




ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 06.09 по 10.09.2021 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

06.09 по 

10.09 

Влаштування лавочки за адресою Карастоянової 

33. 
виконано 

06.09 по 

10.09 
Ремонт під’їздів за адресою Пушкіна 5. виконано 

06.09 по 

10.09 

Проведення штукатурних робіт цоколю за 

адресою Вінницька 17. 
виконано 

06.09 по 

10.09 

Проведення скління у під’їздах за адресами 

Володимирська 15, Вінницька 19. 
виконано 

06.09 по 

10.09 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконано 

06.09 по 

10.09 
Проведення дезінфекції в будинках. виконано 

06.09 по 

10.09 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконується 

06.09 по 

10.09 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконується 

 

PS: Прибирання контейнєрних майданчиків за адресами вул.; 

Данилівська 24, Свободи 3, Садова 8, 51/30, Європейська 12, 32, 66. 

 

 

Головний інженер ПП "Житлоремекс 2"            С.ШТУРНАК 



МКП «Бердичівкомунсервіс» 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ 

06.09.2021 р. – 10.09.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

1 06.09.2021 Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Г.Луппова, С.Ковтуна 

Прибирання та вивезення гілля вул. Г.Луппова, С.Ковтуна  

Прополювання квітників пл.Центральна, 1, пл.Європейська, 

35/1 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

2 Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Розчистка зливової мережі вул.Житомирська, 53-55 

Обслуговування біотуалетів вул. Європейська – 4 шт. 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

3 07.09.2021 Ліквідація стихійного сміттєзвалища с.Скраглівка Вендрах Ірина 

Вікторівна 

4 Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Дружби 

Прибирання та вивезення гілля вул. Білопільська, Героїв 

України 

Прополювання квітників пл.Центральна, 1 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

5 Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Встановлення полусфер вул. М.Грушевського (НВК №15) 

Розчистка зливової мережі вул.Житомирська, 53-55 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

6 08.09.2021 Зрізання аварійних дерев вул.Житомирська, вул.Європейська, 

108 

Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Дружби, пам’ятник с.Мирне 

Прополювання квітників пл.Привокзальна, вул.Вінницька 

Оприскування бур’янів пл.Привокзальна, пл.Незалежності 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

7 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки вул.П.Комуни 

Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Реставрація дорожніх знаків  

Мацюк Віталій 

Юрійович 

8 09.09.2021 Зрізання та навантаження гілля вул.Козацька, 58, вул.Дружби 

Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Дружби 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

9 Влаштування закритої зливової мережі вул.Європейська, 80 

Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки вул.Шевченка 

Демонтаж плит та вивіз будівельного сміття вул.Вінницька 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

10 10.09.2021  Ліквідація стихійного сміттєзвалища вул.Дружби 

(прибережна зона р.Гнилоп’ять); вул.Житомирська, 15 

(колишній контейнерний майданчик) 

Вендрах Ірина 

Вікторівна 

11 Зрізання та навантаження гілля вул. Бистрицька, 

вул.Європейська 

Викошування газонів та прибирання скошеної трави по вул. 

Дружби 

Машкара 

Олександр 

Сергійович 

 

12 Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Обслуговування світлофорних об’єктів 

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки вул.Чуднівська 

Демонтаж плит та вивіз будівельного сміття вул.Вінницька  

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 06.09.2021р. по 10.09.2021р. 

      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

06.09 вул. Пушкіна  Демонтаж фонарів Король О.В. 

07.09 вул. М. Житомирська Заміна світильників Король О.В. 

08.09 вул. Короленка 

пр. Ашербекова 

вул. Бистрицька 

вул. Я. Мудрого 

пр. Березневий 

пр. І-й Семенівський 

вул. Зарічна 

Заміна ламп 

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. 

09.09 вул. Молодогвардійська  

вул. Новоїванівська 

пр. Семенівський 

вул. Польова 

вул. Зоряна 

вул. Одеська 

Видалення аварійного дерева 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Панасюк А.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

Король О.В. 

10.09 Музична школа  Роботи по відновленню стіни Резніченко П.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКАРС                                    Павло КОТИК 

 
 

 

 

    10.09.2021 р._№ 218 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

06.09.2021 по 10.09.2021 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 06.09.21  вул. Одеська,62, 68, вул. Б.Хмельницького,1а, вул. Молодогвардійська,2, вул. 

Сакко і Ванцетті,19, вул. Вінницька,25, вул. Європейська,10,12,14   проведенні 

роботи по ліквідації заторів                                                                                                       

2. 07.09.21   вул. Нізгурецька,117, пров. Піонерський,12, вул. 30-річчя Перемоги, 3,5,7, вул. 

Сакко і Ванцетті,19, вул. Садова,8   проведенні роботи по ліквідації заторів         

смт. Гришківці дитячий садочок – викачка каналізації                                                                                                                                                        

3. 08.09.21  вул. Садова,8, вул. Бр. Міхеєвих,8, вул. Мучна,52, вул. Одеська,67, вул. 

Європейська,107, вул. 30-річчя Перемоги,5,  проведенні роботи по  ліквідації 

заторів 

вул. Мучна,54 чистка каналізаційного колодязя 

4. 09.09.21  вул. Одеська,41, вул. Сакко і Ванцетті,19, вул. 30-річчя Перемоги,30, вул. 

Одеська,58,  дитячий оздоровчий табір «Соколятко»   проведенні роботи по 

ліквідації заторів. 

5. 10.09.21 вул.  Руська,3, вул. Здоров’я х вул. Шевченка чистка каналізаційних решіток             

вул. Житомирська,38, вул. Богунська,20, вул. Толстого,20, вул. Європейська,128, 

вул. Газопровідна,11а   проведенні роботи по ліквідації заторі 

Всього:                                                                                                                           31 затор 

Бригада водопроводу 

1 06.09.21  вул. Бистрицька х пров. Космічний ліквідація прориву 

вул. Семенівська,23 НС ІІІ підйому заміна водопровідного вводу                                          

пров. Пителя, вул. Профспілкова,2, вул. Європейська,108 обстеження мережі на 

наявність прориву      

вул. Соснова,15 перекрите водопостачання                                                                                                                                                                                                                                                         

2 07.09.21  вул. Вінницька (кооперативні гаражі), вул. Соснова,15 ліквідація прориву           

вул. Гостинна,30 обстеження витоку води з водопровідного колодязя                                                                                                                                                                                          

3. 08.09.21 вул. Європейська,108, вул. Чуднівська,156, вул. Дружби,1   ліквідації прориву       

вул. Інтернаціоналістів,9,11 підсипка пошкодженої ділянки після проведення 

ремонтних робіт 

пров. Старікова,13 обстеження мережі на наявність витоку води 

вул. Грушевського,63 проведенні роботи по хлоруванню водорозбірної колонки 

4. 09.09.21 вул. Профспілкова,2,  вул. Данилівська,13 ліквідація прориву 

вул. Чорновола,2 ремонт водорозбірної колонки 

вул. Грушевського,63 промивка водорозбірної колонки після хлорування  

вул. Чкалова,13 а обстеження мережі на наявність витоку води з колодязя .                     

вул. Шевченка,36 обстеження мережі на наявність прориву, перекрили.  

5. 10.09.21 вул. Шевченка,36   ліквідація прориву 

вул. Гостинна,30 ліквідація прориву в водопровідному колодязі. 

Всього:                                                                                                               10  проривів 

  

Служба ППВ 

1 

 

06.09.21 Заміна трубопроводу на НС ІІІ підйому по вул. Семенівська,23 

Чистка лінії подачі коагулянту на  НС №3 «Південна» ( гідролізна) 

2. 07.09.21 Демонтаж ємностей для накопичення гіпохлориту на НС №3 «Південна»  

(гідролізна) 

Дефектовка  3-го насосу на НС №3 «Південна» (машинний зал)                                                 



 

3. 08.09.21 Демонтаж батарей опалення адмінкорпус. 

Перевезення батарей опалення на НС №3 «Південна» (хлораторна) 

Ремонт обладнання на НС ІІІ підйому по вул. Житомирська,50 

Монтаж вікна та дверного полотна на НС №3 «Південна» 

Ремонт насосу «улітки» на НС №3 «Південна» (машинний зал) 

4. 09.09.21  Монтаж батарей отеплення на хлораторній  НС №3 «Південна»  

Ремонт насосу «Грюндфос» на НС №3 «Південна». 

5. 10.09.21 Зміщення трубопроводу під «Лонні-100» хлораторна НС №3 «Південна»          

Ремонт зворотнього клапана на НС №5 вул. Гірська. 

Ремонт ваг на НС №3 «Південна» 

 Служба КНС 

1. 06.09.21 РКНС «Зоряна»  – чистка клапана  100 мм, та робочого колеса на насосі №1, 

ремонт засувки Ø 100 мм, чистка грабельного приміщення, заміна вентиля Ø 15 

мм, перепакування насосних агрегатів, запуск станції в роботу. 

2. 07.09.21 РКНС  « Білопільська» -  ремонт засувок Ø 150 мм та Ø 125 мм, чистка робочого 

колеса насоса, перепакування насоса, чистка грабельного приміщення, запуск  

станції в роботу,  

РКНС «Елінг» чистка насосів, ремонт засувки Ø 150 мм на насосі №2, 

перепакування насосів, запуск станції в роботу.  

3. 08.09.21 РКНС «Елеватор» встановлення засувки та зворотнього клапана   Ø 150 мм на 

насосі №1, ремонт засувки Ø 150 мм в грабельному приміщенні, перепакування 

насосів, запуск  станції в роботу. 

4. 09.09.21 РКНС «Елеватор» встановлення засувки та зворотнього клапана   Ø 150 мм на 

насосі №1, ремонт засувки Ø 150 мм в грабельному приміщенні, перепакування 

насосів, запуск  станції в роботу. 

5. 10.09.21 РКНС «Рибна» монтаж манометра на нагнітаючому колекторі,  ремонт засувки     

Ø 150 мм на системі барботування, перепакування дренажного насоса,  запуск 

станції в роботу.  

Електротехнічна служба 

1. 06.09.21 Обхід лінії електропередач, обрізка насаджень, огляд, ремонтні роботи по 

лінії ЛЕП 0,4 кВт,огляд опор НС №3 «Південна» - с. Мирне 
2. 07.09.21 КНС «Елінг» ремонтні роботи в силових щитах, перепідключення силового 

кабелю (заміна) електрозабезпечення асинхронного двигуна №2  на  22 кВт. 

3. 08.09.21  Технічний огляд, ремонтні роботи, обслуговування електрообладнання на НС ІІІ 

підйому  вул. Новоіванівська. 

Заміна ЕКМ-10, налаштування сухого ходу при зменшенні тиску води в системі 

водо забезпечення. 

4. 09.09.21 Обхід лінії електропередач, обрізка зелених насаджень в захисній зоні, 

огляд, ремонтні роботи по лінії ЛЕП 0,4 кВт,  НС №3 «Південна» - с. Хажин 

5. 10.09.21 Ремонтні роботи, заміна датчика сухого ходу на ЕКМ-10, налаштування роботи 

електрообладнання та автоматики для безперебійної роботи та стабільного тиску в 

системі водо забезпечення  на НС ІІІ підйому по вул. Житомирська,50 
 



Звіт про виконання робіт     КП «Бердичівтеплоенерго» 

з 06.09.2021р по 10.09.2021р. 

     

 

 

Дата Види робіт Відповідальни

й виконавець 

Звіт  про 

виконання 

робіт 
06.09-10.09 Влаштування даху на котельні вул. 

Одеська,41 

Бойків В.С. виконано 

частково 

06.09-10.09 Врізування електро  Баттерфляй 

котельня вул. Одеська,60в 

Бойків В.С. виконано 

06.09-10.09 Ізоляція зовнішнього трубопроводу 

вул. С. Ковтуна 

Бойків В.С. виконано 

частково 

06.09-10.09 Армірювання котла ТВГ-8М котельні 

вул.Нестайка,6 

Нелюбін Ю.В. виконано 

06.09-10.09 Ревізія та ремонт запірної арматури ТК 

кот. вул. Житомирська,78 

Нелюбін Ю.В. виконано 

06.09-10.09 Заміна трубопроводу по вул Расковаї,2 Нелюбін Ю.В. виконано 

частково 

 Ремонт запірної арматури котельня 

вул. Мучна,52а 

Макарчук О.О. виконано 

06.09-10.09 Заміна трубопроводу біля котельні 

вул. Європейська,41 

Макарчук О.О. виконано 

частково 

06.09-10.09 Ремонт покрівлі котельні вул. 

Гранична,4а 

Макарчук О.О. виконано 

частково 

06.09-10.09 Фарбування водними сумішами котлів 

котельня вул. Гранична,4а 

Макарчук О.О. виконано 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

