






ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 30.08 по 03.09.2021 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

30.08 по 

03.09 

Проведення ремонтних робіт у тепловому 

елеваторному вузлі за адресою Володимирська 

15. 

виконано 

30.08 по 

03.09 

Проведення ремонту м якої покрівлі за адресою 

Вінницька 43.  
виконано 

30.08 по 

03.09 

Проведення ремонту шиферної покрівлі за 

адресою Володимирська 18в. 
виконано 

30.08 по 

03.09 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконується 

30.08 по 

03.09 

Покіс території яку обслуговує ПП 

"Житлоремекс". 
виконано 

30.08 по 

03.09 
Проведення дезінфекції в будинках. виконується 

30.08 по 

03.09 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконується 

30.08 по 

03.09 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконується 

 

PS: Прибирання контейнєрних майданчиків за адресами вул.; 

Вінницька 43, С.Кофтуна 2, Лупова 4, 8, Садова 8, Карастоянова 15, 

Європейська 11. 

Прибрали повалені дерева за адресами Вінницька 65 та 43. 

 

 

 

Головний інженер ПП "Житлоремекс 2"      С.ШТУРНАК 



МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ 

30.08.2021 р. – 03.09.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

 30.08.2021 Викошування газонів та прибирання скошеної трави по 

вул.Білопільська 

Зрізання та прибирання зрізаного гілля по вул.Білопільська 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 Фарбування турнікету вул.Житомирська  

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Розчистка решіток зливових колодців по вулицях міста 

Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна лампочок) на 

перехресті вул.Житомирська-М.Раскової, вул.Європейська-

С.Сідлецького-Данилівська, вул.Одеська. 

Встановлення елементів примусового зниження швидкості 

типу «лежачий поліцейський» по вул.Шевченка, 23 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 31.08.2021 Ліквідація стихійного сміттєзвалища провул.Газопровідний, 4 Вендрах Ірина 

Вікторівна 

 Викошування газонів та прибирання скошеної трави по 

вул.Різдвяна (НВК №15), вул.М.Грушевського 

Зрізання та прибирання зрізаного гілля провул.Газопровідний, 

вул.Газопрповідна 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

 Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Нанесення дорожньої розмітки вул. М.Грушевського (НВК 

№15) 

Встановлення дорожніх знаків на вул.Вінницька, 

М.Грушевського, Святої Покрови, М.Раскової 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 01.09.2021 Ліквідація стихійного сміттєзвалища вул.Грушевського, 22 Вендрах Ірина 

Вікторівна 

 Згрібання опалого листя вул.Європейська (бульвари 1-4) Вендрах Ірина 

Вікторівна 

 Викошування газонів, прибирання скошеної трави по вул. 

Білопільська, Генерала Луппова 

Зрізання та прибирання зрізаного гілля вул.Білопільська, 

Газопровідна, Генерала Луппова  

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 Фарбування турнікету вул.Житомирська  

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Ремонт зливового колодця вул.Вінницька, 71 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 02.09.2021 Ліквідація стихійного сміттєзвалища прибережна зона 

р.Гнилоп’ять  

Вендрах Ірина 

Вікторівна 

 Викошування газонів, прибирання скошеної трави по вул. 

М.Залізняка, Вінницька (кафе «Нептун») 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 Фарбування турнікету вул.Житомирська  

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Ремонт світлофорного обєкта на перехресті вул.Житомирська-

вул.М.Раскової 

Розчистка зливових колодців вул.Житомирська, 53-55 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 



 03.09.2021  Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Чуднівська, Козацька 

Прополювання квітників пл. Незалежності, пл.Центральна, 

пл.Привокзальна, пам’ятник Т.Г.Шевченку 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

 Розчистка зливових колодців вул.Житомирська, 53-55  

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Виготовлення зливових решіток (на базі) 

Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Вивіз біотуалетів вул.Садова – 1 шт., пл.Мистецька – 3 шт. 

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 30.08.2021р. по 03.09.2021р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

30.08 вул. Вінницька,45 

вул. Мостова  

Видалення аварійного дерева 

Заміна світильників 

Панасюк А.В. 

Король О.В. 

31.08 вул. Санаторна 

Трансформаторні 

підстанції мережі 

зовнішнього освітлення 

Видалення аварійного дерева 

Зняття показників лічильників мереж 

вуличного освітлення 

Панасюк А.В. 

Король О.В. 

 

01.09 пр. Тихий  

Трансформаторні 

підстанції мережі 

зовнішнього освітлення 

Заміна світильників 

 

Заміна трансформаторів струму 

Король О.В. 

 

Король О.В. 

02.09 Трансформаторні 

підстанції мережі 

зовнішнього освітлення 

 

Заміна трансформаторів струму 

 

Король О.В. 

03.09 Трансформаторні 

підстанції мережі 

зовнішнього освітлення 

вул. Європейська 

 

Заміна трансформаторів струму 

 

Монтаж лінії для підключення точок 

харчування до святкування «Дня пива» 

 

Король О.В. 

 

Король О.В. 

 

 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

 
 

 

 

    03.09.2021 р._№ 209 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

30.08.2021 по 03.09.2021 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 30.08.21  вул. Європейська,1 обстеження каналізаційної мережі 

 вул. Одеська,74 а, вул. Спартаківська,45, 6 –й пров. Семенівський,5   проведенні 

роботи по ліквідації заторів                                                                                                       

вул. Тургенєва, 33 обстеження колодязя 

2. 31.08.21   вул. Європейська, 1, обстеження мережі, затор по стояку в будинку                                              

вул. Богунська,3, вул. Здоров’я,7,  вул. Семенівська,54, вул. Молодогвардійська,2, 

вул. Європейська,14  проведенні роботи по ліквідації заторів 

вул. Мучна,52,54, вул. Житомирська СМУ № 6  чистка решітки                                                                                                                                                          

3. 01.09.21  вул. Коцюбинського,45, вул. Одеська,74а, вул. Грушевського,28, дитячий 

оздоровчий табір «Соколятко» с. Скраглівка, вул. Нізгурецька,121 проведенні 

роботи по  ліквідації заторів 

вул. Сакко і Ванцетті, 19 обстеження колодязів 

дитячий оздоровчий табір «Соколятко» с. Скраглівка промивка каналізації 

4. 02.09.21  вул. Білопільська,89, вул. Бр. Міхеєвих,8, вул. Сакко і Ванцетті,19, вул. 

Одеська,57, вул. Садова,14, вул. С.Ковтуна,36 (дитячий садочок № 26), вул. 

Житомирська,67\1  проведенні роботи по ліквідації заторів. 

5. 03.09.21 вул.  Богунська,22  проведенні роботи по ліквідації заторі 

Всього:                                                                                                                           21 затор 

Бригада водопроводу 

1 30.08.21  вул. Семенівська,23 обстеження мережі на наявність прориву   

вул. Лупова,4 приєднання водопроводу до централізованої мережі  

вул. Чуднівська,23 обстеження колодязя 

вул. Європейська,57 та 59, вул. Миру, 5 обстеження мережі на наявність прориву                                                                                                                                                                                                                                                              

2 31.08.21  вул. Лупова,4 продовження робіт по  приєднанню водопроводу 

вул. Миру,6 ліквідація прориву 

вул. Європейська,57 та 59 ліквідація прориву 

вул. Ватутіна,6 кафе «Хуторок» обстеження на наявність прориву, воду перекрито 

вул. Прорізна,32 витік води з колодязя, перекрито на балансоутримувача мережі 

вул. Житомирська СЗШ №6 відкрили воду 

вул. Данилівська,13 на території «Меблі» обстеження мережі на наявність прориву                                                                                                                                                                                           

3. 01.09.21 вул. Європейська,57 та 59, вул. Ватутіна,6 закінчення робіт по  ліквідації прориву 

вул. Гостина,24 проведенні роботи по хлоруванню водорозбірної колонки 

вул. Європейська,40 ліквідація витоку води з колодязя 

вул. Тургенєва,33 ремонт колодязя  

вул. Європейська х вул. Семенівська підсипка пошкодженої ділянки після 

проведення ремонтних робіт. 

4. 02.09.21 вул. Староміська,12 ліквідація прориву 

вул. Гранична,4а  роботи по заміні засувки 

вул. Гостинна,24 промивка водорозбірної колонки після хлорування 

вул. Європейська х вул. Семенівська, вул. Богунська,4, вул. Козацька,4, вул. 

Б.Хмельницького, вул. 30-річчя Перемоги х вул. Толстого, КНС «Головна» 

підсипка пошкоджених ділянок після проведення ремонтних робіт 

5. 03.09.21 вул. Герої України,40, НС №3 «Південна»   ліквідація прориву. 

 

Всього:                                                                                                               9  проривів 



 

  

Служба ППВ 

1 

 

30.08.21 Усунення прориву на трубопроводі Нс ІІІ підйому по вул. Семенівська,23 

Скид осаду з «Освітлювачів» НС №3 

Доставка гіпохлориту НС №1 хлораторна 

2. 31.08.21 Планова перевірка знань 

Скид осаду з «Освітлювачів» НС №3 

Підготовчі роботи до заміни трубопроводу НС ІІІ підйому по вул. Семенівська,23                                                 

3. 01.09.21 Ремонт старих засувок на НС №1 вул. Житомирська,87                                                         

Скид  осаду з  «Освітлювачів» на НС № 3»Південна» 

Дефектовка старого обладнання на НС ІІІ підйому по вул. О.Пителя. 

4. 02.09.21  Демонтаж огороджувальної секції  

Скид осаду з «Освітлювачів» на НС №3 «Південна» 

Підготовчі роботи до встановлення радіатора в приміщенні диспетчерської 

служби. 

5. 03.09.21 Скид осаду з «Освітлювачів» на НС №3 «Південна» 

Підготовчі роботи до монтажу ємкостей на гідролізній. 

 Служба КНС 

1. 30.08.21 РКНС «Василя Стуса»  – чистка грабельного приміщення, чистка робочого колеса, 

засувка  150 мм на всмоктуючому колекторі насосу №1, запуск насосних 

агрегатів в роботу. 

2. 31.08.21 РКНС  « Спартаківська» -  чистка робочого колеса на насосах,чистка станції від 

бруду, технічне обслуговування запірної арматури.  

3. 01.09.21 ГКНС   ремонт трубопроводу на системі барботування Ø 150 мм, заміна вентиля Ø 

15 мм в грабельному приміщенні, технічне обслуговування запірної арматури та 

насосного обладнання, чистка клапана Ø 50 мм на дренажному насосі, запуск  

станції в роботу. 

4. 02.09.21 РКНС  №11 « Газопровідна » -  заміна з’єднувального паса на насосі № 1, чистка 

грабельного приміщення, технічне обслуговування насосного обладнання та 

запірної арматури.                                                                                                                    

РКНС «Амаско», перепакування  насосного агрегату, чистка робочого колеса, 

ремонт системи вмикання насосів в автоматичному режимі. Запуск станції в 

роботу. 

5. 03.09.21 РКНС «Елеватор» ремонт зворотного клапану та засувки Ø 150 мм на насосі №1, 

перепакування насосів, чистка робочого колеса на насосах, запуск станції в 

роботу. 

РКНС «Енергетик» чистка робочого колеса на насосах, чистка грабельного 

приміщення, технічне обслуговування запірної арматури, запуск станції в роботу. 

Електротехнічна служба 

1. 30.08.21 КНС «Рибна» ремонтні роботи по відновленню електроживлення після грози. 

2. 31.08.21 Ремонтні роботи автоматики захисту після спрацювання (стрибки напруги) на 

свердловині № 43 Червона гора 

Заміна реле рівня на КНС «Спартаківська) 

3. 01.09.21  Зняття показників лічильника по об’єктах для розрахунку електроенергії за 

місяць. 

Заміна реле контролю фаз (згоріло внаслідок грози) на свердловині № 8 вул. 

Чехова,41 б. 

4. 02.09.21 Ремонтні роботи по відновленню електроживлення та та налагоджувальні роботи 

електроустановок на свердловині № 42 по вул. Білопільська 

5. 03.09.21 Монтаж нового контура заземлення на НС №3 хлораторна. 

Розводка контура заземлення по будівлі. 
 



    Звіт про виконання робіт     КП «Бердичівтеплоенерго» 

з 30.08.2021р по 03.09.2021р. 

Дата Види робіт Відповідальни

й виконавець 

Звіт  про 

виконання 

робіт 
30.08-03.09 Влаштування даху на котельні вул. 

Одеська,41 

Бойків В.С. виконано 

частково 

30.08-03.09 Ізоляція зовнішнього трубопроводу 

вул. С. Ковтуна 

Бойків В.С. виконано 

частково 

30.08-03.09 Заміна трубопроводу по вул Расковаї,2  Нелюбін Ю.В не виконано 

30.08-31.08 Монтаж плит перекриття ТК по вул 

Миру,2 

Нелюбін Ю.В виконано 

31.08 Встановлення люків на ТК вул. Миру Нелюбін Ю.В. виконано 

30.08-03.09 Влаштування перекриття котла 

котельня вул. Нестайка,6 

Нелюбін Ю.В. виконано 

30.08-03.09 Ревізія та ремонт запірної арматури ТК 

від котельні вул. Мостова,1а 

Макарчук О.О. виконано 

30.08-03.09 Заміна трубопроводу біля котельні 

вул. Європейська,41 

Макарчук О.О. не виконано 

01.09-03.09 Очищення котлів котельні вул. 

Мучна,52 

Макарчук О.О. виконано 

 

 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

