.Європейська, 71-73  

Подріблення рослинних залишків вул. Вінницька (центр 

ім.Разумкова)  

Машкара 

Олександр 

Сергійович 



 Фарбування турнікету вул.Житомирська  

Демонтаж і монтаж дорожніх знаків вул.Бистрицька, 

Чуднівська, Червона 

Заготівля піску 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 



  
 

УКРАЇНА 

МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА 

  

13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шевченка, 22, тел./факс (04143) 2-11-37 

код ЄДРПОУ 30326573, р/р UA778201720344281002200041704 в Держказначейська 

 служба України, м. Київ, МФО 820172 
 
   

 

   

ВИКОНАНІ РОБОТИ  

за період з 13.09.2021р. по 17.09.2021р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

13.09 вул. Житомирська 

вул. Польова 

вул. Заводська 

вул. Житниченка 

вул. Р. Абрамова 

вул. Св. Покрови 

пр. Залізничний 

Встановлення демонтованих фонарів 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Король О.В. 

Король О.В.  

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

14.09 вул. Одеська 

вул. Коцюбинського 

вул. Варварівська 

вул. Зелена 

вул. Герцена 

вул. Житомирська 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Ремонт пішохідного світлофора 

Король О.В. 

15.09 вул. Житомирська 

 

вул. Зелена 

пр. Зелений 

 

Ремонт та встановлення світлофора 

пішохідного 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

 

Король О.В. 

 

Король О.В. 

Король О.В. 

16.09 вул. Європейська (школа 

№1) 

 

Видалення дерев 

 

Король О.В. 

 

17.09 База  Виготовлення кронштейнів КС-01 

 

Король О.В. 

 

 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

 
 

 

 

    17.09.2021 р._№ 226 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

13.09.2021 по 17.09.2021 р. службою експлуатації мереж водопроводу і каналізації,   

службою подачі та підйому води, службою експлуатації каналізаційно - насосних 

станцій та електротехнічною службою   
№ 

п\п 

Служба ЕМВіК 

Бригада каналізації 

Число   

1 13.09.21  вул. Б.Хмельницького,4, вул. Богунська,3,5, вул. Житомирська,67\1, вул. 

Зоряна,29в, вул. Робоча,29  проведенні роботи по ліквідації заторів                                                                                                       

2. 14.09.21   вул. Червона,14, вул. Бр. Міхеєвих,8, вул. Соборна,4, вул. Мучна,52,54,             

вул. Червона,26, вул. Паризької Комуни,49 (ЗСШО №17)   проведенні роботи по 

ліквідації заторів                                                                                                                                                          

3. 15.09.21  пров. Ветеринарний,11, вул. Червона,24,26, вул. Паризької Комуни,49 (ЗСШО 

№17) проведенні роботи по  ліквідації заторів 

смт. Гришківці школа-ліцей  викачка  каналізаційної мережі 

4. 16.09.21  вул. Сакко і Ванцетті,19, вул. Грушевського,28, вул. 30-річчя Перемоги,35,         

вул. Соборна,20, вул. Вінницька,53 (школа №4), вул. Раскової,45   проведенні 

роботи по ліквідації заторів. 

5. 17.09.21 вул.  Житомирська,23, вул. Бр. Міхеєвих,13, площа Соборна,23 

(райдержадміністрація), вул. Карастоянової,29, вул.  Чкалова,15   проведенні 

роботи по ліквідації заторів 

Всього:                                                                                                                           28 заторів 

Бригада водопроводу 

1 13.09.21  вул. Весняна,67,69  ліквідація прориву 

вул. Вінницька,71 обстеження можливості від’єднання фонтану                                       

вул. Шевченка,8 обстеження мережі на можливість приєднання водопроводу    

вул. Житомирська,12,14  обстеження мережі на наявність прориву 

вул. Н. Сосніної х вул. Бистрицька, вул. Житомирська,23а  ліквідація прориву в 

колодязі       

вул. Житомирська,67 ремонт колодязя 

вул. Лупова, 4, вул. Садова х вул. Б.Хмельницького підсипка щебенем 

пошкодженої ділянки  після проведення ремонтних робіт.                                                                                                                                                                                                                                                  

2 14.09.21  пров. Пителя,10, вул. Шкіряників,7  ліквідація прориву                                                            

вул. І. Федорова,9а, вул. Матеріальна,18, обстеження водопровідної мережі на 

можливість відключення 

вул. Сімака,29, вул. Лисенка,26 відключення водопроводу                                                                                                                                                                                        

3. 15.09.21 вул. Козацька,160  обстеження водопроводу 

вул. Маріїнська,14 приєднання водопроводу до централізованої мережі               

вул. Шевченка,8, вул. Лесі Українки,26 обстеження можливості приєднання 

водопроводу до централізованої мережі.                                                                            

вул. Лупова,4, вул. Короленка х вул. Садова  підсипка пошкодженої ділянки після 

проведення ремонтних робіт 

4. 16.09.21 провулок  Степанюка,21, вул. Солдатська,39 ліквідація прориву                            

вул. Урожайна х вул. Руська ліквідація прориву в колодязі 

вул. Чорновола,2  проведенні роботи по хлоруванню  водорозбірної колонки 

вул. Грушевського,63 промивка водорозбірної колонки після хлорування  

вул. Тургенєва проведенні роботи по обгородженню колодязя. 

5. 17.09.21 вул. Шкіряників,7 заміна пошкодженої частини водопроводу 

вул. Руська,33 ліквідація прориву в водопровідному колодязі 

вул. Житомирська,65, 65 а обстеження мережі на наявність прориву (прорив на 

приватній мережі). 

Всього:                                                                                                               10  проривів 

  



 

Служба ППВ 

1 

 

13.09.21 Розгрузка балонів з хлором НС №3 «Південна» ( хлораторна) 

Усунення неполадок насоса на НС ІІІ підйому по вул. Житомирська,50 

2. 14.09.21 Ремонт насосу «улітки» на НС ІІ підйому вул. Аширбекова НС №3 Південна 

Ремонт ваги для контролю балонів з хлором НС №3 Південна (хлораторна)                                         

3. 15.09.21 Підготовка допоміжних матеріалів для промивки РЧВ на НС №1 вул. 

Житомирська, НС № 3 вул. Аширбекова та на НС № 4 вул. Білопільська. 

Усунення неполадок в роботі насосу на НС ІІІ підйому по вул. Семенівська,23. 

4. 16.09.21  Промивка першого РЧВ 500 м3 на НС № 4 вул. Білопільська 

Планування розміщення насоса – дозатора у приміщенні фільтрувальної на НС 

№4  вул. Білопільська. 

5. 17.09.21 Промивка другого РЧВ 500 м3 на НС № 4 вул. Білопільська 

Переупаковка манометра та водяного датчика тиску на НС ІІІ підйому по вул. 

Семенівська,23 

Наведення порядку на території НС №1, №2, №3, №4, №5. 

 Служба КНС 

1. 13.09.21 РКНС №2 «Газконтора»  – ремонт зсувки   200 мм в грабельному приміщенні, 

поточний ремонт засувок Ø 150 мм в машинному залі,  технічне обслуговування 

насосного обладнання.  

РКНС №15 «Меблева» - чистка робочого колеса насосу, ремонт сходового маршу. 

2. 14.09.21 РКНС №7 « Елінг» -  ремонт решітки в приймальному колодязі, поточний огляд 

засувок, зворотних клапанів, технічне обслуговування насосного обладнання. 

3. 15.09.21 ГКНС – чистка та ремонт засувок  Ø 100 мм системи барботування, ремонт 

вентиля Ø 32 мм в машинному залі, чистка всмоктуючого колектора насосу №1, 

технічне обслуговування насосного обладнання.  

4. 16.09.21 РКНС №11 «Коцюбинського» чистка станції від бруду., ремонт вентиля Ø 50 мм, 

чистка зворотних клапанів, запуск в роботу насосного обладнання. 

5. 17.09.21 РКНС №1«Рибна» чистка зворотнього клапана на насосі №1, ремонт засувки Ø 

150 мм, чистка всмоктуючого колектора насосу №1, запуск насоса в роботу, 

ремонт вентиля Ø 32 мм на дренажному насосі.  

Електротехнічна служба 

1. 13.09.21 Огляд електрощитів силових, очистка від пилу, обжим силових сполучень 

на НС №4 по вул. Білопільська. 

Заміна ЛЕД ламп освітлення. 
2. 14.09.21 Усунення дефектів при роботі насосів №1, №2, регуліровка поплавків рівня, 

налаштування автоматичного управління роботи насосів  на КНС «Білопільська».  

3. 15.09.21  Налаштування контролера (ПЛК) управління насосами (каскадне), заміна датчика 

сухого ходу, встановлення робочих верхнього та нижнього тиску води для 

безперебійної роботи і автоматичного вимикання  та вмикання НС ІІІ підйому по 

вул. Житомирська,50. 

4. 16.09.21 Заміри пікових навантажень струму в момент запуску двигунів, розрахунок 

навантажень в період роботи одного, двох, трьох двигунів, розрахунок 

повного навантаження на лінії електропередач, підбір автоматичних 

вимикачів(АВ) на КНС «Рибна».  
5. 17.09.21 Заміна проводу управління рівнями води (електродів) з башти Рожновського до 

свердловини №7 смт. Гришківці школа-інтернат. Налагодження автоматики 

управління рівнем води. 
 



    Звіт про виконання робіт   КП «Бердичівтеплоенерго» 

з 13.09.2021р по 17.09.2021р. 

Дата Види робіт Відповідальни

й виконавець 

Звіт  про 

виконання 

робіт 
13.09-17.09 Влаштування даху на котельні вул. 

Одеська,41 

Бойків В.С. виконано 

частково 

13.09-17.09 Ізоляція зовнішнього трубопроводу 

вул. С. Ковтуна 

Бойків В.С. виконано 

14.09-16.09 Фарбування водними сумішами котлів 

котельня вул. Володимирська, 9а 

Бойків В.С. виконано 

13.07-16.09 Заміна трубопроводу по вул Расковаї,2 Нелюбін Ю.В виконано 

13.09-17.09 Фарбування водними сумішами котлів 

котельня вул. В.Нестайка, 6 

Нелюбін Ю.В виконано 

14.09-17.09 Ремонт ТК вул. Раскової, 47 Нелюбін Ю.В. виконано 

13.09-17.09 Ремонт покрівлі котельні вул. 

Гранична,4а 

Макарчук О.О. виконано 

13.09-17.09 Заміна трубопроводу біля котельні 

вул. Європейська,41 

Макарчук О.О. виконано 

частково 

13.09-17.09 Ревізія запірної арматури ТК Макарчук О.О. виконано 

    

 

 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

