
МКП «Бердичівкомунсервіс» 

Звіт про виконані роботи 

18.10.2021 р. – 22.10.2021 р. 

№ 

п/п 

Дата Вид робіт Відповідальна 

особа 

1 18.10.2021 Кронування дерев вул.Одеська 
 

Мухіна Юлія 

Миколаївна 

2  Реставрація дорожніх знаків (на базі) 
Відлов безпритульних тварин (по місту) 

Розчистка зливової мережі вул.Староміська 

Обслуговування біотуалетів 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

3 19.10.2021 Згрібання опалого листя пл.Соборна Мухіна Юлія 

Миколаївна 

4 Навантаження та вивіз гілля вул.Одеська, вул.Газопровідна, 23 
 

Мухіна Юлія 

Миколаївна 

 

5  Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Встановлення бордюрного каменю вул.Одеська, 32 

Підсипка тротуарів асфальтним зрізом по вул.Європейська, 60, 
Козацька, Житомирська 

Виготовлення зливових решіток (на базі) 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

6 20.10.2021 Згрібання опалого листя вул.Європейська Мухіна Юлія 

Миколаївна 

7 Викошування газонів та прибирання скошеної трави по 

вул.30-річчя Перемоги 

Мухіна Юлія 

Миколаївна 

 

8 Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Розчистка зливових колодців вул.Низгірецька 

Розчистка зливової мережі вул.Житомирська, 129 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

9 21.10.2021 Згрібання опалого листя вул.Вінницька, Чуднівська Мухіна Юлія 

Миколаївна 

10 Навантаження та вивезення гілля вул.Цадика 

 

Мухіна Юлія 

Миколаївна 

 

11 Проведення ямкового ремонту дорожнього покриття по 

вул.Є.Старікова, Братів Міхєєвих. 

Встановлення дорожніх знаків та урн для сміття по 

вул.Білопільська, Цадика, Одеська 

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

12 22.10.2021  Згрібання опалого листя вул.Європейська, Житомирська Мухіна Юлія 

Миколаївна 

13 Викошування газонів та прибирання скошеної трави 

вул.Цадика 

 

Мухіна Юлія 

Миколаївна 

 

14 Проведення ямкового ремонту дорожнього покриття по 

вул.Є.Старікова, Братів Міхєєвих. 
Реставрація дорожніх знаків (на базі) 

Грейдерування дорожнього покриття вул.Левадна, Гостинна, 

Польова, Січових Стрільців, пров.Левадний, пров.Трудовий  

Мацюк Віталій 

Юрійович 

 

 



ЗВІТ РОБІТ 

ПП "Житлоремекс 2" 

за період з 18.10 по 22.10.2021 року 

 

 

Дата/час Заходи (подія) 
Відмітка про 

виконання 

18.10 по 

22.10 
Ремонт під’їздів за адресою Б.Хмельницького 16. виконується 

18.10 по 

22.10 

Проведення ремонту покрівлі за адресою вул. 

В.Дульчика 6. 
виконано 

18.10 по 

22.10 

Проведення ремонту покрівлі за адресою вул. 

В.Дульчика 3. 
виконується 

18.10 по 

22.10 

Влаштування контуру заземлення за адресою 

Д.Конрада 2/4. 
виконано 

18.10 по 

22.10 

Влаштування контуру заземлення за адресою 

Вінницька 43. 
виконано 

18.10 по 

22.10 

Вивіз негабаритного сміття з території яку 

обслуговує ПП "Житлоремекс 2". 
виконано 

18.10 по 

22.10 
Проведення дезінфекції в будинках. виконано 

18.10 по 

22.10 
Перевірка димових і вентиляційних каналів. виконується 

18.10 по 

22.10 
Перевірка внутрішньо - будинкових мереж. виконується 

 

PS: Прибирання контейнєрних майданчиків за адресами: вул. Садова 8, 

вул. Карастоянова 14, вул. Данилевська 24, вул. Європейська 80, вул. 

Європейська 66, вул. Європейська 60. 

 

 

Головний інженер ПП "Житлоремекс 2"      С.ШТУРНАК 







  
 

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 18.10.2021р. по 23.10.2021р. 
      

Дата Адреса Вид робіт Відповідальний 

виконавець 

18.10 вул. В.Стуса 

 

Встановлення світильників 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Котик П.В. 

 

Панасюк А.В. 

19.10 вул. Піщана 

вул. Індустріалізації 

вул. Ботанічна 

пр. Вінницький 

вул. Огибна 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

Заміна ламп 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Котик П.В. 

 

Панасюк А.В. 

20.10 вул. Вінницька 

вул. Маяковського 

вул. Маяковського 

 

Встановлення світильників 

Встановлення світильників 

Заміна ламп 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Котик П.В. 

 

Панасюк А.В. 

21.10 вул. Вінницька  

вул. Котляревського 

вул. Л.Українки 

вул. Вінницька 

Заміна світильників 

Демонтаж непрац. Світильників 

Відновлення мережі вуличн. освітл. 

Зрізання аварійного дерева 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Котик П.В. 

Панасюк А.В. 

 

Панасюк А.В. 

22.10 НВК 4 Ремонтно-зварювальні роботи системи 

опалення 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Панасюк А.В. 

 

 

Панасюк А.В. 

23.10 вул. Вінницька  Заміна світильників 

 

Запуск систем опалення ОСББ та 

закладів освіти   

Котик П.В. 

 

Панасюк А.В. 

 

    23.10.2021 р._№ 261 



 

 

           МКП  «Бердичівводоканал» надає інформацію про виконані роботи з 

18.10.2021 по 23.10.2021 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 18.10.21  вул. Житомирська,53, вул. Б.Хмельницького,1а,3а,  вул. Героїв України,10, вул. 

Вінницька,7,59, вул. Одеська,64 б, вул. Червона,16а   проведенні роботи по 

ліквідації заторів  

вул. Садова,14, вул. М.Грушевського СШ№15 промивка  каналізаційної мережі 

вул. Толстого,20 обстеження каналізаційної мережі на наявність затору.                                                                                    

2. 19.10.21   вул. Житомирська.91 (АТ «Житомиргаз»), вул. Одеська,38,58,64 б, вул. Бр. 

Міхеєвих,8, вул. Толстого,20, вул. Лупова,14, вул. Санаторна (районна лікарня)    

проведенні роботи по ліквідації заторів                                                                                          

вул. Героїв України,10 обстеження каналізаційної мережі на наявність затору. 

3. 20.10.21  вул. Червона,10а обстеження каналізаційної мережі на наявність затору.                                

вул. Червона,16, вул. Лупова,14,  вул. Санаторна (районна лікарня) проведенні 

роботи по  ліквідації заторів. 

4. 21.10.21  вул. Червона,10а, вул. Житомирська,43, 67\1, вул. Європейська, 43,63, вул.                            

В. Вітковського,30а, вул. Данилівська,7 проведенні роботи по ліквідації заторів 

вул. 30-річчя Перемоги (Геріатричний пансіонат) промивка каналізації . 

5. 22.10.21 вул. Садова,8 ліквідація прориву.                                                                                               

вул. Садова,14, вул. Житомирська,46\1, вул. Європейська (Резиденція)  проведенні 

роботи по ліквідації заторів 

вул. Червона,16а  обстеження каналізаційної мережі на наявність затору. 

6. 23.10.21 вул. Озерна,12, вул. Червона,16, вул. 30-річчя Перемоги,3 ліквідація заторів. 

Всього:                                                                                                                           33 затора 

Бригада водопроводу 

1 18.10.21  вул. Європейська,19\10, вул. Українська,16, вул. приєднання водопроводу до 

централізованої мережі                                                                                                        

вул. Житомирська,23 ремонт засувки в колодязі 

вул.. В.Нестайка,5 відключення водопроводу  

вул. Бистрицька,49  ремонт водорозбірної колонки  

вул. НС № 4 (обстеження свердловини № 26,42  вул. Білопільська) 

вул. Руська, вул. Б. Хмельницького обстеження ПГ.                       

2 19.10.21  вул. Чуднівська,156 (МКП «Бердичівкомунсервіс) заміна аварійної частини 

водопроводу 

вул. Раскової,20 усунення витоку води  з колодязя 

вул. Сімака,4 приєднання водопроводу до централізованої мережі 

вул. Європейська,65 обстеження колодязя 

вул. Новоіванівська відкрили воду                                                                                                                                                                   

3. 20.10.21 вул. Чуднівська,156 (МКП «Бердичівкомунсервіс) заміна аварійної частини 

водопроводу 

 вул. Осипенка,30 заміна пожежного гідранта                                                                                            

вул. Раскової,6,42, вул. Святої Покрови,32а, вул. В.Стуса,32а, 32\34 відключення 

боржників від мережі  

вул. Н.Сосніної х  пров. Сімака обстеження на наявність прориву 

вул. Садова х вул. Герої України обстеження витоку води  

вул. Богоданівська,40 заміна вентиля 

вул. Спартаківська, 53витік води з колодязя , перекрили воду 

вул. Нізгурецька,14 прорив в будинку , перекрили воду 

вул. Європейська,47, вул. Садова х вул. Б.Хмельницького, вул. Короленка х вул. 

С.Сломницьких  підсипка пошкодженої ділянки після проведення ремонтних 



 

робіт 

4. 21.10.21  вул. вул. Чуднівська,156 (МКП «Бердичівкомунсервіс) заміна аварійної частини 

водопроводу 

пров. Сімака х вул. Н.Сосніної  ліквідація прориву  

вул. Б.хмельницького,49 обстеження  витоку води з колодязя ( перекрито, прорив 

на власника) 

вул.  Свободи,4 обстеження мережі на витік води 

5. 22.10.21 вул. Нізгурецька,14 кв.2 ліквідація витоку води на власника мережі 

вул. Європейська,69 обстеження можливості приєднання до централізованої 

мережі 

вул. Житомирська,45 обстеження можливості встановлення ПГ 

пров. О.Пителя обстеження н наявність тиску води 

вул. Рильського,89, вул. Радісна,24 усунення витоку води з колодязя 

6. 23.10.21 НС №5 вул. Гірська ліквідація прориву. 

Всього:                                                                                                               7  проривів 

  

Служба ППВ 

1 

 

18.10.21 Перевірка дебету на свердловинах № 20 вул. № 26 вул. № 42 вул.  

Утилізація списаних глибинних насосів в слюсарній майстерні по вул. 

Житомирська,87.  

2. 19.10.21 Доставка гіпохлориту  натрію на НС №2 по вул. Короленка. 

Перевірка якості виконаних робі  капітального ремонту гідролізної  на НС № 3 

«Південна». Утилізація списаних глибинних насосів гідролізна НС №1 вул. 

Житомирська,87.                       

3. 20.10.21 Розвантаження балонів з рідким хлором хлораторна НС №3 «Південна». 

Загрузка пустих балонів з під хлору. 

4. 21.10.21  Виготовлення штуцерів до балонів з рідким хлором на НС №1вул. Житомирська87 

Підготовка роботи до запланованого хлорування РЧВ та мереж міста на НС 

№1,3,4,5, 

5. 22.10.21 Заміна глибинного насоса та встановлення водяного лічильника на свердловині   

№ 26 вул. Білопільська,100. 

6. 23.10.21 Демонтаж глибинного насоса на свердловині № 26 вул. Білопільська. 

 Служба КНС 

1. 18.10.21 РКНС «Меблева»  – чистка зворотного клапана, ремонт засувки напірного 

колектора Ø 90 мм, чистка станції від бруду, запуск станції в роботу. 

РКНС  «Газопровідна» - заміна ременів та перепакування насосних агрегатів, 

чистка зворотних клапанів Ø 100 мм, запуск станції в роботу . 

2. 19.10.21 ГКНС – ремонтні роботи засувки Ø 100 мм на системі барботування, чистка 

всмоктую чого колектора Ø 400 мм, технічне обслуговування запірної арматури та 

насосних агрегатів, запуск станції в роботу. 

3. 20.10.21 РКНС «Рибна» ремонт роботи засувки Ø 150 мм на системі барботування, чистка 

засувки Ø 250 мм на напірному колекторі насоса №2, технічне обслуговування 

насосного обладнання та запірної арматури, запуск станції в роботу..  

4. 21.10.21 РКНС «Лада сервіс» чистка приймального басейну, чистка клапана Ø 50мм, 

встановлення з’єднання на напірному шлангу Ø 50 мм, запуск станції в роботу.  

5. 22.10.21 РКНС  «Зоряна» монтажні роботи по встановленню електродвигуна на насосі №1, 

чистка та перепакування насосних агрегатів, ремонт клапана Ø 100 мм, запуск 

станції в роботу.  

6. 23.10.21 РКНС «Коцюбинського» чистка станції та насосних агрегатів, чистка зворотніх 

клапанів Ø 50 мм, запуск станції в роботу.  

РКНС «Коцюбинського» чистка станції та насосних агрегатів, чистка з0воротніх 

клапанів Ø 50 мм, запуск станції в роботу. 

РКНС «Спартаківська» чистка насосних агрегатів, запуск станції в роботу.  

Електротехнічна служба 

1. 18.10.21 Підключення (монтаж) термо- кабелю, автоматичного пристрою управління 



 

температурою  на свердловині №7 школа – інтернат. Підготовка до морозів 

утеплення водопроводу, запірної та сигнальної арматури.  
2. 19.10.21 Ремонт освітлення  (заміна ЛЕД – ламп) на НС №1 вул. Житомирська. Ремонт 

зарядного пристрою – автотранспортна служба.  

3. 20.10.21  Зняття показників по споживачах. Попередній розрахунок для коригування 

споживання електричної енергії за місяць. 

4. 21.10.21 Огляд, заміри, зняття гідравлічного бака, підготовка до утеплення НС ІІІ підйому 

по вул. Є. Старікова. 

5. 22.10.21 Обхід свердловин № 26,42,20, усунення несправностей в роботі та управлінні 

насосами (низький тиск води в системі).  

6. 23.10.21 Поточний ремонт електричного обладнання , заміна двигуна 9 кВт для відкачки на 

КНС «Кіма». Налаштування автоматичного пуску  
 


	УКРАЇНА
	МІСЬКА КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

